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Mensagem dos Coordenadores Gerais 
 

 
É com grande alegria e orgulho que, após 9 anos, estamos trazendo o Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC) novamente para 
a cidade de Gramado. O SBRC 2019 acontece em um ano que é especial por várias 
razões: primeiro, o aniversário de 50 anos da ARPANET, a primeira rede a 
implementar o conjunto de protocolos TCP/IP, que acabaram se estabelecendo mais 
tarde como os fundamentos da Internet; os 30 anos da invenção da World Wide Web 
pelo cientista Inglês Tim Berners-Lee; a comemoração dos 30 anos do .br (country code 
top-level domain), o qual tem atualmente mais de 4 milhões de domínios registrados; 
por fim, nesse ano comemora-se os 30 anos da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), que iniciou em 1989 como um projeto de pesquisa. É, portanto, um imenso 
privilégio termos a oportunidade de sediar o SBRC em um ano que carrega tanto 
significado para a área de redes de computadores e sistemas distribuídos. 
 

A 37a edição do evento se apoia no histórico de sucesso do SBRC, que 
tradicionalmente inclui sessões técnicas, minicursos, painéis e debates, workshops, 
salão de ferramentas e palestras. Além de contar novamente com um Hackathon e com 
um Concurso de Teses e Dissertações, teremos muitas novidades no SBRC 2019, 
incluindo as reuniões de mentoria, o evento MUSAS e o workshop de estudantes latino-
americanos. As reuniões de mentoria permitem oportunizar conversas 1-a-1 entre 
estudantes de pós-graduação e pesquisadores de excelência do Brasil e do exterior. O 
MUSAS (MUlheres em redeS de computadores e sistemAs diStribuídos) visa fomentar 
conexões entre mulheres atuando nas áreas de redes de computadores e de sistemas 
distribuídos, no Brasil e no exterior. Já o workshop de estudantes latino-americanos 
(LANCOMM) serve como um ponto de encontro para estudantes da região 
apresentarem e discutirem o andamento de suas pesquisas, e obterem feedback 
construtivo de pesquisadores estrangeiros de grande prestígio. 

 
Neste ano, a trilha principal do SBRC recebeu 228 submissões completas e que 

entraram no processo de avaliação. Todos os artigos receberam pelo menos 3 revisões, e 
após um rigoroso processo seletivo, 80 artigos foram aceitos para publicação e 
organizados em 23 sessões técnicas. O Salão de Ferramentas selecionou 12 trabalhos 
que a serem demonstrados ao longo do SBRC 2019. Por sua vez, o Concurso de Teses e 
Dissertações selecionou 8 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado para 
apresentação durante o evento. Além disso, esse ano o evento conta com 4 palestrantes 
internacionais, 3 painéis, 1 tutorial, 5 minicursos e 11 workshops. 

 
A organização de um evento com o porte do SBRC é um processo longo, que 

demanda muita energia e empenho. O evento desse ano só foi possível graças ao apoio e 
suporte incondicional de muitos grupos de pessoas e instituições. Agradecemos em 
particular o apoio da SBC, do LARC, do Comitê Consultivo do SBRC e da Comissão 
Especial de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos da SBC. O evento contou 
com o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS) e da ACM SIGCOMM. Contamos novamente também com 
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o apoio institucional da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Além disso, o 
SBRC 2019 recebeu o apoio de importantes patrocinadores, incluindo SAP, HUAWEI, 
DATACOM, Google, Bedu.tech, BRDigital e AdylNet. Também agradecemos à 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e em especial ao Instituto de 
Informática (INF), pelo suporte incondicional. 

 
Agradecemos a todas as pessoas que trabalharam diretamente na organização 

do evento. Obrigado pelo excelente trabalho de todos os membros do comitê de 
organização: Antônio Jorge Gomes Abelém/UFPA e Fabíola Gonçalves Pereira 
Greve/UFBA (Coordenadores do Comitê de Programa), Stênio Fernandes/UFPE 
(Coordenador de Workshops), Ítalo Cunha/UFMG (Coordenador de Palestras, Tutoriais 
e Mentoria), Artur Ziviani/LNCC (Coordenador de Painéis), Miguel Elias Mitre 
Campista/UFRJ (Coordenador de Minicursos), Leandro Villas/UNICAMP 
(Coordenador do Salão de Ferramentas), Daniel Fernandes Macedo/UFMG 
(Coordenador do Concurso de Teses e Dissertações), e Raquel Lopes/UFCG e Luis 
Carlos De Bona/UFPR (Coordenadores do Hackathon). Agradecemos também aos 
membros do nosso comitê local, que nos ajudaram na operacionalização de diversas 
tarefas relacionadas à organização: Avelino Zorzo/PUCRS, Carlos Raniery Paula dos 
Santos/UFSM, Cristiano Bonato Both/Unisinos, Guilherme Rodrigues/IFSUL 
Charqueadas, Jéferson Campos Nobre/UFRGS, Juliano Wickboldt/UFRGS, Marcelo 
Caggiani Luizelli/Unipampa, Marcelo da Silva Conterato/PUCRS, Rafael 
Esteves/IFRS, Rodrigo Mansilha/Unipampa, Tiago Ferreto/PUCRS, e Vinícius 
Guimarães/IFSUL Charqueadas. Agradecemos ao Luis Otávio Luz Soares, técnico 
administrativo do INF/UFRGS, pela imensa ajuda nos mais variados aspectos 
relacionados à organização do evento, assim como pelo apoio de Leandro Disconzi 
Vieira e Carlos Alberto da Silveira Junior, também técnicos administrativos da UFRGS. 
Por fim, agradecemos à nossa equipe local, formada por alunos de graduação, pós-
graduação e pós-doutorando da UFRGS, pela dedicação e pronta ajuda sempre que 
precisamos: Arthur Selle Jacobs, Augusto Zanella Bardini, Bruno Dalmazo, Fernanda 
da Silva Bonetti, Guilherme Bueno de Oliveira, Guilherme Rotth Zibetti, Isadora 
Pedrini Possebon, Leonardo Lauryel, Libardo Andrey Quintero González, Lucas 
Bondan, Lucas Castanheira, Luciano Zembruzki, Mateus Saquetti, Jonatas Marques, 
Rafael Hengen Ribeiro, e Ricardo Parizotto. 

 
Desejamos a todos um ótimo evento e uma semana produtiva e com muitas 

trocas de ideias em Gramado. 
 

Alberto Egon Schaeffer Filho e Weverton Luis da Costa Cordeiro 
Coordenadores Gerais do SBRC 2019 
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Mensagem dos Coordenadores do Comitê de Programa do SBRC 2019 
 

O SBRC é uma conferência de excelência científica consolidada no Brasil e América 
Latina. Seu histórico de submissões e qualidade dos artigos reflete a pujança da 
nossa comunidade nas áreas de redes de computadores e sistemas distribuídos. 
Para a sua 37a. edição, foram submetidos 228 artigos, dos quais 80 foram 
selecionados para apresentação e publicação. 	
	

O conjunto dos 228 artigos submetidos passou por uma avaliação criteriosa 
dos 123 membros do Comitê de Programa (CP), e por 104 revisores ad-hoc 
associados a eles. A avaliação ocorreu em três fases. Na fase inicial, de avaliação 
dos trabalhos pelo CP, cada artigo foi julgado por quatro (4) especialistas na área, 
sendo que uma pequena porcentagem recebeu revisões de três especialistas. Numa 
segunda fase, a partir das revisões apresentadas, os autores tiveram a oportunidade 
de prestar maiores esclarecimentos técnicos aos revisores,  através da submissão de 
uma réplica (rebuttal). Na fase final, a partir dos elementos das fases anteriores, foi 
promovida uma discussão salutar e muito enriquecedora entre os revisores, visando a 
convergência para um resultado comum. Após todo esse processo, houve uma 
análise do conjunto de recomendações majoritariamente positivas e um ponto de 
corte de aceitação foi estabelecido pelos membros do CP. Para preservar a lisura do 
processo, os artigos dos coordenadores do CP foram avaliados por revisores 
anônimos, indicados por um membro do CP. 	

	
O resultado final das avaliações é uma programação técnica que reflete a 

diversidade, abrangência e excelência das pesquisas científicas e tecnológicas no 
Brasil nas áreas de redes de computadores e sistemas distribuídos. A quase 
totalidade dos trabalhos aceitos foi desenvolvida em Universidades públicas do país, 
alguns deles em parceria com colegas de outras instituições, inclusive de outros 
países.  	

	
Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles 

que contribuíram para uma programação científica de tanta exuberância. Nossos 
agradecimentos aos autores por trazerem trabalhos de entusiasmo, com sólidas 
contribuições. Nossos sinceros agradecimentos aos membros do Comitê de 
Programa e revisores ad-hoc pela presteza e pertinência da sua avaliação, pelas 
discussões profícuas e enriquecedoras. Nossos agradecimentos mais do que 
especiais aos coordenadores gerais deste 37o. SBRC - o Alberto Egon Schaeffer 
Filho e o Weverton Cordeiro da UFRGS - pela confiança e apoio. Somente com um 
time cuidadoso e igualmente comprometido com qualidade é possível preservar o alto 
impacto científico do SBRC.	

	
Desejamos a todos os participantes do SBRC 2019 uma semana produtiva, 

rica em discussões e encontros, rica em novos projetos e cooperações, rica em 
prazeres científicos e tecnológicos. 	
	

Antônio Jorge Abelém e Fabíola Greve	
Coordenadores do Comitê de Programa	
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Mensagem do Coordenador do Salão de Ferramentas 2019 
 
O Salão de Ferramentas do SBRC é um fórum de encontro de desenvolvedores e 
pesquisadores interessados na arquitetura, implementação e avaliação prática de 
sistemas e ferramentas que contribuem com o avanço do conhecimento da área 
de redes de computadores e sistemas distribuídos. Com um intuito mais prático, 
no Salão de Ferramentas, há uma ênfase na demonstração de sistemas e 
ferramentas, na experiência de seu desenvolvimento, em questões de 
implantação e uso, e também nas perspectivas criadas por elas.  
  

Nesta edição, recebemos 18 submissões de artigos da comunidade e 
formamos um Comitê de Programa composto por 31 pesquisadores para realizar a 
avaliação dos artigos submetidos. Cada artigo foi avaliado por pelo menos 3 
pesquisadores independentes do Comitê. Ao final do processo de avaliação, tivemos 
ao todo 64 revisões, com 12 artigos classificados para publicação e apresentação 
no Salão de Ferramentas. 

  
A coordenação agradece a todos os autores que, confiando na qualidade do 

evento, submeteram seus trabalhos. Agradecemos aos membros do Comitê de 
Programa e aos revisores externos, por terem aceitado participar voluntariamente do 
processo de revisão dos artigos. Por fim, agradeço o apoio dos coordenadores gerais 
do SBRC 2019, Alberto Egon Schaeffer Filho (UFRGS) e Weverton Cordeiro 
(UFRGS).  

  
O organizador deseja a todos os participantes do Salão de Ferramentas um 

fórum bastante produtivo e rico em discussões técnicas sobre desafios de pesquisa e 
colaborações científicas, com o objetivo de promover novos projetos e cooperações 
na comunidade de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.  
  

Leandro Villas 
Coordenador do Salão de Ferramentas 
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Comitê de Programa da Trilha Principal 
 

• Alberto Schaeffer-Filho (Federal University of Rio Grande do Sul) 
• Aldelir Fernando Luiz (Instituto Federal Catarinense) 
• Aldri dos Santos (Universidade Federal do Paraná) 
• Alex Vieira (Universidade Federal de Juiz de Fora) 
• Alfredo Goldman (IME - USP) 
• Allan Freitas (IFBA) 
• Ana Paula Couto da Silva (UFMG) 
• André Drummond (Universidade de Brasília) 
• Andrey Brito (Universidade Federal de Campina Grande) 
• Anelise Munaretto (UTFPR) 
• Antônio Abelém (Universidade Federal do Pará) 
• Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG) 
• Antonio Rocha (IC/UFF) 
• Antonio Tadeu Gomes (LNCC) 
• Artur Ziviani (LNCC) 
• Bruno Schulze (LNCC) 
• Carlos Ferraz (UFPE) 
• Carlos Kamienski (Universidade Federal do ABC) 
• Carlos Alberto Vieira Campos (UNIRIO) 
• Carlos Mauricio Figueiredo (Universidade do Estado do Amazonas) 
• Célio Vinicius Neves de Albuquerque (UFF) 
• Cesar Marcondes (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) 
• Christian Esteve Rothenberg (University of Campinas) 
• Cristiano Both (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 
• Daniel Batista (IME - USP) 
• Daniel Fernandes Macedo (Universidade Federal de Minas Gerais) 
• Daniel Guidoni (Universidade Federal de São João del-Rei) 
• Daniel Menasché (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
• Danielo G. Gomes (Universidade Federal do Ceará) 
• Denis Rosário (Federal University of Pará) 
• Divanilson Campelo (Universidade Federal de Pernambuco) 
• Dorgival Guedes (UFMG) 
• Edmundo de Souza e Silva (UFRJ) 
• Edmundo Madeira (UNICAMP) 
• Eduardo Alchieri (UnB) 
• Eduardo Cerqueira (Universidade Federal do Pará) 
• Eduardo Nakamura (Universidade Federal do Amazonas) 
• Elias Duarte Jr. (UFPR) 
• Fabíola Greve (Universidade Federal da Bahia) 
• Fatima Duarte-Figueiredo (PUC Minas) 
• Fábio Verdi (Universidade Federal de São Carlos) 
• Fernanda Sumika Souza (UFSJ) 
• Fernando Dotti (PUCRS) 
• Flavia Delicato (UFRJ) 
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• Francisco Brasileiro (Universidade Federal de Campina Grande) 
• Gustavo Figueiredo (Universidade Federal da Bahia) 
• Gustavo Sousa Pavani (Universidade Federal do ABC) 
• Heitor Ramos (Universidade Federal de Minas Gerais) 
• Hermes Senger (Universidade Federal de São Carlos) 
• Horácio Oliveira (Universidade Federal do Amazonas) 
• Humberto Marques (PUC Minas) 
• Igor Moraes (Universidade Federal Fluminense) 
• Italo Cunha (Universidade Federal de Minas Gerais) 
• Jacir Bordim (Universidade de Brasilia) 
• Jó Ueyama (Universidade de São Paulo) 
• Joel Rodrigues (National Institute of Telecommunications) 
• Joni da Silva Fraga (UFSC) 
• José De Souza (UFC) 
• José Ferreira de Rezende (UFRJ) 
• José Augusto Suruagy Monteiro (UFPE) 
• Jose-Marcos Nogueira (Universidade Federal de Minas Gerais) 
• Juliana de Santi (UTFPR - Curitiba) 
• Jussara Almeida (DCC-UFMG) 
• Kelvin Dias (UFPE) 
• Lasaro Camargos (Federal University of Uberlandia) 
• Leandro Villas (UNICAMP) 
• Leobino Sampaio (Universidade Federal da Bahia) 
• Liane Margarida Rockenbach Tarouco (UFRGS) 
• Linnyer Ruiz (UEM) 
• Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS) 
• Luciana Arantes (Université de Paris VI) 
• Luciano Paschoal Gaspary (UFRGS) 
• Luis Carlos De Bona (University Federal of Parana) 
• Luis Henrique Costa (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
• Luiz Eduardo Buzato (UNICAMP) 
• Luiz Fernando Bittencourt (UNICAMP) 
• Luiz Filipe Vieira (UFMG) 
• Luiz Henrique Correia (UFLA) 
• Magnos Martinello (Universidade Federal do Espírito Santo) 
• Marcel William Rocha da Silva (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) 
• Marcelo Dias de Amorim (LIP6/CNRS - Sorbonne Université) 
• Marcelo Rubinstein (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
• Marcos Vieira (UFMG) 
• Marinho Barcellos (UFRGS) 
• Markus Endler (PUC-Rio) 
• Mauro Fonseca (UTFPR) 
• Maycon Peixoto (Universidade Federal da Bahia) 
• Michael Stanton (RNP) 
• Michele Nogueira (Universidade Federal do Paraná) 
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• Michelle Wangham (Universidade do Vale do Itajaí) 
• Miguel Elias Mitre Campista (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
• Moises Ribeiro (Universidade Federal do Espirito Santo) 
• Nabor Mendonca (UNIFOR) 
• Nazareno Andrade (Universidade Federal de Campina Grande) 
• Nelson Fonseca (UNICAMP) 
• Noemi Rodriguez (PUC-Rio) 
• Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte (UFRJ) 
• Paulo Cunha (UFPE) 
• Paulo Maciel (UFPE) 
• Paulo Pires (UFRJ) 
• Paulo André da Silva Gonçalves (UFPE) 
• Pedro Velloso (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
• Pedro Olmo Vaz de Melo (Universidade Federal de Minas Gerais) 
• Priscila Solis (Universidade de Brasília) 
• Rafael Esteves (IFRS) 
• Rafael Lopes Gomes (Universidade Estadual do Ceará) 
• Rafael Pasquini (Federal University of Uberlândia) 
• Raimundo Jose de Araujo Macedo (UFBA) 
• Raquel Lopes (Universidade Federal de Campina Grande) 
• Raquel Mini (Pontifícia Universidade Católica de minas Gerais) 
• Reinaldo Braga (Instituto Federal do Ceará - Campus Aracati) 
• Ricardo R. Oliveira (Universidade Federal de Ouro Preto) 
• Rodolfo Villaca (Universidade Federal do Espirito Santo) 
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Abstract. In WSN monitoring applications, sensor nodes may rely on limited
power sources. Some studies indicate that the main source of energy consump-
tion in sensor nodes is related to data transmission. In this paper, we propose an
approach to reduce transmission in sensor nodes based on sensor data disper-
sion analysis. This approach aims to avoid transmitting detections whose values
demonstrate low dispersion. The conducted experiments using real sensor data-
set and the Castalia Simulator show that the proposed approach has been able
to achieve up to 84% transmission reduction while maintaining a low level of
errors and low energy consumption.
Keywords: WSN, Dispersion Analysis, Data Reduction

Resumo. Nas aplicações de monitoramento com Redes de Sensores sem Fio
(RSSF), os sensores podem depender de fontes de energia limitada. Estudos
apontam que a principal fonte de consumo de energia em nós sensores está re-
lacionada à transmissão de dados. Neste artigo, apresenta-se uma abordagem
para redução de dados baseada na análise da dispersão dos dados de sensores,
visando evitar o envio de detecções cujos valores sejam pouco dispersos. Os
experimentos realizados com dados de sensores reais e com o simulador Casta-
lia mostraram que a abordagem proposta atingiu uma redução maior que 84%,
mantendo um baixo nı́vel de erros e baixo consumo de energia.
Palavras chave: RSSF, Análise de Dispersão, Redução de Dados

1. Introdução

A propagação das tecnologias de sistemas microeletromecânicos1, comunicação sem fio
e eletrônica digital impulsionaram o desenvolvimento de dispositivos de baixo custo com
capacidades de sensoriamento, processamento e comunicação sem fio, normalmente cha-
mados de nós sensores [Yick et al. 2008]. A utilização destes dispositivos em conjunto ca-
racteriza a formação de Redes de Sensores sem Fio (RSSF), que são baseadas no esforço
colaborativo de uma grande quantidade de nós.

1Do Inglês: Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
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Nas RSSF, comumente utilizadas no contexto da Internet das Coisas (IoT), os nós
sensores podem possuir espaço de armazenamento limitado e consumir grande quanti-
dade de energia. Por isso, é habitual que eles sejam programados para enviar os dados
coletados de forma imediata para as estações bases, chamadas de nós sorvedouro2, que
são responsáveis pelo encaminhamento das mensagens até o seu destino final.

[Alsheikh et al. 2016] destaca que em determinadas RSSF, até 80% do consumo
total de energia pode estar relacionado às atividades de transmissões de dados. Com base
no exposto, é possı́vel identificar que a minimização das transmissões de dados dos sen-
sores nas RSSF podem prolongar o seu tempo de vida. Outrossim, [Alsheikh et al. 2016]
destaca que a redução das transmissões de dados a partir dos sensores não apenas resulta
em economia de energia, mas também na redução do consumo na largura de banda da
rede, possibilitando o uso mais eficiente dos recursos disponı́veis.

Neste trabalho, as contribuições apresentadas são: (i) Método para Redução

da Transmissão de Dados em RSSF e (ii) Algoritmo de Reconstrução de Dados. O
Método para a Redução de Dados tem como alvo os nós sensores atuando em aplicações
de monitoramento, como por exemplo, medição de temperatura, controle de CO2, dentre
outros. O método é baseado na análise da dispersão dos dados detectados, cujo objetivo é
identificar e deixar de enviar conjuntos de detecções com valores que demonstrem baixa
dispersão, enviando apenas um valor normalizado (média) correspondente a todo o con-
junto. Através dessa redução, pretende-se utilizar de forma mais eficiente os recursos da
rede, como largura de banda e energia dos nós, mantendo alta acurácia nos dados detec-
tados pelos sensores. O Método para a Redução de Dados inclui ainda um algoritmo para
para definir um valor que será utilizado como limite máximo aceitável para que duas ou
mais detecções sejam consideradas pouco dispersas, e então, deixem se der transmitidas.
Já o Algoritmo de Reconstrução de Dados visa reconstruir os dados otimizados pelos
sensores a fim de que apresentem a quantidade correta de amostras no seu destino final.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 apresentam-se alguns
trabalhos relacionados. Na Seção 3, a abordagem proposta, composta por um algoritmo
de análise da dispersão para a redução da transmissão de dados e um algoritmo para
a reconstrução dos dados no destino final. Na Seção 4 apresentam-se os experimentos
computacionais. Por fim, na Seção 5, as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Fundamentos e Trabalhos Relacionados

Nesta seção serão discutidos alguns trabalhos da literatura que lidam com o problema
da redução da transmissão de dados em aplicações de monitoramento, baseados em três
principais categorias: Predição de Dados, Agregação de Dados e Compressive Sensing.

A predição de dados é uma técnica que visa estimar valores futuros com base em
dados históricos. Baseado neste princı́pio, o histórico das detecções de um determinado
nó sensor pode ser utilizado para que um nó sorvedouro realize a predição de detecções
futuras. O objetivo principal é evitar que o nó sensor envie um dado que pode ser previsto
no sorvedouro, levando em consideração um certo nı́vel de acurácia da predição.

No trabalho proposto por [Dias et al. 2016], os autores adotam o esquema de du-
pla predição (no sensor e no sorvedouro) com a finalidade de prever o valor das detecções

2Em Inglês: Sink nodes
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futuras. Quando a predição no sensor possui boa acurácia, o dado original não é enviado.
Ao invés disso, o sorvedouro encaminha o valor resultante da predição, provendo assim
menor sobrecarga na comunicação interna da rede. Na análise dos resultados, identificou-
se que ao utilizar o esquema de dupla predição somado a técnicas de agregação de dados,
é possı́vel economizar até 92% da energia consumida pelas transmissões.

O trabalho proposto por [Fathy et al. 2018], contudo, é baseado no algoritmo de
filtragem adaptativa Least Mean Square (LMS)3, combinando dois filtros LMS com di-
ferentes tamanhos para estimar os valores detectados. Essa estimativa é realizada tanto
nos nós sensores quanto nos nós sorvedouros, de modo que os nós sensores precisem
transmitir apenas seus valores que se desviam significativamente dos valores previstos.
Constatou-se que a abordagem proposta pelos autores alcançou alta redução nas trans-
missões de dados (em torno de 95%).

A técnica de Agregação de dados é utilizada em RSSF com o objetivo principal
de agregar dados provenientes de diferentes nós. Nessa abordagem, os nós definidos
como agregadores são responsáveis por coletar os dados de diferentes sensores e enviá-
los de uma só vez, ao invés de simplesmente retransmiti-los. A consequência do uso
desta técnica é a redução no número de pacotes transmitidos para a rede, bem como,
maior economia de energia [Dhand and Tyagi 2016].

No trabalho de [Zegarra et al. 2016], é proposto o algoritmo chamado Continu-
ous Enhancement Routing (CER), que utiliza o Algoritmo Genético Biased Random Key
Genetic Algorithm (BRKGA) para computar a árvore de roteamento de uma RSSF. O
CER busca encontrar árvores de roteamento próximas do ótimo, realizando a agregação
de dados pelo maior tempo possı́vel. Os resultados mostraram que o CER gera maior
sobrecarga comparado ao algoritmo Shortest Path Tree (SPT), pois a alta quantidade de
árvores de roteamento resulta em uma quantidade expressiva de pacotes de controle.

O trabalho de [Li et al. 2017], por sua vez, propõe um método balanceado de
agregação de dados de longo prazo, denominado Lifetime Balanced Data Aggregation
(LBA). O objetivo principal do LBA é prolongar o tempo de vida da rede considerando
sua dinamicidade e heterogeneidade, garantindo o mı́nimo de atraso na entrega de dados.
Os resultados apresentados demonstram que o LBA se mostra mais interessante quando
todos os nós da rede iniciam atividade com a mesma quantidade de energia em suas bate-
rias.

As técnicas de processamento de sinais também têm sido exploradas em RSSF,
dentre elas, a técnica Compressive Sensing (CS). Esta técnica aplica uma matriz de
detecções � 2 Rm⇥n em um vetor de sinal n-dimensional x = (x1, ..., xn)T a fim de obter
um sinal m-dimensional y 2 Rm. A reconstrução dos dados, segundo [Zheng et al. 2017],
pode ser realizada através da propriedade Restricted Isometry Property (RIP)4, que ga-
rante a recuperação de x a partir do sinal comprimido y se m � k log n/k.

O trabalho de [Masoum et al. 2013], utiliza o princı́pio de amostragem adaptativa
para transmitir apenas as detecções que indicam uma mudança significante no ambiente
sensoriado. Essa abordagem tira proveito da correlação espacial e temporal entre os dados
coletados pelos sensores a fim de alcançar maior compressão. Para definir o conjunto

3Em Português: Mı́nimo Quadrado Médio
4Em Português: Propriedade de Isometria Restrita
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de detecções a ser enviado pelo sensor, foi utilizado um modelo estocástico baseado na
Inferência Bayesiana. A reconstrução dos dados é realizada pelo sorvedouro através do
Algoritmo de Propagação de Crença. A abordagem atingiu melhores resultados que os
métodos Busis Pursuit e Joint-BP em termos de acurácia da reconstrução e consumo de
energia.

Já [Huang et al. 2017] propuseram um esquema compressivo e adaptativo de co-
leta de dados, que se trata do ajuste adaptativo da frequência em que as detecções são
realizadas pelo sensor. Para a reconstrução dos dados, os autores propuseram uma
versão adaptativa do algoritmo guloso chamado Stagewise Orthogonal Matching Pur-
suit algorithm (StOMP), que ajusta o limite de dispersão (parâmetro) baseado no erro
da reconstrução. Os resultados demonstraram que o método alcança maior acurácia na
reconstrução e menor consumo de energia quando comparado ao método Principal Com-
ponent Analysis (PCA), também utilizado para reconstrução de sinais em Compressive
Sensing.

Embora os trabalhos descritos apresentem bons resultados com relação à redução
da transmissão de dados em RSSF, algumas limitações podem ser discutidas. Nos traba-
lhos baseados em Predição de Dados e em Compressive Sensing, espera-se que o sorve-
douro tenha grande quantidade de energia e alto poder de processamento. Nos trabalhos
baseados em agregação, o atraso pode ser um fator determinante, uma vez que um nó
agregador deve aguardar a chegada de pacotes oriundos dos demais sensores para que
sejam agregados. A técnica de redução de dados proposta neste trabalho visa alcançar a
redução de dados explorando a análise da dispersão dos dados coletados pelos sensores,
visando diminuir o consumo de energia, bem como o uso da largura de banda da RSSF.
Além disso, o algoritmo de reconstrução de dados proposto neste trabalho, visa recons-
truir os dados otimizados pelos sensores a fim de que apresentem a quantidade correta de
amostras no seu destino final.

3. Abordagem Proposta

Nas aplicações que utilizam sensores para realizar monitoramento, os nós sensores ge-
ralmente realizam detecções de variáveis do ambiente fı́sico com uma frequência pré-
definida. O resultado disto é a criação de uma coleção ordenada de dados. Para exem-
plificar, essa coleção pode ser chamada de S, iniciando em um ponto no tempo t0, e
seguindo até um tempo final tn. Especificamente, S = {s0, s1, s2, ..., sn}, na qual o n-
ésimo elemento é um par sn = (Vn, tn). O primeiro elemento do par, Vn, indica o valor
da variável detectada pelo sensor (por exemplo: valor de temperatura), enquanto que o
segundo elemento do par, tn, indica o instante de tempo da ocorrência da leitura.

De acordo com [El-Telbany and Maged 2017], as detecções realizadas pelos sen-
sores em aplicações de monitoramento frequentemente retornam valores muito semelhan-
tes, ou até mesmo idênticos. O método proposto neste trabalho é baseado na análise da
dispersão dos dados coletados por sensores, que visa identificar conjuntos de detecções
com valores que demonstrem baixa dispersão, ou seja, valores próximos uns dos outros.

3.1. Algoritmo para Redução de Dados Baseado na Análise da Dispersão

A abordagem para redução na transmissão de dados em nós sensores funciona como ex-
posto a seguir. Suponha que duas ou mais detecções de um determinado nó sensor de-
monstrem um certo nı́vel de similaridade (baixa dispersão). O nó sensor mantém esses
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valores em uma variável, de forma temporária, visando não transmitir todas as detecções
com valores pouco dispersos. A seguir, é executado o cálculo da média dos valores com
baixa dispersão, transmitindo esse valor ao sorvedouro em apenas uma mensagem. A
partir de então, a variável utilizada para guardar os valores pouco dispersos pode ser apa-
gada e a análise dos valores detectados é retomada a fim de encontrar novos conjuntos de
detecções com baixa dispersão.

A medida de dispersão é representada por um número real não-negativo que é
zero quando os dados são iguais. Esse número aumenta à medida em que os dados se
divergem. No contexto deste trabalho, a análise da dispersão é realizada a cada detecção
dos nós sensores. A medida de dispersão é representada pela Distância de Manhattan,
expressa na Equação 3.1, que é aferida entre Vi e Vi�1. Justifica-se o uso da Distância de
Manhattan pelo baixo custo computacional se comparada à outras medidas de distância,
como a Distância Euclidiana.

DVi,Vi�1 = |Vi � Vi�1| (3.1)

Com o objetivo de permitir que o nó sensor seja capaz de identificar um con-
junto de detecções com baixa dispersão, define-se um parâmetro, denominado Dmax, que
representa o limite máximo aceitável para a dispersão entre os valores detectados. No
Algoritmo 3.1 apresenta-se a estratégia desenvolvida para redução de dados baseada na
análise da dispersão.

Algoritmo 3.1 Algoritmo para Redução de Dados Baseado na Análise da Dispersão
1: FirstReadings[] . Primeiras detecções do sensor (Fase de Inicialização)
2: N  50 . Número de detecções na fase inicial. Ex: 50
3: Vi�1  FirstReadings[N � 1] . Última detecção da Fase de Inicialização
4: NV  1 . Contador de detecções armazenadas localmente
5: Nmax  21 . Máximo de detecções armazenadas localmente. Ex: 21
6: buffer  0
7: Dmax  GETDMAXVALUE(firstReadings[], N ) . Define valor de Dmax

8: while True do

9: Vi  GETSENSORVALUE . Realiza detecção (Vi)
10: if |Vi � Vi�1|  Dmax and NV < Nmax then

11: NV  NV + 1
12: buffer  buffer + Vi

13: else

14: if buffer > 0 then

15: SENDTOSINK((buffer/(NV � 1)), NV ) . Transmite Valor Normalizado
16: buffer  0
17: else

18: SENDTOSINK(Vi�1, NV ) . Transmite Detecção Isolada
19: end if

20: NV  1
21: end if

22: Vi�1  Vi

23: end while

Se a distância entre o valor das detecções Vi e Vi�1 for menor ou igual a Dmax,
então a detecção Vi não será transmitida, mas será armazenada temporariamente em
uma variável, denominada buffer (linha 12). Além disso, um contador NV que inicia
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em 1 é incrementado (linha 11). Este procedimento será repetido enquanto a condição
DVi,Vi�1  Dmax for satisfeita (linha 10). Em outras palavras, este procedimento será
repetido até que a distância entre o valor de uma determinada detecção e o valor de sua
detecção antecessora seja maior que Dmax. Nesse caso, uma tupla é transmitida (linha
15), contendo a média dos valores armazenados na variável buffer e a quantidade de
detecções que deixaram de ser enviadas, que é armazenada na variável (NV ), cujo valor
será utilizado na fase de reconstrução, abordada na Seção 3.2.

O número de detecções com valores pouco dispersos em um nó sensor pode ser
muito grande. Para evitar que um sensor armazene uma quantidade muito grande de
detecções, bem como evitar um alto atraso no envio dos dados, define-se um parâmetro
que estabelece um número máximo de detecções em um conjunto de dados com baixa
dispersão, denominado Nmax. A escolha desse parâmetro depende dos requisitos de cada
aplicação de monitoramento com relação ao atraso na entrega das detecções. Quanto
menor o atraso desejado, menor deve ser o valor de Nmax. Uma taxonomia para a escolha
de Nmax de acordo com os diferentes tipos de aplicação é proposta na Seção 3.3.

A fase inicial do Algoritmo 3.1 compreende a coleta das primeiras detecções do
nó sensor. Esses dados são utilizados para encontrar o valor ideal para Dmax através da
função GETDMAXVALUE() (linha 6), cujos detalhes serão abordados na Seção 3.3.

3.2. Algoritmo para Reconstrução de Dados

Uma questão importante é garantir que, no seu destino, os dados enviados pelos nós sen-
sores apresentem a frequência correta em que foram detectados. Dessa forma, o nó sorve-
douro deverá repetir o valor normalizado de acordo com o valor de NV ,a fim de que seja
mantida a frequência do conjunto de dados.

O algoritmo de reconstrução dos dados enviados pelos sensores é apresentado no
Algoritmo 3.2. O principal objetivo deste algoritmo é atuar no nó sorvedouro, a fim de
reconstruir os dados enviados pelos nós sensores.

Algoritmo 3.2 Algoritmo para Reconstrução dos Dados no Sorvedouro
1: dataset = []
2: while True do

3: Vi  RECEIVESENSORDATA . Recebimento da mensagem no sorvedouro
4: j = 0
5: while j < Vi[1] do

6: dataset.append(Vi[0]) . Repetição do valor normalizado (média)
7: j  j + 1
8: end while

9:
10: end while

Supondo que os nós sensores enviem suas detecções utilizando tuplas, conforme
descrito no Algoritmo 3.1, o primeiro item Vi[0] (valor normalizado) irá se repetir de
acordo com o valor do segundo item Vi[1] (linha 5). Dessa forma o conjunto de dados
reconstruı́do será composto pela mesma quantidade de detecções do sensor, embora nem
todas tenham sido transmitidas.
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3.3. Fase de Inicialização: Escolha do Valor de Dmax

Para que a escolha de Dmax (parâmetro do Algoritmo 3.1 para análise da dispersão) seja
realizada de forma adequada, é proposto um algoritmo que visa analisar as primeiras
detecções de um nó sensor e realizar esta escolha de forma automática (Algoritmo 3.3).
Para isso, é definido um parâmetro denominado acceptable EAM , que representa o erro
máximo aceitável na reconstrução dos dados. Tal parâmetro deve ser ajustado de acordo
com os requisitos de cada aplicação.

Com base nas primeiras detecções do nó sensor, o algoritmo para escolha do va-
lor de Dmax gera um conjunto de dados reduzido através da função DATAREDUCTION()
que é uma adaptação do Algoritmo 3.1. Nesse caso, o parâmetro Dmax deve iniciar com
um valor baixo, a fim de que seja otimizado até encontrar um valor ideal. Em seguida,
esse novo conjunto de dados é reconstruı́do através da função DATARECONSTRUCTION()
(adaptação do Algoritmo 3.2) localmente no sensor, e então compara-se o conjunto de da-
dos reconstruı́do com o conjunto de dados inicial. Caso o erro obtido na reconstrução dos
dados seja menor que o erro máximo aceitável, repete-se o procedimento elevando o valor
de Dmax. Ou seja, o valor de Dmax será elevado até que o erro obtido na reconstrução
seja menor ou igual ao erro máximo aceitável.

O erro obtido na reconstrução dos dados é determinado através do cálculo do Erro
Absoluto Médio (EAM) [Willmott and Matsuura 2005]. Quando o valor do EAM obtido
for igual ou maior que o erro máximo aceitável, o valor final de Dmax será retornado. O
algoritmo proposto para a escolha do valor de Dmax na fase de inicialização é descrito no
Algoritmo 3.3.

Algoritmo 3.3 Definição do valor de Dmax

1: function GETDMAXVALUE(FirstReadings[], N )
2: Dmax  0.01 . Valor inicial de Dmax. Ex: 0,01
3: EAM  0 . Erro Absoluto Médio
4: acceptable EAM  0.5 . Erro máximo aceitável. Ex: 0,5
5: while EAM  acceptable EAM do

6: ReducedData DATAREDUCTION(FirstReadings[], N,Dmax)
7: ReconstructedData DATARECONSTRUCTION(ReducedData[], N )
8: EAM = (

Pn
i=0 |FirstReadings[i]�ReconstructedData[i]|)/n

9: Dmax  Dmax + 0.01
10: end while

11: return Dmax

12: end function

A definição de um valor para o erro máximo aceitável é crucial para que o valor
de Dmax seja escolhido. [Karim 2017] destaca que algumas aplicações de monitoramento
são crı́ticas e exigem alta acurácia e baixo nı́vel de atraso na entrega das mensagens. Com
base no exposto, foi criada uma taxonomia que classifica diferentes tipos de aplicação de
acordo com seus requisitos, atribuindo valores especı́ficos para Nmax e acceptable EAM .
Especificamente, foram definidas três classes de aplicações de monitoramento (0, 1 e 2)
que são baseadas em seus requisitos de atraso na entrega das mensagens e no erro máximo
aceitável na reconstrução dos dados. A classe 0 é menos tolerante a atrasos e exige maior
acurácia nos dados reconstruı́dos. Já a classe 2, exige menor nı́vel de acurácia e é mais
tolerante a atrasos. A classe 1 possui valores intermediários entre as classes 0 e 2.
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Na Seção 4, apresenta-se um exemplo de classificação dos datasets reais utilizados
nos experimentos de acordo com a taxonomia desenvolvida. Na Tabela 1 são listados os
parâmetros e as variáveis utilizadas nos Algoritmos 3.1, 3.2 e 3.3 da abordagem proposta
para redução de dados em RSSF.

Tabela 1. Parâmetros e Variáveis: Algoritmos 3.1, 3.2 e 3.3
Dmax Distância máxima para que duas detecções sejam consideradas pouco dispersas

Nmax Quantidade máxima de detecções em um conjunto de detecções de baixa dispersão

acceptable EAM Erro máximo aceitável (Varia de acordo com os requisitos de cada aplicação)

FirstReadings[] Vetor com as primeiras detecções

N Quantidade de detecções em uma lista

NV Contador de detecções em um conjunto de detecções de baixa dispersão

buffer Armazena os valores das detecções de baixa dispersão

Vi Valor da detecção (si) do nó sensor no instante ti

dataset[] Lista que armazena os dados reconstruı́dos

ReducedData[] Vetor com número reduzido de detecções

ReconstructedData[] Vetor com dados reconstruı́dos

EAM Erro absoluto médio

4. Simulações, Resultados e Análises

De acordo com o exposto na seção anterior, a abordagem proposta neste trabalho é
baseada na análise da dispersão dos dados coletados por sensores, deixando de enviar
detecções pouco dispersas. Nesta seção, apresenta-se uma avaliação de desempenho dos
algoritmos de Redução e Reconstrução de dados em relação às seguintes métricas: Con-

sumo de Energia e Número de Pacotes Transmitidos.

A avaliação de desempenho foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa
avaliou-se o potencial da redução de dados da abordagem proposta utilizando 5 (cinco)
datasets reais disponı́veis ao público. Ainda na primeira etapa, realizou-se uma
comparação com um trabalho do estado-da-arte baseado no esquema de dupla predição
com filtros Least Mean Square (LMS), proposto por [Fathy et al. 2018]. A escolha deste
trabalho para comparação com a abordagem proposta se deu pelo fato de ser um traba-
lho recente, com resultados que demonstram alta redução na transmissão de dados em
sensores, superando outras abordagens do estado-da-arte encontradas na literatura, como
[Jaber et al. 2017], [Dias et al. 2016] e [Santini and Romer 2006].

Na segunda etapa, avaliou-se o consumo de energia de nós sensores no simulador
Castalia5, com a aplicação da abordagem para a redução de dados baseada na análise da
dispersão e sem a mesma. Mais detalhes sobre as simulações de rede serão abordadas na
Subseção 4.3.

5https://github.com/boulis/Castalia
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4.1. Caracterização dos Conjuntos de Dados (Datasets)

Nos experimentos da abordagem proposta, foram utilizados cinco conjuntos de dados
(datasets) reais de aplicações que realizam monitoramento através de sensores. São eles:

1. Dados de sensores de qualidade do ar - Universidade da Califórnia em Irvine
(UCI) [Vito et al. 2008]. Disponı́vel no sı́tio da UCI Machine Learning Repo-
sitory6 que contém uma coleção de bases de dados disponibilizadas pela Univer-
sidade da Califórnia em Irvine;

2. Dados do medidor inteligente de energia elétrica (smartmeter) do Projeto Low
Carbon London [UK Power Networks 2015]. Dados de medidores inteligentes de
5.567 lares participantes em Londres - Reino Unido, no perı́odo de Novembro de
2011 a Fevereiro de 2015;

3. Dados de monitoramento da qualidade da água do Rio Burnett (Austrália)
[Queensland Government 2015]. Este dataset coleta leituras de parâmetros sobre
a qualidade da água estauriana a cada meia hora no perı́odo de 2016 a 2018;

4. Dados de temperatura capturados no Laboratório de Pesquisa da Intel na Univer-
sidade da Califórnia em Berkeley [Madden 2004]. Este conjunto de dados provém
de 54 sensores Mica2Dot que monitoram os seguintes parâmetros: temperatura,
umidade, luminosidade e tensão;

5. Monitoramento de compressores de ar de cadeiras odontológicas
[Castañeda 2016]. Dados de sensores de umidade aplicados em compresso-
res de cadeiras odontológicas para medir a umidade interna dos compressores
e evitar que as cadeiras fiquem fora de operação, inviabilizando o atendimento
odontológico.

Na Tabela 2 apresenta-se uma classificação dos 5 (cinco) datasets reais de acordo
com a taxonomia descrita na Seção 3.3. Os datasets são divididos em classes (0, 1 e 2) e
os parâmetros Nmax e acceptable EAM são ajustados para cada dataset.

Tabela 2. Datasets de Acordo com sua Classificação
# Dataset Classe Nmax acceptable EAM

#1 Umidade interna de compressores [Castañeda 2016] 0 15 0,25

#2 Dados de consumo de energia [UK Power Networks 2015] 0 15 0,25

#3 Turbidez da água do Rio Burnett [Queensland Government 2015] 1 30 0,35

#4 Dados de temperatura (Intel) [Madden 2004] 2 45 0,50

#5 Dados de Qualidade do ar (Umidade Relativa) [Vito et al. 2008] 2 45 0,50

4.2. Análise da Redução e Reconstrução de Dados

A implementação dos Algoritmos 3.1, 3.2 e 3.3 foi realizada na linguagem de
programação Python e executada em um computador com as seguintes caracterı́sticas:
processador AMD Phenom(tm) II X4 B93 com 4 núcleos e 4Gb de memória RAM.

Os datasets compõe a entrada do programa e o resultado final é um dataset re-
construı́do. Dessa forma é possı́vel identificar a quantidade de transmissões evitadas em

6https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
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cada um dos datasets, bem como aferir a acurácia dos dados reconstruı́dos. Na Tabela 3
são descritos os resultados encontrados nos experimentos em relação à redução de dados.
O valor de Dmax foi ajustado automaticamente conforme o Algoritmo 3.3 (ver Seção 3.3).

Tabela 3. Resultados com o Algoritmo de Redução

Dataset Dmax
Número de detecções

antes da redução
Número de detecções

após a redução
Redução

EAM
Quantidade Porcentagem

#1 0,01 3.970.215 359.768 3.610.447 93,85% 0,008

#2 7,0 17.458 14.762 2.696 15,42% 0,176

#3 1,5 14.332 5.739 8.593 59,95% 0,35

#4 0,85 30.506 689 29.817 97,74% 0,102

#5 2,17 9.357 5.156 4.201 44,89% 0,495

Através da análise dos resultados apresentados na Tabela 3, pode-se perceber que
a quantidade de redução a ser alcançada depende do comportamento da série temporal em
questão. Séries temporais com valores muito dispersos alcançam menor redução, como é
o caso do dataset de consumo de energia (#2) que atingiu apenas 15.42% de redução. Por
outro lado, séries temporais menos dispersas alcançam maior redução, como os datasets
de umidade interna em compressores (#1) e de sensores de temperatura da Intel (#4) que
atingiram 93,85% e 97,74% de redução, respectivamente.

No experimento representado pelas Figuras 1(a) e 1(b), comparou-se a abordagem
proposta neste trabalho com o método Adaptive Method for Data Reduction (AMDR),
proposto por [Fathy et al. 2018]. Utilizou-se o mesmo dataset, especificamente, o dataset
de sensores de temperatura da Intel (#4). Assim como no trabalho de [Fathy et al. 2018]
foram utilizados os dados de 4 sensores (1, 11, 13 e 49) do dataset da Intel. À semelhança
de [Fathy et al. 2018], ajustou-se o erro máximo aceitável para 0,5. Na Figura 1(a)
demonstram-se os resultados obtidos com o método AMDR. Na Figura 1(b) demonstram-
se os resultados com a abordagem proposta neste trabalho.
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Figura 1. Comparação entre o AMDR (a) e a Abordagem Proposta (b)

Na Figura 1(a), as marcações em vermelho representam as transmissões realiza-
das pelo nó sensor em virtude do valor previsto apresentar um desvio maior que o erro
máximo aceitável com relação ao valor original. Os resultados expostos nas Figuras 1(a)
e 1(b), demonstram que os dados reconstruı́dos pela abordagem proposta apresentam um
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desvio médio de 0,10, enquanto, no trabalho de [Fathy et al. 2018], o desvio médio foi de
0,5. Com relação a redução, a abordagem proposta apresentou um percentual de 97,74%
e o método AMDR [Fathy et al. 2018], um percentual de 95%.

Nota-se na Figura 1(a) que os valores previstos pelo método AMDR são mantidos
acima dos valores reais, no geral. Já a abordagem proposta realiza a reconstrução dos
dados gerando valores tanto abaixo quanto acima dos valores reais, visando obter maior
acurácia possı́vel.

4.3. Análise do Consumo de Energia

Com a finalidade de avaliar o impacto energético da abordagem proposta em nós senso-
res, foram realizadas simulações no simulador Castalia7. Nesse sentido, foi reproduzida
uma RSSF com 55 nós equipados com o rádio CC2420 2.4 GHz IEEE 802.15.4 ZigBee-
Ready RF Transceiver8, sendo apenas 1 nó sorvedouro. Os sensores foram distribuı́dos
de forma aleatória através do parâmetro SN.deployment, em uma área de 150m x 150m.
O sorvedouro, por sua vez, foi posicionado no centro.

Com relação ao rádio CC2420, seu raio de alcance é de 50m e a largura de banda
é de 250 Kbps. No modo RX, são consumidos 0,062 joules/segundo. Já no modo TX são
consumidos 0,057 joules/segundo e no modo Idle, são consumidos 0,014 joules/segundo.

O simulador Castalia é divido em módulos. Dentre eles, destacam-se:
aplicação, comunicação e de camada fı́sica. No módulo de comunicação, utilizou-se a
implementação do algoritmo de roteamento Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy
(LEACH). No módulo de aplicação, foi desenvolvida uma aplicação denominada neste
ponto, DataReduction, que contém a implementação dos Algoritmos 3.1, 3.2 e 3.3. O
consumo de energia da aplicação DataReduction, foi comparado ao da aplicação Value-
Reporting (General). Esta aplicação está disponı́vel no Castalia, porém, nenhuma técnica
de redução de dados é aplicada. No módulo de camada fı́sica, por sua vez, foram incluı́dos
os dados dos sensores de temperatura da Intel (Dataset #4), do dia 06 a 09 de Março de
2004, totalizando em média 8.640 leituras para cada um dos 55 sensores.

Na simulação, foi definido um intervalo de 12 segundos entre o envio das leituras
através do parâmetro minSampleInterval. Dessa forma, para que todos os dados sejam en-
viados, o tempo definido para cada simulação foi de 103.680 segundos e a energia inicial
dos nós foi ajustada em 7.000 Joules. Foram executadas 30 simulações para cada expe-
rimento. Na Figura 2 são apresentados os resultados com relação ao consumo energético
dos sensores na utilização das aplicações DataReduction e ValueReporting (General).

É importante ressaltar que, nas simulações, quando a quantidade de transmissão de
dados é reduzida, os sensores tendem a permanecer por mais tempo no modo de recepção
(RX), o que pode ocasionar um leve aumento no consumo de energia. Ainda assim, os
resultados apresentados na Figura 2 mostraram que através da abordagem DataReduc-
tion foi possı́vel reduzir o consumo de energia em 76,1%, em média, se comparado com
a aplicação ValueReporting (General). Dessa maneira, conclui-se que a estratégia de
redução de dados com base na análise de dispersão, pode reduzir o consumo de energia,
contribuindo para estender o tempo de vida da rede.

7https://github.com/boulis/Castalia
8http://www.ti.com/product/CC2420
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Figura 2. Energia Consumida ⇥ Residual

Na Figura 3, avaliou-se o consumo de energia e o comportamento da redução
na transmissão de pacotes ao longo do tempo. De acordo com os resultados obtidos,
observou-se que a abordagem proposta apresentou um desempenho melhor a medida que
o tempo de simulação aumenta, e consequentemente o número de mensagens que trafe-
garam na rede. A redução, em média, alcançou um percentual de 84,32%.

(a) Consumo de Energia (b) Transmissão de Pacotes

Figura 3. (a) Consumo de energia ⇥ Tempo (b) Pacotes Transmitidos ⇥ Tempo

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho, foi proposta uma abordagem para a redução da transmissão de dados em
nós sensores atuando em aplicações de monitoramento no contexto de Redes de Sensores
sem Fio. O objetivo principal dessa abordagem é evitar que nós sensores transmitam
detecções cujos valores demonstram baixa dispersão (variabilidade/espalhamento) dentro
de um limite máximo aceitável.

Para alcançar este objetivo, três algoritmos foram propostos. São eles: Algoritmo
para redução de dados baseado na análise da dispersão dos dados coletados por senso-
res, algoritmo para reconstrução dos dados no destino final e algoritmo para a fase de
inicialização (ajuste de parâmetros).

O algoritmo para redução de dados baseado na análise da dispersão contém com
um parâmetro crı́tico denominado Dmax que representa a dispersão máxima aceitável
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para que as transmissões de dados sejam evitadas. Dessa forma, quanto maior o valor de
Dmax, maior redução é alcançada, porém, a acurácia da reconstrução dos dados é mais
comprometida. Consequentemente, existe um trade-off entre quantidade de redução e
nı́vel de acurácia na reconstrução a ser avaliado.

Os experimentos basearam-se no uso de datasets reais de sensores e foram con-
duzidos em duas etapas. A primeira etapa objetivou a avaliação do desempenho dos
algoritmos de redução e reconstrução a fim de aferir a quantidade de redução alcançada
em cada dataset, bem como o erro obtido nas reconstruções. Na segunda etapa, avaliou-
se o consumo de energia dos sensores através da aplicação da abordagem proposta no
simulador Castalia. Verificou-se através dos resultados apresentados na Seção 4, que o
método proposto neste trabalho alcançou maior nı́vel de redução nas transmissões de da-
dos se comparado ao trabalho de [Fathy et al. 2018] (97,74%), sendo que o Erro Absoluto
Médio (EAM) dos dados reconstruı́dos foi 0,10. Em relação às simulações, os resultados
mostraram que a abordagem proposta obteve redução nas transmissões de dados superior
a 84%, bem como baixo consumo de energia dos nós, o que representou a economia de
76,1%, se comparado com a aplicação ValueReporting.

Como perspectivas de trabalhos futuros, sugere-se a implementação de uma abor-
dagem hı́brida para redução de dados em RSSF, basendo-se tanto na análise da dispersão,
quanto na predição de valores futuros, a fim de alcançar maior nı́vel de redução nas
transmissões, e consequentemente, maior economia de energia dos nós. Além disso,
sugere-se que sejam investigadas novas formas de reconstrução dos dados a fim de propor
um método mais eficaz que torne possı́vel diminuir ainda mais o erro obtido na fase da
reconstrução.
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Resumo. Dados de localização de dispositivos móveis são fontes importantes
para entender o perfil de usuários, ajudando os provedores a oferecerem melho-
res serviços. Com esse tipo de dado, é possível identificar os pontos relevantes
de um usuário, e até mesmo classificar esses pontos como locais de casa ou tra-
balho. Com esse conhecimento, provedores de serviços móveis podem aumentar
o engajamento e a retenção de seus clientes. No entanto, identificar e classifi-
car pontos de interesse (PoI) não são tarefas triviais, e a maioria dos trabalhos
existentes assumem que os dados devem ser coletados com uma frequência alta,
dificultando e encarecendo o processo. Neste trabalho, são propostas aborda-
gens para identificar e classificar PoIs com base em dados esparsos, ou seja,
que foram coletados em intervalos longos de tempo. Os resultados, quando
comparados com soluções da literatura, mostram melhorias de pelo menos 13%
na precisão para a identificação dos PoIs, e de 10% e 4% na classificação de
pontos de casa e de trabalho, respectivamente.

Abstract. Geo-spatial data are important sources to understand mobile users
profile, helping providers to offer better services. With this type of data, it is
possible to identify relevant visiting points of a user, and even to classify these
points as home and work locations. With this knowledge, mobile service pro-
viders can increase the engagement and the retention of these users. However,
identifyng and classifying point of interest (PoI) are not trivial tasks, and the
majority of existing works assume that the data have to be collected with a high
frequency, making the process harder and more expensive. In this work, we pro-
pose approaches to identify and classify PoIs based on sparse data that were
collected during long time intervals. The results, when compared with literature
solutions, show precision improvements of at least 13% on the identification of
PoIs, and 10% and 4% in classification of home work, respectivaly.

1. Introdução

O advento da utilização em massa de dispositivos móveis, como smartphones e tablets,
trouxe consigo a geração de grandes volumes de dados de localização de usuários. Diver-
sas aplicações fazem o uso do sensor de GPS para fornecer serviços de ofertas baseadas
em localização, auxílio na mobilidade, buscas na Web e entrega de conteúdo digital ori-
entados à localização. Além disso, empresas de telefonia coletam dados de registros de
acessos, chamados CDR (Call Detail Records), que também representam uma fonte im-
portante de dados de localização [Naboulsi et al. 2016].
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Além de facilitar a oferta de serviços e conteúdos baseados em localização, dados
georreferenciados têm sido utilizados para o entendimento de padrões de mobilidade tanto
de indivíduos quanto de grupos de pessoas [Pavan et al. 2015, Naboulsi et al. 2016]. Essa
fonte de dados está intimamente relacionada com o conceito de Cidades Inteligentes,
uma vez que auxilia, por exemplo, no planejamento urbano [Rathore et al. 2016] e na
previsão de volume de tráfego rodoviário [Castro et al. 2012]. Além disso, empresas de
diversos ramos utilizam dados georreferenciados para conhecer melhor os seus clientes
para, assim, oferecerem serviços mais personalizados.

Um aspecto importante da mobilidade urbana e do perfil de usuários móveis refere-
se à identificação e classificação de pontos de interesse (PoIs) dos usuários. Esses pontos
correspondem a locais que uma pessoa visita com certa frequência, podendo representar
locais de residência, trabalho, lazer, escolas, locais em que se costuma fazer compras e
se alimentar, dentre outros. Neste contexto, a identificação de PoIs refere-se a encon-
trar esses locais (i.e., definir as coordenadas aproximadas), enquanto a classificação visa
categorizar um PoI pelo seu tipo (i.e., casa, trabalho, lazer, dentre outros).

A maioria dos trabalhos que visam identificar ou classificar PoIs utilizando infor-
mações geradas por GPS baseiam-se em dados densos, ou seja, com alta frequência de
coleta (i.e., na ordem de poucos segundos). Com dados densos, é possível observar vários
aspectos, como horário de chegada e partida de um local (e consequentemente o tempo
de permanência), o trajeto feito de um local a outro e o tempo de deslocamento. No en-
tanto, a coleta intensiva de dados georreferenciados leva a um alto consumo energético
dos aparelhos móveis devido à utilização do sensor de GPS, um alto consumo de rede para
a transmissão desses dados e uma necessidade maior de capacidade de armazenamento
e processamento no servidor. Por isso, geralmente dados densos não são coletados, ou
são coletados para amostras pequenas de usuários voluntários. Por outro lado, a coleta de
dados georreferenciados de forma esparsa é mais fácil e menos custosa de ser alcançada,
sendo uma alternativa viável tanto para os dispositivos móveis quanto para o servidor de
armazenamento e processamento desses dados.

Dadas as informações acima, surgem as seguintes perguntas de pesquisa:
• É possível identificar com precisão PoIs de usuários com base em dados esparsos?
• É possível classificar com precisão os PoIs de usuários em Casa e Trabalho com

base em dados esparsos?
Para responder a essas perguntas, o objetivo deste trabalho é propor algoritmos

para identificação e classificação de PoIs individuais com base em dados esparsos. O al-
goritmo de identificação visa inferir os PoIs de um usuário com base em seus locais visita-
dos. Já o algoritmo de classificação visa classificar quais pontos de interesse representam
o local de Casa e Trabalho. Os algoritmos propostos foram comparados com soluções
bem conhecidas da literatura utilizando a mesma base de dados esparsos. Observou-
se que a proposta atual supera [Montoliu et al. 2013] e [Cuttone et al. 2014] na precisão
para a identificação de PoIs em pelo menos 13%. Comparando com [Hoteit et al. 2016] e
[Kung et al. 2014], as melhorias encontradas para a classificação de PoIs foram de pelo
menos 10% para Casa e de 4% para Trabalho.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Inicialmente, na Seção 2 é apre-
sentada uma revisão da literatura contendo os principais estudos relacionados à área de
identificação e classificação de PoIs. Em seguida, na Seção 3 são descritas as caracte-
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rísticas da base de dados utilizada no trabalho. Na Seção 4 o algoritmo proposto para
a identificação de PoIs é apresentado e comparado com dois estudos da literatura. Em
seguida, a Seção 5 contém a descrição e avaliação do algoritmo proposto para a classifi-
cação de PoIs em Casa ou Trabalho. Por último, na Seção 6 a conclusão e os trabalhos
futuros são apresentados.

2. Trabalhos Relacionados

A identificação e classificação de PoIs é um assunto que faz parte de estudos sobre a mo-
bilidade humana, e que vem crescendo nos últimos anos. Nesta seção, são apresentados
os principais trabalhos da área. Inicialmente são apresentadas as soluções para a identi-
ficação de PoIs. Em seguida, são citadas propostas de classificação de PoIs em Casa e
Trabalho. A Tabela 1 sumariza os principais trabalhos da literatura.

Para a identificação de PoIs, é comum utilizar-se algoritmos de agrupamento para
processar as localizações. O trabalho apresentado em [Csáji et al. 2013] utiliza CDRs
e diagrama de Voronoi para associar as torres de telefonia mais frequentemente utili-
zadas com as suas regiões de cobertura, e em seguida as agrupa utilizando um mé-
todo de triangulação. O trabalho de [Frias-Martinez et al. 2010] também utiliza dia-
grama de Voronoi com o mesmo propósito do artigo citado anteriormente. Os auto-
res de [Isaacman et al. 2011, Ranjan et al. 2012] também processam dados de CDRs, e
utilizam o algoritmo Leader para agrupar as torres de celular próximas. Além disso,
[Isaacman et al. 2011] recorre à regressão logística para se obter a relevância de cada
local. Já o trabalho [Lee et al. 2015] recorre a uma extensão do algoritmo DBScan, na
qual é feito o agrupamento de traços de GPS com base em restrições de distância e
velocidade calculadas entre dois pontos para se descobrir locais relevantes. Os autores
de [Cuttone et al. 2014] apresentam uma solução baseada no algoritmo GMM, e outra
que utiliza o DBScan juntamente com uma restrição de distância máxima entre pares
de coordenadas de GPS para identificar PoIs. Em [Pavan et al. 2015], são consideradas
restrições de tempo, distância e velocidade máximas para filtrar pares de registros conse-
cutivos. Por último, o trabalho [Montoliu et al. 2013] apresenta soluções de agrupamento
que utilizam restrições de tempo e distância entre registros consecutivos.

Dentre esses trabalhos, [Csáji et al. 2013], [Trestian et al. 2009], [Kung et al. 2014],
[Isaacman et al. 2011], [Järv et al. 2014], [Schneider et al. 2013], [Ranjan et al. 2012]
e [Frias-Martinez et al. 2010] utilizam CDRs, que são dados geralmente disponibiliza-
dos por operadoras de telefonia e que possuem apenas a localização das torres, e não dos
aparelhos. Já [Lee et al. 2015, Pavan et al. 2015, Montoliu et al. 2013] assumem que os
dados de GPS são densos, para se conhecer detalhes de deslocamento e permanência dos
usuários em cada local. O estudo de [Cuttone et al. 2014] é um dos poucos que considera
dados de GPS esparsos e está mais diretamente relacionado ao presente trabalho, sendo
utilizado como base de comparação na avaliação dos resultados. Considerando a relevân-
cia e a qualidade do trabalho apresentado em [Montoliu et al. 2013], o mesmo também é
utilizado como base de comparação, sendo que seus parâmetros foram ajustados para que
ele seja melhor adaptado para dados esparsos, que é o foco do trabalho atual.

Outras técnicas além de agrupamentos também são utilizadas para a identifica-
ção de PoIs. Os autores de [Järv et al. 2014] utilizaram Multiple Linkage Analysis para
se obter as localizações com maior número de chamadas em cada mês de um usuário,
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que são consideradas suas localizações de interesse. Por outro lado, o tempo em que
um usuário permaneceu em cada local visitado é considerado um fator relevante para
a identificação de PoIs pelas propostas de [Trestian et al. 2009], [Kung et al. 2014] e
[Schneider et al. 2013]. No entanto, esses trabalhos utilizam dados esparsos de CDRs,
o que dificulta a estimativa precisa de tempo de permanência em um local.

Para a classificação de PoIs em Casa e Trabalho, o tempo de permanência em
intervalos de horários pré-definidos é uma métrica comumente utilizada. De acordo com
[Trestian et al. 2009], o local de maior tempo de permanência entre 22:00h e 6:00h do dia
seguinte é classificado como Casa; por outro lado, o local de Trabalho corresponde aos
períodos de 10:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h. Em [Kung et al. 2014], o local no
qual o usuário permaneceu por mais tempo de 8:00h às 20:00h corresponde ao Trabalho,
e de 20:00h às 8:00h à Casa. O artigo [Schneider et al. 2013] considera como Casa o
local de maior tempo de permanência de meia noite às 06:00h horas da manhã.

A ideia de se classificar os locais como Casa e Trabalho com base no tempo de
permanência em determinadas faixas de horário faz sentido, pois em geral as pessoas
passam boa parte do dia em seu local de Trabalho, e da noite em Casa. Porém, medidas
de tempo de permanência não são precisas o suficiente em dados esparsos, uma vez que o
usuário pode visitar diversos locais sem gerar registros. Além disso, intervalos de tempo
fixos não necessariamente representam todos os usuários, que possuem rotinas diferentes.
Neste trabalho, é proposto um algoritmo que define intervalos de horário específicos para
cada usuário para a classificação dos locais de Casa e Trabalho.

Para [Csáji et al. 2013] é possível discernir claramente os locais de Casa e Tra-
balho após a aplicação do algoritmo k-means sobre os PoIs. Além disso, trabalhos como
[Ranjan et al. 2012, Isaacman et al. 2011, Frias-Martinez et al. 2010, Hoteit et al. 2016]
contabilizam a quantidade de registros em determinadas faixas de horários para classi-
ficar os locais em Casa e Trabalho. As soluções [Hoteit et al. 2016, Kung et al. 2014]
foram utilizadas neste trabalho como bases de comparação com o nosso algoritmo de
classificação de PoI por se tratarem de trabalhos recentes e relevantes da literatura.

Um dos grandes desafios do problema de identificar e classificar PoIs é a valida-
ção, já que dados rotulados com essas informações não são facilmente obtidos. Conside-
rando CDRs, empresas de telefonia podem utilizar dados dos contratos de serviços para
validar a região da residência e trabalho de seus usuários. No entanto, a precisão obtida
ao se utilizar esse tipo de dado é baixa, já que uma antena cobre de centenas de metros
a quilômetros. Por outro lado, trabalhos que utilizam dados de GPS necessitam da co-
laboração de usuários para prover suas informações, e esses dados são em baixa escala,
raros e privados. Neste quesito, os trabalhos [Hoteit et al. 2016], [Cuttone et al. 2014],
[Lee et al. 2015], [Montoliu et al. 2013] e [Pavan et al. 2015] processaram dados de, res-
pectivamente, 32, 6, 46, 8 e 182 usuários. Já no presente trabalho, foi possível analisar
dados reais de 194 usuários, superando as abordagens que utilizaram dados de GPS. A Ta-
bela 1 apresenta os principais aspectos de cada um dos trabalhos relacionados, destacando
os tipos de dados, e as técnicas utilizadas por cada um. Sensores como WiFi, bluetooth e
acelerômetro, além da rede de telefonia (GSM) também podem ser associados às fontes
de dados CDR e GPS para se inferir localização de usuários.
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Tabela 1. Comparação entre soluções
Solução Fonte(s) de

dado(s)
Técnica(s) para
identificação

Técnica(s) para
classificação

[Csáji et al. 2013] CDR Diagrama de
Voronoi e
triangulação

K-means

[Trestian et al. 2009] CDR Tempo de
permanência

Tempo de perma-
nência

[Kung et al. 2014] CDR e GPS Tempo de
permanência

Tempo de perma-
nência

[Isaacman et al. 2011] CDR Leader e
regressão
logística

Quantidade de re-
gistros

[Hoteit et al. 2016] GPS Quantidade de
registros

Quantidade de re-
gistros

[Järv et al. 2014] CDR Multiple Linkage
Analysis

*Não classifica

[Schneider et al. 2013] CDR Tempo de
permanência

Tempo de perma-
nência

[Cuttone et al. 2014] GPS, Wi-Fi e
GSM

Gaussian
Mixture Method
e DBScan

*Não classifica

[Lee et al. 2015] GPS DBScan *Não classifica
PoI

[Ranjan et al. 2012] CDR Leader Quantidade de re-
gistros

[Frias-Martinez et al. 2010] CDR Diagrama de
Voronoi

Algoritmo gené-
tico e quantidade
de registros

[Montoliu et al. 2013] GPS, GSM,
Wi-Fi, Bluetooth
e acelerômetro

Agrupamento por
Grade e DBScan,
e restrições de
distância e tempo
entre registros

*Não classifica

[Pavan et al. 2015] GPS Restrições de
distância, tempo
e velocidade
entre registros

*Não classifica

Proposta Atual GPS DBScan, e
restrições de dias
e horas diferentes

Quantidade de
registros em ho-
rários específicos
para cada usuário
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3. O Conjunto de Dados

Os dados utilizados neste trabalho foram disponibilizados por uma empresa provedora
de serviços móveis sob um acordo de confidencialidade. Foram fornecidos dados de
localização de 194 usuários voluntários de dispositivos móveis, durante um período de
até 62 dias. Os dados foram coletados mediante a permissão prévia dos usuários.

Para esse conjunto de usuários, foi gerado um registro de localização sempre que o
usuário se deslocar para um novo local, distante pelo menos 100 metros do local anterior,
e desbloquear a tela do seu smartphone. Ou seja, os dados são esparsos pois um único
registro de localização é gerado quando há um deslocamento do usuário e um acesso ao
smartphone no novo local. Um registro de localização contém o identificador do usuário,
data e horário, latitude e longitude obtidas pelo sensor de GPS. O identificador do usuário
é um número aleatório e único para cada usuário, que não permite a identificação do
mesmo de forma alguma.

Os dados abrangem o território brasileiro, e como pode ser observado na Figura 1,
há uma maior concentração de registros nas regiões nordeste, sudeste e sul. A Figura 2
exibe a quantidade total de registros gerados em cada hora do dia, sendo possível observar
que os usuários são mais ativos entre 8:00h e 10:00h da manhã, e entre 13:00h e 16:00h
da tarde. Além disso, a partir da Figura 3 percebe-se que a maioria dos usuários gerou
entre 500 e 600 registros durante todo o período de coleta. É importante ressaltar que
esse período de coleta varia de usuário para usuário, e os valores de média e mediana
correspondentes são ambos de 34 dias. Isso indica que, em geral, os dados dos usuários
foram coletados em uma mesma quantidade de dias.

Figura 1. Mapa de calor dos registros coletados dos 194 usuários.

Com o objetivo demonstrar o quão esparsos são os dados, foram gerados gráficos
de CDF (Função de Distribuição Acumulada) para a distância (Figura 4) e para o intervalo
de tempo (Figura 5) entre pares de registros consecutivos dos usuários. Para as distâncias,
a mediana é de 874 metros, a média é de 2.469 metros, e o desvio padrão é de 4.723
metros. Optamos por representar distâncias de até 47.000 metros, para criar um gráfico
visualmente mais intuitivo, sendo que 1,31% das distâncias são superiores a 47.000 me-
tros. Já para os intervalos de tempo, a mediana é de 26 minutos, a média corresponde a
66 minutos, e o desvio padrão é de 116 minutos. Além disso, optamos por representar
tempos de até 700 minutos, também com o objetivo de criar um gráfico visualmente mais
intuitivo, sendo que 1,75% dos tempos são maiores do 700 minutos.
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Figura 2. Registros por hora Figura 3. Total de registros por
usuário

Figura 4. CDF de distância entre
cada par de registros consecutivos

Figura 5. CDF do intervalo de
tempo entre cada par de registros
consecutivos

4. Identificação de PoI

A identificação de pontos de interesse é uma tarefa essencial para o estudo da mobilidade
humana. Com a informação dos PoIs individuais, é possível estudar padrões de mobili-
dade, perfil de usuários, demanda por infraestrutura computacional e viária, dentre outros.
Porém, quando os dados são esparsos, os desafios são maiores pois não é possível ter cer-
teza do horário de chegada em um local, do tempo de permanência, e nem da intensidade
de uso de um dispositivo móvel em cada local.

4.1. Solução

Neste trabalho, é proposto e validado um algoritmo para identificar pontos de interesse
que seja adequado à característica esparsa dos dados. O algoritmo possui duas etapas:
inicialmente, as localizações dos registros são agrupadas utilizando-se um algoritmo de
agrupamento por densidade (DBScan), e em seguida os grupos encontrados são filtrados
com base em duas métricas possíveis de serem conhecidas em dados esparsos, que são o
total de dias visitados e a diversidade de horas de visita. Dessa forma, é possível se obter
um conjunto de PoIs mais relevantes, melhorando assim o desempenho do algoritmo.

Para o agrupamento inicial, o DBScan foi escolhido por ser um algoritmo eficiente
baseado em densidade, que não exige o número fixo de grupos como entrada e desconsi-
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dera pontos que não atendem às restrições estabelecidas por seus parâmetros. Neste caso,
o parâmetro de número mínimo de amostras do DBScan foi definido de forma que cada
grupo tenha mais de um registro por semana. Em avaliações empíricas, chegou-se a um
valor de 18% do total de dias de coleta dos dados de cada usuário, o que corresponde a
uma média de 1,26 registros por semana. Além disso, cada registro de um mesmo grupo
não pode estar distante mais de 10 metros um do outro. Esses parâmetros foram defi-
nidos empiricamente, e garantem que locais visitados muito esporadicamente, e que não
estejam próximos a outros locais, não sejam considerados como candidatos a PoIs.

Ao final dessa primeira etapa, cada grupo gerado corresponde a um PoI candidato,
e possui um conjunto de coordenadas e seus respectivos horários e datas. Dentre os PoIs
candidatos gerados, são selecionados aqueles que obedecem a duas restrições. A primeira
seleciona os PoIs que foram visitados em pelo menos 15% dos dias dado todo o período
de amostragem do usuário. Isso significa que, por exemplo, para um período de 28 dias de
coleta de dados, um PoI deve ter sido visitado pelo usuário pelo menos 4 dias diferentes no
período, ou o equivalente a uma vez por semana. É importante ressaltar que o parâmetro
de número mínimo de amostras permite que locais visitados em um pequeno número
de dias diferentes sejam considerados como candidatos a PoI, enquanto que a restrição
descrita impede isso. Por outro lado, a segunda restrição objetiva responder à seguinte
pergunta: é possível estabelecer um número mínimo de horas diferentes do dia em que os
registros pertencentes a um PoI foram gerados, de modo que se melhore o desempenho
do algoritmo para a identificação de pontos de interesse? Após a realização de vários
testes empíricos, observou-se que a seleção de PoIs que possuem pontos coletados em
pelo menos 7 horas diferentes melhora o desempenho do algoritmo. Essas regras fazem
com que apenas locais mais relevantes sejam considerados como PoIs.

O Algoritmo 1 representa a solução para a identificação de PoIs, que recebe como
entrada a lista de registros de um usuário e retorna a lista de PoIs desse usuário. Na linha 2,
os registros recebidos como entrada são agrupados pelo algoritmo DBScan. Em seguida,
a partir da linha 3 até a linha 13, cada um dos grupos gerados são processados para se
obter a quantidade de dias e horas diferentes que os seus registros representam. Na linha
14, é obtido o valor, em dias, do período entre o primeiro e o último registros gerados
daquele grupo. Se a quantidade de dias diferentes for maior ou igual a 15% do período
que o usuário visitou aquele local, e se a quantidade de horas diferentes for maior ou igual
a 7, então este grupo é considerado um PoI do usuário, como descrito no algoritmo nas
linhas 15 e 16.

4.2. Soluções Base

Com o objetivo de comparar o desempenho do algoritmo proposto com outras soluções da
literatura, os algoritmos apresentados por [Cuttone et al. 2014] e [Montoliu et al. 2013]
foram implementados. [Cuttone et al. 2014] é um dos poucos trabalhos que consideram
dados georreferenciados esparsos para a identificação de PoIs. Foi apresentada uma solu-
ção baseada no algoritmo GMM (Gaussian Mixture Method), e uma baseada no algoritmo
DBSCan, a qual foi escolhida devido ao melhor desempenho.

[Montoliu et al. 2013] apresentou um algoritmo de agrupamento baseado em grade,
e outro baseado no DBSCan, sendo que esse último obteve melhor desempenho sobre a
nossa base de dados, e portanto foi escolhido como uma das soluções base. Esse algo-
ritmo primeiramente agrupa os registros em relação ao tempo de permanência no locais,
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Algorithm 1 Identificação de PoIs de usuário
Require: D, r = (r1, ..., rn) : {Período de dias de coleta, e Lista de registros}
Ensure: PoIs {Lista de pontos de interesse}

1: PoIs ;
2: Grupos = DBScan(data r, eps 10m,min_samples |D| ⇤ 0.18)
3: for grupo 2 Grupos do

4: dias_diferentes ; {Lista com dias diferentes no grupo}
5: horas_diferentes ; {Lista com horas do dia diferentes no grupo}
6: for ponto 2 grupo do

7: if ponto.dia 62 dias_diferentes then

8: dias_diferentes dias_diferentes [ ponto.dia
9: end if

10: if ponto.hora 62 horas_diferentes then

11: horas_diferentes horas_diferentes [ ponto.hora
12: end if

13: end for

14: periodo Periodo(grupo)
15: if |dias_diferentes| � periodo ⇤ 0.15 and |horas_diferentes| � 7 then

16: PoIs PoIs [ grupo
17: end if

18: end for

para em seguida agrupar utilizando o DBScan. Apesar de se basear em dados densos,
essa solução foi escolhida por ser uma referência na literatura, e para verificar se a mesma
pode também ser utilizada com dados esparsos, o que ainda não foi feito por outros estu-
dos. Para isso, os parâmetros da solução foram ajustados empiricamente para que sejam
o mais propícios a dados esparsos possível.

4.3. Resultados

Seja PoIu o conjunto de PoIs do usuário u rotulados e conhecidos, PoIu,c o conjunto de
PoIs do usuário u identificados corretamente e PoIu,i o conjunto de PoIs do usuário u

identificados incorretamente por um algoritmo. A precisão (p = |PoIu,c|
|PoIu,c|+|PoIu,i| ) indica,

dentre os pontos identificados, quantos estão corretos. A revocação (r = |PoIu,c|
|PoIu| ) indica,

dentre todos os PoIs reais de um usuário, quantos foram identificados corretamente pelo
algoritmo. Por fim, o f-score (f = 2 ⇤ p⇤r

p+r ) é derivado dessas duas métrica. Para as três
métricas, quanto mais próximo de 1, melhor.

Primeiramente, foi avaliado o quão distantes os PoIs identificados pelos algorit-
mos estão dos PoIs reais dos usuários. Para isso, a Figura 6 ilustra a CDF (Função de
Distribuição Acumulada) das distâncias entre todo PoI identificado pelos algoritmos e o
PoI real mais próximo. Essa figura mostra o eixo-x com valor máximo de 1.000 metros
por questões de visualização, sendo que a proposta atual tem 4,48% das distâncias acima
desse valor, enquanto as soluções [Cuttone et al. 2014] e [Montoliu et al. 2013] têm 5,6%
e 9,4%, respectivamente. Com base nesse gráfico, é possível perceber que a proposta deste
artigo leva à identificação de PoIs mais próximos dos reais.

Para contabilizar os PoIs identificados corretamente, é definida uma distância má-
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Figura 6. CDF de distâncias entre PoIs identificados e reais

xima para a margem de erro, já que dificilmente um algoritmo irá identificar exatamente
as mesmas latitudes e longitudes de um PoI real. Neste trabalho, essa distância de mar-
gem de erro foi variada entre 10 e 100 metros. Assim, um PoI identificado é considerado
correto se ele está distante a no máximo a distância de margem de erro de um PoI real.

As Figuras 7, 8 e 9 apresentam os resultados médios e o intervalo de confiança de
95% da proposta atual e das soluções base [Cuttone et al. 2014] e [Montoliu et al. 2013].
Os desempenhos variam de acordo com a distância da margem de erro (eixo-x) entre
o PoI encontrado por cada solução e o PoI real mais próximo. Pode-se perceber um
desempenho superior da proposta atual em relação às soluções base nas métricas preci-
são, revocação e f-score. A precisão na nossa proposta varia de 70% à 74%, enquanto
para [Cuttone et al. 2014] o intervalo é de 56% à 61%, e para [Montoliu et al. 2013] a
precisão varia de 38% à 52%. Para a métrica revocação, os desempenhos das aborda-
gens citadas anteriormente variam respectivamente, de 80% à 84%, de 73% à 80%, e
entre 58% e 79%. Os desempenhos da proposta deste trabalho, de [Cuttone et al. 2014] e
[Montoliu et al. 2013] para a métrica f-score variaram respectivamente entre 73% e 77%,
61% e 67%, e 45% e 61%.

Figura 7. Precisão Figura 8. Revoca-
ção

Figura 9. f-score

Esses resultados mostram que, apesar de ser uma solução bem elaborada e efici-
ente para dados densos, a proposta de [Montoliu et al. 2013] não é apropriada para dados
esparsos. A solução proposta por [Cuttone et al. 2014], por ser focada em dados esparsos,
consegue alcançar resultados melhores que [Montoliu et al. 2013]. A proposta deste tra-
balho atual consegue melhores resultados ao considerar o número de horas e dias distintos
de visitas aos locais, desconsiderando assim locais visitados um número significativo de
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vezes (o que faz com que um grupo seja considerado pelo DBScan), mas em poucos dias
e horários diferentes (o que faz com que as restrições do algoritmo o desconsidere).

5. Classificação de PoIs

A classificação dos tipos de locais que cada usuário frequenta também corresponde a um
passo relevante no processo de análise da mobilidade humana. Ao se conhecer os locais
de casa e trabalho, e os padrões de deslocamento entre esses locais, provedores de serviços
podem personalizar seus serviços de acordo com o perfil do usuário. Neste trabalho, são
classificados os locais de Casa e Trabalho de cada usuário. Tanto a proposta apresentada
quanto as soluções base selecionadas processam apenas pontos de GPS coletados durante
dias de semana. Isso porque, em geral, a rotina humana é melhor definida durante esses
dias, o que torna mais eficaz a classificação desses tipos de PoIs.

5.1. Solução

A Casa e o Trabalho são definidos como os locais onde mais registros foram gerados em
horários específicos. O grande diferencial desta proposta é que esses horários variam de
usuário para usuário, e não são fixos como nos outros trabalhos.

Inicialmente, identifica-se o maior período de inatividade do usuário, ou seja, o
maior intervalo de horário de 00:00h até as 23:00h no qual não se geraram registros,
considerando todos os dias de amostragem. O horário para a identificação da Casa cor-
responde ao intervalo de 2 horas anteriores até as 2 horas posteriores ao intervalo de
inatividade encontrado na etapa anterior. A justificativa para isso é que, em geral, as
pessoas começam e terminam os seus dias no local de sua moradia, e portanto é mais
provável que sejam gerados registros em casa no intervalo próximo ao período de inativi-
dade. Caso não seja encontrado um período de inatividade, consideramos intervalos fixos
iguais aos da solução base [Hoteit et al. 2016], que será descrita posteriormente, uma vez
que empiricamente esses foram os intervalos fixos que trouxeram os melhores resultados.
O intervalo de horário para a classificação do local de Trabalho corresponde ao período
do dia oposto ao intervalo de horário definido para a classificação da Casa. Dessa forma,
supomos que o Trabalho é o local onde uma pessoa gera mais registros quando está fora
de casa.

Em outras palavras, são definidos dois intervalos de horários para contabilizar
registros em cada local. O local que possui mais registros no período definido para clas-
sificar a casa é classificado como Casa, e o mesmo processo é utilizado para classificar o
local que representa o Trabalho do usuário. Portanto, caso o intervalo de horário de ina-
tividade de um dado usuário seja das 22:00h até as 05:00h do dia seguinte, por exemplo,
então o período para a classificação em Casa é das 20:00 (22:00h - 2h) às 07:00h (05:00h
+ 2h). Dessa forma, o período para a classificação do PoI em Trabalho é das 08:00h às
19:00h.

O Algoritmo 2 apresenta a solução proposta para a classificação de PoIs para cada
usuário. A partir da linha 1 até a linha 9, são obtidas as horas que os registros de todos os
PoIs foram gerados. Com essas informações, é possível obter o intervalo de inatividade
através da função utilizada na linha 10. Como mencionado anteriormente, caso não exista
um intervalo de inatividade para o usuário, considera-se o mesmo intervalo utilizado pela
solução de [Hoteit et al. 2016]. Nas linhas 11 e 12, as funções utilizadas retornam o PoI
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que representa o local de Casa, e o PoI que representa o local de Trabalho. Para todo
usuário, o algoritmo sempre define os locais de casa e trabalho.

Algorithm 2 Classificação de PoIs de usuário
Require: PoIs = (p1, ..., pn) : {Lista de pontos de interesse}
Ensure: casa 2 PoIs, trabalho 2 PoIs {Pontos de interesse classificados}

1: horas ;
2: for poi 2 PoIs do

3: for ponto 2 poi do

4: hora ponto.hora
5: if hora 62 horas then

6: horas horas [ hora
7: end if

8: end for

9: end for

10: intervalo Intervalo_Inativo(horas)
11: casa Classifica_Casa(PoIs, intervalo)
12: trabalho Classifica_Trabalho(PoIs, intervalo)

5.2. Resultados

Foram utilizadas as propostas de [Kung et al. 2014] e [Hoteit et al. 2016] como soluções
base. A primeira foi adaptada para contabilizar a quantidade de registros de cada PoI entre
intervalos de horários, e não o tempo de permanência. Esta solução considera o intervalo
de horário de 20:00h às 08:00h para determinar o local de Casa, e 08:00h às 20:00h para
determinar o local de Trabalho. A segunda proposta classifica a Casa como o local onde o
usuário gerou mais registros no período de tempo de 22:00h às 7:00h do dia seguinte, e o
Trabalho como o local de maior número de registros de 9:00h às 17:00h. Nesta avaliação,
foi considerada uma distância de 100m de margem de erro. Em outras palavras, se o
local de Casa classificado pelo algoritmo estiver a menos de 100m do local real da casa
do usuário, então considera-se um acerto. Vale destacar que os PoIs considerados como
reais são os originais dos dados rotulados, e não os obtidos pelo algoritmo proposto neste
trabalho. Isto permite que a validação seja feita de modo independente, assumindo que
a identificação de PoIs já foi realizada. Além disso, somente foram considerados na
avaliação os PoIs rotulados como Casa ou Trabalho nos dados originais, visando assim
avaliar a eficiência das soluções em distinguir entre um tipo de local e outro. A precisão é
dada pela divisão do número de acertos pelo número de usuários, pois foram classificados
os locais de todos os usuários.

A Figura 10 apresenta o desempenho do algoritmo proposto em comparação com
as soluções base [Kung et al. 2014] e [Hoteit et al. 2016], para classificar PoIs em Casa e
Trabalho. A utilização de intervalos variáveis de horário levou a um desempenho melhor,
de 95% para a classificação do local de Casa e de 50% para a classificação do local
de Trabalho. Os respectivos desempenhos alcançados por [Kung et al. 2014] foram de
85% e 44%. Por outro lado, a solução [Hoteit et al. 2016] obteve valores de 84% para
classificação de Casa e 46% para Trabalho. Além disso, foi possível utilizar intervalos
variáveis de horário para 112 dos 194 usuários, demonstrando que a proposta atual pode
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Figura 10. Precisão de classificação de PoIs

ser aplicada de maneira abrangente.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

O presente trabalho apresentou duas contribuições para a área de análise de mobilidade,
tendo como diferencial a utilização de dados esparsos. A primeira contribuição corres-
ponde à identificação de pontos de interesse (PoIs) de usuários de dispositivos móveis, e
a segunda corresponde à classificação de PoIs em casa e trabalho. Os algoritmos apre-
sentados foram validados comparando-se os resultados gerados com soluções conhecidas
da literatura. As avaliações comparativas mostraram que foi possível alcançar melhores
resultados, demonstrando que as hipóteses assumidas em termos da diversidade de visi-
tas (para identificação) e da personalização dos intervalos de horários (para classificação)
foram eficientes.

Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar a classificação de locais de traba-
lho, além de classificar outros tipos de PoIs, como locais de refeição e lazer. Além disso,
também é relevante analisar aspectos de deslocamento entre os PoIs, para se prever pos-
síveis demandas por recursos computacionais e viários.
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Abstract. Advances in bioengineering and nanotechnology have allowed the
emergence of nanometer-sized devices, e.g., synthetic nanomachines, nanoan-
tennas and nanoinjectors, able of detecting and actuating their environment.
However, despite necessary, it is a big challenge to master the communication
among them. The conventional electromagnetic communication is not a direct
choice for nanonetworks in some specific medium and due to their scale. Hence,
researchers have explored molecular communication. Particularly, this paper
investigates the potential of the Inositol Triphosphate (IP3) molecule for data
communication between nanodevices. We evaluate the space-time concentra-
tion of the IP3 molecule and how intracellular signaling inflluences over it in
neuron cells (astrocytes). Compared to the calcium molecule performance, re-
sults from gain and channel communication are promising and assist in a further
understanding of how to manage extracellular data transmission.

Resumo. Os avanços em bioengenharia e nanotecnologia proporcionaram o
surgimento de dispositivos de dimensões nanométricas, ex. a nanomáquina sin-
tética, as nanoantenas e os nanoinjetores, capazes de detectar e agir sobre seu
ambiente. Entretanto, apesar de necessário, é um grande desafio prover a co-
municação sintética entre eles. A comunicação eletromagnética convencional
não é necessariamente uma opção para as nanorredes em alguns meios de atu-
ação e diante da sua escala. Assim, pesquisadores vêm explorando a comunica-
ção molecular. Particularmente, este artigo investiga o potencial da molécula
Inositol Trifosfato (IP3) para a comunicação de dados entre nanodispositivos.
Comparado com o desempenho da molécula de cálcio, os resultados para mé-
tricas como ganho e a capacidade de comunicação do canal são promissores e
colaboram para um detalhado entendimento de como gerenciar a transmissão
de dados em um ambiente extracelular.

1. Introdução

Os avanços em nanotecnologia estão permitindo diferentes áreas de pesquisa explo-
rar o processamento e a manipulação de materiais em escala nano. Nesta escala,
os dispositivos variam de 0,1 a 10 micrômetros de tamanho, construídos à escala
nanométrica.g Recentemente, a comunidade científica observou o advento da nano-
máquina sintética [Van Noorden and Castelvecchi 2016], dos protótipos de nanoante-
nas [Dorh et al. 2017], e dos nanoinjetores [Shekaramiz et al. 2016], utilizados para mo-
dificar geneticamente as células. Da mesma forma, os pesquisadores vêm propondo o
desenvolvimento de nanodispositivos (nanobaterias, nanomáquinas, nanosensores) para

30

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



diversas aplicações, tais como a entrega automatizada de fármacos dentro do corpo, a
detecção de células tumorais na medicina, o controle de qualidade na indústria e o moni-
toramento ambiental da água, solo e ar.

Apesar de todos esses avanços, as propriedades natas da nanoescala limitam o
potencial dos nanodispositivos quando atuam isoladamente. Individualmente, esses dis-
positivos executam somente funções muito simples, além de possuírem restrições no pro-
cessamento, armazenamento de dados e energia [Peplow 2015]. Uma forma de contornar
essas limitações é viabilizar a comunicação intencional e controlada de dados entre as na-
nomáquinas formando uma nanorrede, o que permite o trabalho coordenado e a realização
de tarefas mais complexas. Uma evolução natural para prover esta comunicação de dados
seria através de ondas eletromagnéticas, tal como ocorre nas redes de sensores, Internet
das Coisas e outras. Entretanto, essa radiação no corpo humano ainda é uma questão em
aberto. Assim, os pesquisadores vêm investigando formas mais eficientes e seguras para
a comunicação de dados entre os nanodispositivos, tais como a comunicação molecular
ou a comunicação por ondas acústicas. Isto implica na revisão e na redefinição do con-
ceito de redes de comunicação a fim de acomodar a nova tecnologia [Barros et al. 2018a]
e explorá-la de forma vantajosa.

Abordagens promissoras para a engenharia da comunicação de dados nas nanorre-
des são inspiradas nos sistemas biológicos [Nakano et al. 2013, Barros et al. 2018a]. Um
exemplo é a troca de informação entre células que baseia-se na transformação, propagação
e recepção de moléculas por meio de processos bioquímicos e físicos. Observa-se que, nas
células, componentes naturais desempenham papéis fundamentais para a comunicação de
dados, tais como transmissores, receptores, mecanismos de codificação, capacidade de
memória, entre outros. Neste sentido, diferentes áreas como a física, biotecnologia, na-
notecnologia e a tecnologia da informação vêm reunindo esforços para analisar, modelar
e, posteriormente, controlar o comportamento das comunicações moleculares. Entender
as similaridades entre a interação das células biológicas e um sistema de comunicação de
dados traz oportunidades para o desenvolvimento da comunicação sintética entre as na-
nomáquinas [Walsh et al. 2008]. Este entendimento serve de modelo no projeto de uma
comunicação de dados eficiente em uma nanorrede dentro do corpo humano.

Este trabalho apresenta uma contribuição relevante para o projeto de comunicação
em nanorredes biológicas através de estímulos por moléculas de Inositol Trifosfato (IP3).
Nossa revisão de literatura mostra que em geral, enfoca-se na comunicação molecular
baseada em sinalização de cálcio (Ca

2+). Esta tem chamado atenção de muitos pesqui-
sadores, pois as moléculas de Ca

2+ controlam ou modulam diversos processos no corpo,
como a neuroplasticidade, a contração muscular, a secreção de hormônios, o crescimento,
a proliferação, a diferenciação e a morte celular [Politi et al. 2006]. Sobretudo, estes pro-
cessos dependem basicamente do aumento da concentração de Ca

2+ que pode ser causado
pela entrada da molécula do meio extracelular através dos canais da membrana plasmá-
tica ou da sua liberação a partir das reservas intracelulares. Entretanto, em muitos tipos de
células, o mecanismo predominante de liberação de Ca

2+ é a estimulação via IP3. Neste
modelo de transdução de sinal, após o estímulo de IP3, a informação é codificada através
da liberação em diferentes frequências e amplitudes das ondas de cálcio. Esta informação
por sua vez é decodificada no receptor e as reações são desencadeadas pelo próprio sinal
molecular [Prank et al. 2000]. Uma diversidade de patologias tem sido relacionada com a
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morte celular indevida e a sinalização anormal de IP3/Ca
2+, incluindo a insuficiência car-

díaca e doenças cerebrais (ex., isquemia, doença de Alzheimer) [Berridge 2012]. Como o
IP3 também controla indiretamente o influxo de íons de Ca

2+ no retículo endoplasmático
e seu armazenamento, entender o seu comportamento para a comunicação molecular abre
novos caminhos não apenas para a comunicação de dados dentro do corpo, mas também
para a saúde. Além disso, a caracterização da sinalização de IP3/Ca

2+ em uma célula
pode guiar a concepção de nanomáquinas capazes de controlar e estimular o processo de
sinalização para comunicação intracelular, assim como fornecer a base para o projeto de
uma nanorrede com comportamento de comunicação incorporado no tecido celular.

Embora existam consideráveis pesquisas sobre a sinalização de Ca
2+ para comu-

nicação molecular em nanorredes biológicas, a molécula de IP3 ainda é pouco explorada.
Visando ao desenvolvimento de uma compreensão sobre a transmissão de dados em ambi-
ente molecular, é necessário analisar o uso desta molécula do ponto de vista da transmis-
são de dados. As métricas ganho e a capacidade de comunicação do canal são calculadas
para uma análise da dinâmica da concentração espaço-temporal de IP3 e como ela é influ-
enciada pelo processo de sinalização intracelular. A investigação do comportamento da
comunicação foi aplicada no contexto de um tecido celular do astrócito, uma célula abun-
dante no sistema nervoso central. O modelo possui reações celulares desencadeadas por
um algoritmo estocástico acoplado com processo de difusão intercelular e integra o mo-
delo das junções comunicantes de Kilinc e Akan [Kilinc and Akan 2013] para simular o
comportamento que permite a comunicação entre pares de células. Os resultados obtidos
foram comparados com o desempenho da molécula de cálcio, por ser a mais utilizada.

Este artigo procede da seguinte forma. A Seção 2 discute os trabalhos relaciona-
dos. A Seção 3 apresenta os fundamentos sobre a sinalização de IP3. A Seção 4 detalha
a metodologia de avaliação, o modelo de comunicação molecular e discute os resultados
obtidos. A Seção 5 apresenta as conclusões e direções futuras.

2. Trabalhos Relacionados

As comunicações dentro de tecidos do corpo humano têm sido estudadas desde a
proposta inicial do paradigma de comunicações moleculares para nanorredes biológi-
cas. [Nakano et al. 2005] imaginaram que os processos de sinalização das células do
corpo humano poderiam ser usados para codificar informações baseado na concentra-
ção dessas moléculas. Eles propuseram o uso da molécula de cálcio, pois a comunidade
científica da Biologia identificou essa molécula como a mais abundante no corpo hu-
mano [Decrock et al. 2013]. Desta forma, os pesquisadores se concentraram em estudar
como usar o cálcio para a implementação das comunicações moleculares nos tecidos do
corpo humano. Esse tipo de comunicação natural permite a propagação de moléculas den-
tro dos tecidos, as quais podem ser geradas por meio de estimulação química, eletro ou
mecânica, bem como ser detectada por meio de mecanismos de sensoriamento em níveis
extremamente baixos de concentração de moléculas.

Em geral, as pesquisas sobre a comunicação molecular baseada em cálcio se con-
centram na camada física, tomando como referência a arquitetura em camadas TCP/IP. Os
primeiros trabalhos demonstraram que os esquemas de codificação de bits por concentra-
ção de moléculas funcionam de maneira eficaz [Nakano et al. 2007]. Assim, iniciou-se
um longo período, ainda em vigor, em que pesquisas focam na modelagem do canal de
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comunicação [Barros et al. 2018a]. Em [Barros et al. 2015], os autores demonstraram a
complexidade e a diversidade de canais de comunicação baseada na sinalização de cálcio.
Foram estudados a capacidade, o ganho, o atraso e a interferência intracelular em três
tipos distintos de tecidos: os astrócitos, os musculares lisos e os epiteliais. No mesmo
trabalho, os autores também focaram em uma modelagem considerando a simulação das
junções comunicantes e do ruído. Em [Barros et al. 2018b], os autores introduziram di-
ferentes topologias de rede e como elas podem alterar a propagação do cálcio dentro dos
tecidos. Os autores caracterizaram as conexões dos astrócitos na região do somatossenso-
ria córtex do cérebro. Eles concluíram que o tipo de rede com melhores desempenhos são
o da topologia Erdös Reyní, com melhores resultados nas métricas ganho e atraso. Re-
centemente, [He et al. 2018] demonstraram como o esquema de modulação em frequên-
cia pode ser estocasticamente direcionado baseando-se na manipulação e no controle das
junções comunicantes dos astrócitos.

O cálcio é uma molécula muito importante para o corpo humano, pois ele con-
trola a morte e a separação das células. O cálcio está diretamente relacionado com uma
variedade de doenças, pois elas afetam o desempenho dos processos de comunicação
natural das células. Em [Barros et al. 2018b], os autores modelaram como a doença
de Alzheimer afeta as comunicações dos astrócitos em termos de propagação, ganho e
atraso. O cálcio já foi utilizado em algoritmos de comunicação adaptativa para nanorre-
des [Barros et al. 2014]. Estes podem ser estendidos para detectar a presença de doenças,
como o Alzheimer e outras. Apesar desses esforços, a comunidade científica ainda não
apresenta uma alternativa para o uso da molécula de cálcio para comunicações eficientes.
Desta forma, se faz necessária uma investigação criteriosa sobre quais moléculas podem
de fato ser usadas, para que elas se tornem opções futuras para transmissão de sinais con-
trolados dentro de tecidos e que alavanquem as aplicações existentes. Desta forma, este
trabalho contribui nesta direção com o estudo da molécula IP3.

3. As Nanorredes e a Comunicação Molecular

Esta seção apresenta uma visão geral das nanorredes e da comunicação molecular. A se-
guir, descreve-se o sistema de comunicação molecular com suas entidades (nanomáquina
transmissora, canal de comunicação e nanomáquina receptora) fazendo um paralelo com
um sistema de comunicação de dados convencional. Na sequência, detalham-se o com-
portamento das células astrócitos, sua importância, e o modelo de representação para a
atuação da molécula IP3.

3.1. Visão geral das nanorredes e da comunicação tratada

Este trabalho foca na comunicação entre dois ou mais nanodispositivos através da comuni-
cação molecular dentro dos tecidos. A comunicação molecular em células está fundada
em caminhos de sinalização, i.e., cadeias de reações químicas que processam sinais de
informação moduladas por características químicas, ex. concentração de moléculas, tipo
e estado de energia, para propagá-los de uma fonte (ou nanomáquina transmissora) para
um destino (ou nanomáquina receptora). Como um sistema de comunicação de dados
convencional, um sistema de comunicação molecular organiza-se em três blocos princi-
pais: nanomáquina transmissora, canal molecular e nanomáquina receptora, conforme a
Figura 1. A nanomáquina transmissora codifica e envia a informação para uma nanomá-
quina receptora, que realizará a decodificação da informação. O canal molecular é o meio
pelo qual a informação se propaga.

33

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Figura 1. Visão geral de um sistema de comunicação molecular

A nanomáquina transmissora é uma célula sintética dependente das propriedades
do canal molecular para definir como as informações são codificadas. Neste trabalho, a
informação é codificada em termos da concentração de uma determinada molécula. As
nanomáquinas transmissoras usam da modulação OOK (on-off-shift keying) para transmi-
tir moléculas em períodos de bit 1 (com uma determinada concentração) e não transmitir
moléculas em períodos de bit 0 (concentração também é zero).

A informação codificada é propagada em um canal de comunicação após a trans-
missão. O canal molecular pode ser passivo ou ativo. No processo passivo, as molécu-
las se propagam por difusão ou fenômenos afins, nos quais elas seguem o movimento
aleatório random-walk entre as nanomáquinas transmissora e receptora (ex., difusão fa-
cilitada, microfluidos, canais iônicos, canais mecânico-sensitivos). Quando um terceiro
agente (propagador) é o responsável pelo transporte das moléculas de informação entre
a nanomáquina transmissora e a receptora, encontra-se um processo ativo (ex., bactéria
e nanomotores). Por usar tecidos do corpo humano como o canal de comunicação, este
trabalho segue a propagação passiva, onde codifica-se a informação pela concentração da
molécula de cálcio na nanomáquina transmissora, as quais são propagadas no tecido pela
sequência de eventos de reação-difusão, formando o caminho da sinalização do cálcio.
Esse mecanismo dita a propagação espaço-tempo no tecido até a nanomáquina receptora
e deve ser precisamente modelado em prol da quantificação do desempenho do canal.

A nanomáquina receptora é uma célula sintética que recebe as moléculas com
informação e posteriormente a decodifica. Dentro da célula, existe um conjunto de recep-
tores responsáveis pela adesão distribuída de moléculas e pela quantificação da concen-
tração de moléculas recebidas. Assume-se esse processo por mérito de simplicidade no
artigo. A decodificação se baseia na concentração, onde um limiar de concentração é de-
finido e qualquer valor acima dele é considerado como bit 1 (ou bit 0, em caso contrário).

Neste trabalho, o caminho de sinalização por cálcio é um mecanismo biofísico
permitindo a codificação, a propagação e a decodificação de informações digitais. A si-
nalização por Cálcio é um mecanismo natural que regula funções fisiológicas em diversos
tecidos do corpo humano, incluindo proliferação, divisão, e morte das células. Pode-se
usar desse mecanismo com estímulos na célula para gerar sinais de cálcio bem como bi-
onano sensores para ler esses sinais. Estes servem de evidências e bases teóricas para
a criação desse tipo de comunicação. A técnica de modulação e codificação por OOK é
implementada neste mecanismo. A propagação do Ca

2+ tem dois estágios de sinalização:
intracelular e intercelular. Dentro da célula (intracelular), existe uma quantidade de rea-
ções químicas para regular a concentração de cálcio. A comunicação de célula pra célula
(intercelular) é feita quando as junções comunicantes se abrem e as moléculas de cálcio
se propagam do citosol de uma célula para a outra. Os detalhes da modelagem desses
mecanismos são apresentados nas seções seguintes.
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3.2. Os Astrócitos e o IP3

Os astrócitos são células gliais (i.e., compõem o tecido nervoso junto com os neurônios) e
constituem aproximadamente metade das células do cérebro humano. Uma grande quan-
tidade de evidências experimentais corrobora que os astrócitos participam da modulação
e sincronização da atividade neuronal sináptica e das funções do sistema nervoso central
que eram consideradas exclusivas de neurônios. Estudos demonstram que os astrócitos
propagam sinais intercelulares de Ca

2+ por distâncias relativamente longas em resposta
à estimulação por IP3 [Khakh and Sofroniew 2015], por isto este trabalho se propõe a in-
vestigar o uso do IP3 para comunicação sintética molecular no contexto dessas células.
A propagação, neste caso, compreende duas etapas: a sinalização intracelular e a sinali-
zação intercelular. A primeira resulta da estimulação interna via IP3 que leva à geração
e/ou amplificação da concentrações de Ca

2+ no citosol (líquido que preenche o interior
do citoplasma da célula). A segunda envolve a propagação de Ca

2+ citosólico em todo o
tecido celular. A difusão de íons Ca

2+ e moléculas de IP3 é mediada por aberturas que
conectam duas células pela área citosólica, também chamadas de junções comunicantes.

Uma junção comunicante é formada por duas partículas cilíndricas (conexons),
uma em cada par de célula. Cada conexon é composto de seis proteínas conexinas. As
junções comunicantes possuem propriedades biofísicas, como o controle de comporta
e condutância, que permitem ou impedem o movimento de moléculas, como o IP3, e
íons, como Ca

2+, diretamente do citosol de uma célula para outra [Decrock et al. 2013].
Dessa forma, uma corrente gerada em qualquer célula poder fluir ao longo da junção
comunicante e estimular outra célula a realizar uma determinada ação.

Com base em observações experimentais, [Lavrentovich and Hemkin 2008] pro-
puseram um modelo para descrever as oscilações do Ca

2+ em astrócitos. O modelo é
composto pela representação de áreas de armazenamento (“pool") que incluem a concen-
tração de Ca

2+ no citosol (Ca) (Eq. 1); a concentração de Ca
2+ no retículo endoplasmá-

tico (estruturas membranosas compostas de sacos achatados e localizados no citosol da
célula) (Ea) (Eq. 2); e a concentração de IP3 (Ia) (Eq. 3). As equações a seguir definem
matematicamente essas concentrações:

dCa

dt
= �0 � k0Ca + �1� �2 + kf (Ea � Ca) (1)

dEa

dt
= �2 � �1 � kf (Ea � Ca) (2)
dIa

dt
= �3 � kdIa (3)

Onde, �0 é o fluxo de cálcio do espaço extracelular para o citosol; k0Ca é a taxa
de efluxo de cálcio do citosol para o espaço extracelular; kf (Ea �Ca) é o fluxo de cálcio
do retículo endoplasmático para o citosol; e kdIa é a degradação do IP3.

O termo �1 (Eq. 4) modela o fluxo de cálcio do retículo endoplasmático para
o citosol via estimulação de IP3. Este mecanismo afeta diretamente a concentração de
cálcio no citosol. Ele é definido como:
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Onde,
P

M3 é o valor máximo de fluxo de cálcio no citosol; k
n

c1
e k

n

c2
são as

variáveis de ativação e inibição para do IP3; Ia é a concentração de IP3 na célula; m e n são
os coeficientes de Hill [Goldbeter et al. 1990]. Este coeficiente é amplamente utilizado na
biologia molecular para descrever o grau de cooperatividade que um processo biológico
tem sobre outro. Um coeficiente Hill de valor 1 indica ligação independente (ausência de
cooperatividade) enquanto maior que 1 indica cooperatividade positiva.

O efluxo de cálcio do retículo sarco-endoplasmático para o retículo endoplasmá-
tico é modelado como �2, como apresenta a Eq. 5:

�2 =
X

M2
C

2
a

k
2
2 + C2

a

(5)

Onde,
P

M2 é o fluxo máximo de cálcio nesse processo. Finalmente, �3 descreve
a produção de IP3 pela proteína fosfolipases C (PLC):

�3 =
X

p
C

2
a

k2
p
+ C2

a

(6)

Onde
P

p é o fluxo máximo de Ca
2+ nesse processo e p é o coeficiente de Hill.

Os valores dos parâmetros utilizados para a modelagem da comunicação são apresentados
na Tabela 1.

4. Avaliação de Desempenho

Esta seção descreve a metodologia empregada para avaliar por simulação o potencial da
molécula IP3 na comunicação em nanorredes biológicas. Descrevem-se o cenário empre-
gado nas simulações, os parâmetros e os limiares definidos. Para um completo entendi-
mento do cenário de avaliação seguido é importante entender a modelagem das células
astrócitos em três dimensões, suas junções comunicantes, e o processo de geração de IP3.

4.1. Cenário e Parâmetros

O modelo analítico da célula astrócito segue três dimensões (3D) com sinalização in-
tracelular e intercelular. Como mostrado na Figura 2 para representar o tecido celular,
considera-se uma área (A) composta de células. A distribuição das células na área segue
uma organização em grade de três dimensões. Cada célula ci,j,k é diferenciada neste mo-
delo pelos seus índices i, j e k, onde i varia de 1 a I; j de 1 a J ; e k de 1 a K, sendo I ,
J e K a sua posição na grade 3D (matriz). As células podem se conectar a no máximo
seis outras células vizinhas. As conexões entre as células seguem o estudo das topologias
encontradas em astrócitos [Lallouette et al. 2014].
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Figura 2. Representação de um tecido celular de multicamadas, onde cada camada contém
uma matriz de células. Ambas as reações (P1 e P2) dentro das células e o processo de
difusão para as células vizinhas são mostrados.

Considerado que cada célula contém um conjunto de reações internas (modeladas
na Subseção 3.2) de pools P1 e P2, sendo P1 o transporte do citosol para espaço extrace-
lular e P2 a difusão do retículo endoplasmático para o citosol (Figura 2). O modelo esto-
cástico de concentração (descrito posteriormente) calcula os valores de cada concentração
de moléculas (pool) ao longo do tempo e executa as reações. O pool será negativamente
ou positivamente afetado por uma constante ↵ quando uma reação é executada. A difu-
são molecular (Eq. 7) segue o modelo de [Nakano and Liu 2010] que captura a dinâmica
espaço-temporal da sinalização intercelular, utilizando a diferença entre a concentração
de moléculas entre as células, como:

Z�(i, j, k, n,m, l) =
D

v
(| Zn,m, l � Zi, j, k|)⇥ p(.) (7)

Em que Z�(i, j, k, n,m, l) é a diferença de concentração de moléculas entre as
células, sendo (i, j, k) a posição da célula origem e (n,m, l) a posição final para esta
comunicação. Este valor é definido por D

v
(| Zn,m, l�Zi, j, k|) em que D é o coeficiente

de difusão; v é o volume da célula; (| Zn,m, l � Zi, j, k|) é a diferença de concentração
de moléculas entre as células origem e fim, e p(.) representa o valor da probabilidade da
junção de comunicação estar aberta ou fechada (selecionada pelo modelo estocástico).

Como mencionado, as células astrócitos se comunicam através de junções comu-
nicantes (canais que conectam diretamente o citoplasma das células). Estas junções são
controladas pelas proteínas conexinas. Um modelo estocástico do comportamento dessas
junções comunicantes foi introduzido em [Baigent et al. 1997] e é seguido neste trabalho.
O modelo considera junções de abertura sensíveis à tensão que assumem dois estados de
condutância para cada conexina: aberto com alta condutância e fechado com baixa condu-
tância. Com base nisto, consideram-se quatro combinações de estados de cada conexina:
(1) Estado HH – ambas as junções estão em um estado de alta condutância (probabi-
lidade denotada como pHH); (2) Estado LH – uma junção está em um estado de alta
condutância e a outra em estado de baixa condutividade (probabilidade PHL); (3) Estado
LH – uma junção está em um estado de baixa condutância e a outra está em um estado
de alta condutância (probabilidade PLH); (4) Estado LL – ambas estão em um estado de
baixa condutividade (probabilidade PLL). Contudo, como a validação experimental desse
modelo indicou baixa probabilidade de ocorrência do estado LL [Bukauskas et al. 2001],
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este estado não é considerado neste trabalho. Assim, as probabilidades dos estados para
as junções comunicantes seguem PHH + PHL + PLH = 1. Além disso, PHH, PHL e PLH
estão inter-relacionadas da seguinte forma:

dPHL

dt
= �1(#j)⇥ PHH � �1(#j)⇥ PLH (8)

dPLH

dt
= �2(#j)⇥ PHH � �2(#j)⇥ PHL (9)

Onde, o controle da permeabilidade das junções comunicantes é mediado pela
diferença de potência da membrana de duas células adjacentes (#j), a taxa de abertura da
junção é classificada como � e a taxa de fechamento como �. Os termos �1(#j), �2(#j),
�1(#j) �2(#j) são definidos como:

�1(#j) = �✏
�A�(#j�#0) (10)

�2(#j) = �✏
A�(#j�#0) (11)

�1(#j) = �✏
A�(#j�#0) (12)

�2(#j) = �✏
�A�(#j�#0) (13)

Sendo #0 a tensão juncional na qual as taxas de abertura e fechamento das junções
comunicantes têm o mesmo valor. �✏, A� e A� são constantes que indicam a sensibilidade
de uma junção comunicante à voltagem juncional. Para esta análise, foram utilizados
valores experimentais da literatura [Valiunas et al. 2000, Baigent et al. 1997].

Por fim, para determinar a concentração de moléculas de cada pool ao longo do
tempo, as simulações seguem um modelo estocástico baseado no algoritmo de Gilles-
pie [Gillespie 1977]. Este algoritmo é executado para selecionar aleatoriamente uma cé-
lula e uma reação interna em cada período de tempo. A execução de cada uma das reações
requer um processo de agendamento dividido em duas fases: (i) selecionar uma reação e
(ii) selecionar o valor de acréscimo de tempo. Para cada reação, é alocada uma constante
de reação (ar). Considerando que ⌧0 é a soma de todos os ar, a próxima reação escolhida
ru será:

ru = MAX

(
arj

⌧0
=

arjP|R|
j=1 arj

)
(14)

A escolha de ru segue o processo de seleção da roleta, selecionando os eventos
probabilisticamente. Contudo, o processo deve satisfazer a seguinte restrição:

u�1X

j=1

⌧rj

⌧0
< ⇢2 

uX

j=1

⌧rj

⌧0
(15)

Em que ⇢ 2 é uma variável uniforme aleatória com valores no intervalo (0,1).
Em cada intervalo de tempo (t), um lapso de tempo (�t) é derivado com base em ⌧0

representado como:

⌧0.�t = 1n
1

⇢1
(16)
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Sendo ⇢1 uma variável aleatória uniforme com valores no intervalo (0,1). Este
processo termina quando

P|T |
i=0 �i < t0, onde T é conjunto de t e t0 é o tempo máximo

de simulação. O resultado de executar uma reação é a mudança dos valores dos pools,
i.e., de acordo com a equação diferencial, uma constante mudará o valor do conjunto de
acordo com o resultado positivo ou negativo da reação executada. A definição dos valores
dos parâmetros utilizados para as equações apresentadas nesta seção estão listados na
Tabela 1 [Gillespie 1977, Valiunas et al. 2000, Baigent et al. 1997].

Parâmetros Símbolos Valores
Concentração de Ca

2+ no citosol Ca 0.1µM
Concentração de Ca

2+ no retículo Ea 1.5µM
Concentração de IP3 Ia 1.44µM
Fluxo de Ca

2+ do espaço extracelular para o citosol �0 0.05µM
Taxa de efluxo de Ca

2+ do citosol para espaço extracelular ko 0.5s�1

Vazamento do retículo para o citosol kf 0.5s�1

Degradação do IP3 kd 0.08s�1

Fluxo máximo de Ca
2+ no processo ⌃M2 15µM/s

Fluxo máximo de Ca
2+ no processo e p coeficiente de Hill ⌃p 0.05µM/s

Fluxo para calculo da produção de IP3 kp 0.3µM
Hill coeficiente n 2.02
Variável de ativação de IP3 kC1 0.15µM
Variável de inibição de IP3 kC2 0.15µM
Valor máximo do fluxo de Ca

2+ no citosol ⌃M3 40.0s�1

Hill coeficiente m 2.02
Coeficiente de difusão Ca

2+ D 350µm2
/s

Coeficiente de difusão IP3 DIP3 280µm sec
�2

Sensibilidade de uma junção à voltagem juncional � 0.37
Taxa de abertura do gap #jmV 90
Tensão juncional #0mV 60
Sensibilidade da junção à voltagem juncional (aberto) A�(mV�1 ) 0.008
Sensibilidade da junção à voltagem juncional (fechado) A�(mV

�1) 0.67

Tabela 1. Parâmetros de Simulação
4.2. Resultados

Na maioria das comunicações, os sinais em frequências próximas ou ressonantes interfe-
rem na recepção da mensagem causando erros. Estes chamados ruídos são usualmente ex-
pressados em decibéis (dB) por meio de uma relação entre a amplitude do sinal principal
e o que passa pelo receptor [Gurgel et al. 2014]. Esta unidade de medida pode ser utili-
zada para expressar em forma logarítmica a tensão, potência, ganho, perda ou frequência
de diferentes elementos dentro de um sistema comunicação. Na comunicação molecu-
lar, o sinal pode não chegar ao receptor devido à probabilidade de direção de difusão.
Para analisar este comportamento, o ganho do canal é calculado utilizando a seguinte
fórmula [Rüdiger 2014]:

�(f) = 10log

✓
�T (f)

�T0(f)

◆
, (17)

Sendo �T (f) e �T0(f) a média e o valor inicial do pico de concentração.

A Figura 3 mostra o resultado de simulação numérica em Python para o ga-
nho de canal versus a distância (em número de células) em um tecido celular liso de
3x(3xl)x(20xl)(micrômetros) de uma célula astrócito. A frequência de oscilação é de
1 KHz com a concentração Tx de 2000nM e RX de 600000nM para IP3 e concentração
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do Tx de 2000nM e do Rx 100000nM para Ca
2+. Os resultados mostram que conforme

a distância entre o transmissor e o receptor aumenta a capacidade do canal é reduzida
afetando o desempenho da comunicação. A molécula IP3 apresentou mais estabilidade,
apesar de um menor ganho do canal comparado com o cálcio. Isto é explicado pelo seu
mecanismo de difusão (Eq. 7). O coeficiente de difusão do Ca

2+ é mais alto (350µm2
/s),

permitindo maior alcance. A difusão menor do IP3 (280µm2
/s) afeta negativamente a

propagação do sinal quando o receptor está a uma distância superior a seis células.

Figura 3. Ganho do canal em função da distância

A capacidade do canal é o li-
mite superior da taxa na qual a infor-
mação pode ser transmitida de forma
confiável através de um canal de co-
municação. Para a investigação da ca-
pacidade de informação, definiu-se o
seguinte processo de transição de es-
tado: Para o transmissor, a estimula-
ção e a liberação de IP3 (x = x1) e si-
lêncio (x = x0); Para o receptor, a tran-
sição entre ativo (y = y1) e inativo (y =
y0), conforme a quantidade de moléculas recebidas. Com base em uma sequência de bits
B, o transmissor muda seu estado e o receptor infere a sequência de bits. A transmissão
de um bit único é discretizada em intervalos de tempo (duração do período de transmis-
são). Considerando os altos valores no período de transmissão, o que permite um tempo
de sincronização muito mais alto comparado aos sistemas de comunicação convencio-
nais. Assume-se que o receptor e o transmissor estão totalmente sincronizados e cientes
de cada transmissão de bit [Kilinc and Akan 2013, Nakano and Liu 2010]. A entropia de
Shannon é usada em sistemas biológicos para representar o conteúdo de informação (em
bits) em vários processos [Abshire and Andreou 2001].

H(X) = �
PX

x✏X

(x)log2P (x) (18)

Onde H é a distribuição de probabilidades e X é a quantidade informação associ-
ada a uma variável aleatória. Além disso, a entropia condicional é definida com base na
distribuição conjunta e na distribuição condicional de x e y:

H(X|Y ) =
X

x✏X

X

y✏Y

p(x, y)log2p(x|y) (19)

Onde, Y = {y0, y1}. Todas as probabilidades restantes são definidas da seguinte
forma:

p(x) = p(x = x0) + p(x = x1) (20)

p(y) = (p(y = y0) + p(y = y1)) ⇤ p(y|x) (21)

p(y = y0 | x = x0) = 1� p(y = y1| | x = x0) (22)

p(y = y0|x = x1) = 1� p(y = y1|x = x1) (23)

A informação mútua de I(X; Y) é usada para determinar a dependência entre duas variá-
veis conforme a equação:

I(X;Y ) = H(X)�H(X | Y ) =
X

y✏Y

X

x✏X

p(x)p(y | x)log2
p(y | x)
p(y)

(24)
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Utilizou-se a informação mútua I (X; Y) para analisar a quantidade de informação
que é transmitida do transmissor para o receptor. As probabilidades p(x) e p(y) represen-
tam a probabilidade de cada estado no transmissor ou no receptor, respectivamente. Como
o período de transmissão é relativamente grande, os efeitos da memória na transmissão
de bits são reduzidos, então assume-se que o canal é sem memória. A capacidade é:

C(X;Y ) = maxp(x)I(X;Y ) (25)

A Figura 4(a) apresenta o resultado da capacidade fim-a-fim em função da distân-
cia (em número de células). A frequência de oscilação é de 1 KHz com a concentração
Tx de 2000nM e RX de 600000nM para IP3 e concentração do Tx é de 2000nM e do Rx
100000nM para Ca

2+. Nesta análise, a ativação do receptor é mediada por duas variáveis:
concentração de moléculas por radiação externa e a concentração interna de moléculas.
É possível observar que conforme as moléculas se distanciam do transmissor o valor de
concentração diminui. Na simulação o Ca

2+ é o mais afetado negativamente pela distân-
cia entre células perdendo 63,41% do seu valor inicial enquanto o IP3 apresentou perda
de 33,27% no decorrer da simulação.

Estima-se que este resultado seja devido ao processo de difusão (Eq. 7) e os pro-
cessos internos de regeneração de Ca

2+ devido ao IP3 (Eq. 3 e Eq. 4). Este eficiente
processo de difusão mantém baixa a concentração interna de Ca

2+, enquanto o alto coe-
ficiente de difusão (350µm2

/s) causa uma propagação mais rápida. O IP3 (Figura 4(b))
apresenta resultados estáveis entretanto, a capacidade é consideravelmente menor. De
forma geral, os resultados da simulação apresentam características positivas para cada
molécula, assim pode-se considerar a variedade de moléculas para criar um sistema de
comunicação objetivando-se a criação de um sistema confiável e de melhor desempenho.

(a) Comparação cálcio vs. IP3 (b) Resultado IP3 em escala maior

Figura 4. Capacidade fim-a-fim em função da distância

5. Conclusão

Pesquisas mostram que a comunicação natural de curto alcance por sinalização de cálcio
é ideal para a comunicação molecular. Esta comunicação é necessária para o projeto e
avanço das nanorredes. Embora esta sinalização seja amplamente examinada, até o mo-
mento não há pesquisas que investiguem a utilização da molécula IP3 para a codificação e
transmissão de informação em nanorredes biológicas. Desta forma, este trabalho contri-
buiu nesta direção com o estudo da molécula IP3 e seu comportamento na comunicação
ponto a ponto. A análise foi realizada por modelagem analítica e simulação numérica
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baseado no comportamento da sinalização intracelular e intercelular, bem como o com-
portamento das junções comunicantes de um tecido 3D de células astrócitos. Usando o
modelo, investigaram-se o ganho do canal e a capacidade de informação na comunicação.
Os resultados sugerem que a molécula IP3 pode ser uma opção para a codificação e trans-
missão de informação podendo beneficiar pesquisadores de comunicação molecular ao
projetar nanorredes biológicas utilizando nanomáquinas artificiais. Em trabalhos futuros,
pretende-se explorar o comportamento da molécula IP3 em diferentes tecidos.
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Abstract. Communications using wireless networks nowadays receives an in-
creasing amount of users and devices. This implies in an increasing need for
improvements in wireless networks. IEEE 802.11ac standard enables channels
wider than 20 MHz bandwidth. But currently, access points allocate chan-
nel bandwidth statically, independent of the clients’ needs. This leads to poor
network performance. In this work, we design a system that enables clients to
choose the link’s bandwidth they connect to the APs. We validate the system
through realistic experiments. We show the trade-off between latency and th-
roughput. Our results show that our system improves the frequency spectrum
usage, and provide better throughput/latency for the user.

Resumo. A demanda por redes sem fio tem crescido nos últimos anos, isto im-
plica em uma maior necessidade de melhoria em seu desempenho. O padrão
IEEE 802.11ac permite utilizar canais com largura de banda maiores que 20
MHz. Porém, os pontos de acesso alocam a largura de banda do canal esta-
ticamente, independente das configurações dos clientes. Isso leva a um baixo
desempenho da rede. Neste trabalho, propõe-se um sistema que permite aos cli-
entes escolherem a largura de banda para se conectar aos pontos de acesso. O
sistema foi validado através de experimentos reais. Destaca-se o compromisso
entre latência e vazão. Os resultados mostram que nosso sistema melhora o uso
do espectro de frequência.

1. Introdução
As comunicações de rede sem fio e móvel estão testemunhando um crescimento expo-
nencial da quantidade de tráfego trocada. As redes sem fio tornaram-se onipresentes e
densas. Em um estudo recente1, mais de 90% das universidades dos EUA querem au-
mentar sua atual infra-estrutura de rede sem fio para suportar a demanda por aplicativos
móveis. A mesma tendência é esperada em redes domésticas [Perera et al. 2014] e peque-
nas redes locais/escritórios domésticos (SOHO) [TechNavio 2017]. Além disso, até 2021,
o tráfego de dispositivos sem fio e móveis representará mais de 63% do tráfego IP total
[Cisco 2017]. As redes domésticas tornam-se cada vez maiores devido ao número de dis-
positivos inteligentes conectados [Perera et al. 2014]. Além disso, novos serviços, como
streaming, armazenamento em nuvem e torrents, tornaram-se populares nesses ambien-
tes [Bouchet et al. 2014]. Assim, surge a necessidade de se obter alta vazão nestas redes.

1http://www.campuscomputing.net
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Para melhorar o desempenho dessas redes, são necessárias novas ideias para aumentar a
velocidade da conexão, fazendo com que mais dados sejam transmitidos em menos tempo
e, de preferência, sem erros.

Para ajudar com essa melhoria, os padrões de protocolo de rede sem fio IEEE
802.11 estão sempre evoluindo. O último padrão que está sendo usado é o 802.11ac
[Ong et al. 2011], que usa a frequência 5 GHz. Este padrão permite uma velocidade de
transmissão maior do que os padrões IEEE anteriores, pois permite, entre outras melho-
rias, que o espectro de frequência seja dividido em canais de comunicação de diferentes
largura de banda. Os canais de comunicação podem ter uma largura de banda variável,
com valores entre 20 MHz até 160 MHz. Esse recurso (largura de banda variável) traz
alguns desafios de alocação.

Atualmente, os pontos de acesso (APs) alocam a largura de banda do canal de
forma estática, independente das configurações do cliente. Portanto, se um cliente pode
se comunicar com uma largura de banda maior do que a largura de banda configurada
estaticamente no AP, o cliente não pode usar essa largura de banda. Além disso, se um
cliente tiver apenas uma largura de banda pequena e o AP estiver configurado estatica-
mente com uma largura de banda maior, o cliente não pode se comunicar neste canal com
esse AP. Portanto, neste trabalho, tornamos a alocação de largura de banda mais flexı́vel,
tornando-a dinâmica, ou seja, a largura de banda em que um cliente se comunica com o
AP não precisa ser definida de forma estática a priori. O sistema proposto permite que
a largura de banda do canal no AP seja definida por enlace em vez de estaticamente em
todo o AP. Assim, cada cliente pode se comunicar com uma largura de banda diferente.

Isso gera novos desafios. Em redes SOHO (Small Offices/Home Offices) no
mundo real, é altamente provável ter tipos de dispositivos heterogêneos. Nesse cenário,
alguns clientes podem operar apenas em 20 MHz enquanto outros podem operar em
160 MHz. Portanto, um cliente não deve degradar o desempenho da rede de outro cli-
ente. Além disso, a desvantagem de canais mais largos é que eles são mais suscetı́veis a
interferências, uma vez que um canal mais amplo tem uma faixa de espectro de freqüência
maior. Além disso, com canais mais largos, o número de canais disponı́veis “não sobre-
postos” diminui, tornando a interferência mútua um problema. Assim, os canais mais
largos devem ser utilizados com sabedoria. Dessa forma, como podemos projetar um
sistema para usar a largura de banda do canal eficientemente?

As principais contribuições do deste trabalho são as seguintes: (i) Foi projetado
e implementado um sistema que permite aos clientes escolherem a largura de banda do
enlace para se conectar aos APs, portanto, a largura de banda entre clientes e APs pode
ser configurada dinamicamente. Assim, o AP usa o espectro de frequência de forma
mais eficiente, pois, para ambientes com fluxos exigentes, é possı́vel alocar uma largura
de banda maior, podendo também usar várias larguras ao mesmo tempo, levando a um
aumento considerável na taxa de transferência de dados; (ii) Foi usado uma arquitetura de
rede sem fio definida por software para medir métricas na topologia de rede, para clientes
sem fio; e (iii) Foi modificado o software dos APs e essas mudanças foram validadas com
experimentações fı́sicas.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta uma dis-
cussão sobre as redes sem fio em que se concentra este trabalho, o padrão IEEE 802.11ac,
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e as Redes Definidas por Software (SDN). A Seção 3 apresenta uma comparação deste
trabalho com trabalhos relacionados. O sistema proposto é descrito na Seção 4. Na Seção
seguinte, os resultados de experimentos fı́sicos são apresentados. Finalmente, na Seção 6,
os pensamentos finais e conclusões são apresentados.

2. Referencial Teórico
Nesta seção, uma visão geral das redes sem fio e especialmente das redes 802.11ac é
apresentada, uma vez que são as redes usadas neste trabalho. O conceito de APs virtu-
ais, que é usado para fornecer várias opções de largura de banda 802.11ac, é explicado.
Mostra-se que existe um compromisso entre a vazão e latência para diferentes tipos de
aplicações. Esta diferença é explorada neste trabalho para que um cliente selecione a lar-
gura de banda mais apropriada para sua aplicação. Finalmente, apresenta-se o conceito
de redes definidas por software e a arquitetura utilizada neste trabalho.

2.1. Redes 802.11ac domésticas e SOHO

Atualmente, a maioria das redes locais sem fio (WLAN) são redes em um ambiente
infra-estruturado [Evans 2011]. Essas redes são compostas por um ou mais APs que
são dispositivos responsáveis pela coordenação da transmissão das mensagens sem fio. A
comunicação entre os clientes e o AP é direta, em um único salto, utilizando do protocolo
IEEE 802.11 (802.11ac, no nosso caso).

Para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Wi-Fi é necessário que o de-
senvolvimento de padrões de modulação, a codificação e a largura de banda alocada seja
melhorado. No contexto das redes baseadas em rádios cognitivos, o acesso dinâmico ao
espectro resultou ser uma abordagem promissora para a comunicação nas bandas onde o
espectro de rádio já está superlotado. Esta abordagem mostrou um impacto positivo nos
nı́veis de consumo de energia, no tempo de vida da rede e na interferência enfrentada por
seus nós [Bukhari et al. 2016].

[Verma et al. 2013] discutem os novos padrões de redes sem fio 802.11ac e
802.11ad. Eles mostram que a vazão de uma rede sem fio pode atingir valores mais altos
se os APs alocarem larguras de banda maiores ou se os APs codificarem modulações
mais eficientes, ou seja, utilizarem mais pontos na constelação de codificação. A figura
1 mostra a largura de banda e a alocação de canal segundo o padrão IEEE 802.11ac, que
usa o espectro 5 GHz. O eixo x representa o espectro sem fio e o eixo y representa
cada possı́vel alocação de largura de banda. Assim, cada enlace sem fio pode operar em
canais de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ou 160 MHz. Portanto, quaisquer oito bandas de
frequência contı́guas de 20 MHz podem ser usadas para atribuir: um enlace para um canal
de 160 MHz; dois enlaces para canais de 80 MHz; quatro enlaces para canais de 40 MHz;
ou oito enlaces para canais de 20 MHz. O intervalo de 5.735 a 5.835 MHz é referido
como UNII-3 e não tem canais com 160 MHz.

hostAPd
2 é a implementação do AP compatı́vel com o padrão IEEE 802.11 para

Linux. Esta implementação possui suporte ao protocolo IEEE 802.11ac, e permite criar
vários APs virtuais (VAPs), que são logicamente independentes. Vários VAPs podem
ser criados ao mesmo tempo em um único AP fı́sico para fornecer várias redes sem fio

2Mais informações sobre hostAPd podem ser encontradas no site https://w1.fi/hostapd/.
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Figura 1. Alocação de canais para IEEE 802.11ac em 5 GHz

virtuais. Cada VAP tem sua própria configuração, portanto, é possı́vel que um único AP
fı́sico aceite conexões em diferentes largura de banda, uma para cada VAP criado.

O padrão IEEE 802.11ax introduz suporte a uma modulação 1024-QAM de ordem
superior [Gold 2016], em uma camada fı́sica nova e redesenhada com o objetivo de me-
lhorar a eficiência espectral global através de OFDMA (Orthogonal Frequency-Division
Multiple Access), especialmente em cenários de implantação densa. Este novo padrão de-
verá fornecer um aumento de até quatro vezes na vazão atual do usuário, mas a previsão
da sua submissão para aprovação é apenas em dezembro de 2019, conforme indicado no
“Status of Project IEEE 802.11ax”3. A implementação do hostAPd e o hardware utili-
zados neste trabalho não possuem suporte à este novo padrão, portanto sua avaliação será
postergada para trabalhos futuros.

2.2. Redes Definidas por Software
As redes definidas por software permitem a criação de uma visão global da rede usando
um controlador, tornando mais simples a obtenção de métricas de rede e permitindo con-
trolar a rede com um grão mais fino [Macedo et al. 2015], algo importante para a operação
da rede. SDN permite ainda a programação dos elementos de rede [Guedes et al. 2012].
O controlador ainda pode solicitar aos APs informações sobre suas estações.

Uma arquitetura SDN para redes sem fio que fornece controle sobre dispositivos
Wi-Fi é o Ethanol [Moura et al. 2015]. O Ethanol atua em redes IEEE 802.11, permite
configurar os recursos sem fio e gerenciar redes empresariais e domésticas IEEE 802.11
(WLAN) [Moura et al. 2015]. O Ethanol define uma interface sul que controla os pontos
de acesso IEEE 802.11, bem como as estações sem fio que implementam integralmente
os padrões IEEE 802.11/2016. Ethanol fornece somente uma plataforma básica SDN e
não possui mecanismos de controle implementados, que são uma contribuição de nossa
proposta. Desta forma, foram implementados sobre ele um sistema de controle de banda
e um agente para o cliente sem fio, capaz de executar o Algoritmo 1 mostrado na seção
4.2.

O agente Ethanol é executado no hostAPd e responde aos pedidos feitos pelo
controlador, ou envia mensagens para o controlador em uma forma de editor-assinante
(publisher-subscriber). No AP, o agente é incorporado ao software hostAPd. Como no

3http://www.ieee802.org/11/Reports/tgax update.htm
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OpenFlow, conexões seguras (Socket SSL) são usadas para a comunicação do controlador
com clientes e APs.

2.3. Comparação entre vazão e latência
A Tabela 1 mostra uma comparação entre a vazão e a latência para cada tipo de aplicação.
Para transmissões de áudio, por exemplo, é necessário uma baixa latência que possa miti-
gar as comunicações de voz com atrasos, que podem silenciar ou causar erros na recepção
de áudio. Por outro lado, nas comunicação de dados, e-mails e conexões remotas a vazão é
a métrica mais importante, desta forma o objetivo é aumentar a velocidade de transmissão
de dados, de modo que a comunicação entre fonte e destino seja mais eficaz, melhorando
a QoS .

Tabela 1. Aplicação vs. Sensibilidade para cada parâmetro de QoS.

Tipo de tráfego Vazão Perda Atraso Jitter
E-mail Baixo Alto Alto Baixo
Áudio Muito Baixo Médio Alto Alto
HTTP Baixo Alto Alto Alto
Conexão Remota Baixo Alto Médio Baixo
FTP Alto Médio Baixo Baixo
Vı́deo Conferência Alto Médio Alto Alto

Pode-se usar o Ethanol para influenciar os parâmetros QoS, como mostrado na
Tabela 1, e assim lidar com as necessidades da aplicação. O controlador Ethanol, ao re-
ceber uma conexão dos APs virtuais, começa a gerenciar de cada AP o número de clientes,
a taxa de transferência e a latência. O cliente, que se conecta ao ponto de acesso virtual
(cada VAP é alocado para cada largura de banda), pode definir a melhor configuração de
largura de banda para cada aplicação.

A utilização de uma abordagem SDN facilita lidar com o problema de tratar dife-
rentes padrões tráfegos de aplicações que variam ao longo do tempo, em função do maior
poder computacional do controlador, que permite criar mecanismos de decisão que ava-
liem os padrões de um usuário e assim pode decidir pela conexão ao VAP que atenda a
um compromisso geral, isto é, forneça para uma estação a melhor qualidade possı́vel com
o menor impacto nos demais usuários e, ao mesmo tempo, evitando o efeito ping-pong.

3. Trabalhos Relacionados
OpenRF [Kumar et al. 2013] apresenta uma arquitetura cross layer para gerenciar proces-
samento de sinal MIMO que permite os pontos de acesso no mesmo canal cancelarem a
interferência nos clientes uns dos outros. O foco desta proposta é em técnicas de camada
fı́sica, e ela não manipula a largura de banda variável.

Cisco usou inicialmente a um procedimento de atribuição de canal dinâmico (Dy-
namic Channel Assignment – DCA) para selecionar o melhor canal, mas DCA realiza a
configuração manual da largura do canal [Cisco 2016]. Mais tarde, a Cisco desenvolveu
Dynamic Bandwidth Selection – DBS que permite que aos APs, que operem em larguras
de canal mais altas, mudarem para uma largura de banda mais estreita [Cisco 2015]. Con-
tudo este recurso não é executado continuamente. Além disso, a diferença da abordagem
com a proposta neste artigo é que, no DBS, não é possı́vel definir a largura de banda do
canal por cliente e, se houver um cliente que apenas opera a 20 MHz, o AP deverá operar
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nesta frequência para todos os clientes, diminuindo o desempenho da rede para clientes
com maiores demandas de banda.

Os padrões IEEE 802.11a/b/g/n permitem a transmissão de dados com diferen-
tes taxas, dependendo da qualidade do sinal no receptor, permitindo, assim, transmissões
de velocidades múltiplas. Contudo os padrões anteriores a IEEE 802.11n só trabalha-
vam com largura de banda de 20 MHz e mesmo o padrão IEEE 802.11n só permite a
configuração manual da largura de banda. [Goussevskaia et al. 2012] forneceram um al-
goritmo aproximado para escalonar offline os enlaces. Em [Goussevskaia et al. 2013],
os autores propõem um algoritmo que também atribui a taxa de dados de um conjunto de
enlaces, porém eles não consideraram que a largura de banda fosse variável.

Em [Deek et al. 2011,Deek et al. 2014], o impacto do channel bonding é analisado
na rede 802.11n. Os autores identificaram um conjunto de caracterı́sticas de rede nas quais
os canais mais largos podem ser explorados através de channel bonding. Contudo nosso
trabalho avalia redes 802.11ac e fornece meios para controle dessas ligações usando SDN.
[Costa et al. 2017] estudaram o problema de alocar offline a largura de banda, o canal,
a taxa de dados e o intervalo de tempo de um conjunto de enlaces IEEE 802.11ac. Este
trabalho é complementar do nosso, pois eles podem usar o nosso trabalho para configurar
dinamicamente as larguras de banda.

Um survey recente [Bukhari et al. 2016] relata muitos esquemas, objetivos e for-
mas de utilização de channel bonding em redes sem fio (especificamente em redes celu-
lares, redes Wi-Fi e redes de sensores sem fio). Diversos trabalhos são apresentados neste
survey que buscam combinar um conjunto de canais sem fio contı́guos e não sobrepos-
tos, a fim de criar um único canal de maior largura de banda, contudo nenhum trabalho
relacionado resolve o problema de alocação de largura de banda baseado na aplicação.

4. Projeto
Um AP precisa habilitar a comunicação para todas as larguras de banda permitidas para
lidar com os requisitos de aplicações diferentes, conforme mostrado na Seção 2.3. No
sistema proposto foram criadas VAPs no AP fı́sico para cada largura de banda disponı́vel.
Quando um cliente se conecta a um AP, geralmente ele escolhe o AP que possui a maior
força de sinal. No entanto, diferentes aplicações têm necessidades diferentes. O AP
fı́sico cria uma fila para os seus VAPs e, geralmente, lida com os pacotes usando uma
estratégia FCFS (First Come First Served), de modo que a placa de rede do AP pode
funcionar até n VAPs diferentes, cada com uma configuração diferente. O AP possui um
buffer para armazenar os pacotes das estações associadas a todos os VAP e os pacotes são
encaminhados de acordo com a ordem de chegada.

4.1. Implementação

Foi utilizado o Ethanol para controle da rede, e como esta é uma arquitetura aberta, foi
desenvolvido um módulo para facilitar o uso do Ethanol no experimento, oferecendo
controle automático e criação de pontos de acesso. Esta aplicação é responsável por gerar
solicitações de informações, como, por exemplo, saber qual o uso do espectro de cada AP,
com o qual é possı́vel gerar relatórios de gerenciamento. Ela permite ainda a criação de
VAPs e alocação de largura de banda usando o escalonador padrão do Linux já atribuı́do
às VAPs, que é uma fila simples formada por um buffer. O AP fı́sico processa os quadros
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Figura 2. Conexão dos APs virtuais e suas respectivas estações. Cada cor indica

uma largura de banda de canal diferente. Um AP fı́sico pode ter muitos VAPs.

de acordo com a sua ordem de chegada para cada VAP . Finalmente, um script foi usado
para a geração de tráfego entre as estações e a execução dos experimentos no ambiente
real.

4.2. Seleção de largura de banda

A estação executa um código simples que seleciona a largura de banda apropriada como
mostrado em Algoritmo 1. Na linha 2, o agente carrega um mapeamento que relaciona
o tipo de aplicativo (traffic type 2 N) para uma prioridade p 2 N. Então, em cada
iteração, que leva o tempo tintervalo, o agente executa as instruções no loop. Primeiro ele
detecta entre os processo da estação quais tipos de aplicações estão sendo executados,
retornando em apps todos type traffics encontrados. Na linha 5, o algoritmo seleciona
o tipo de tráfego mais importante (app). A largura de banda será ajustada para este tipo de
tráfego app. Esta é uma abordagem simplista, uma vez que um aplicativo pode ter com-
portamentos diferentes, por exemplo, um aplicativo de bate-papo pode funcionar como
um aplicativo de voz sobre IP ou uma conferência de voz e vı́deo. No entanto, como o
foco do trabalho não é a determinação da aplicação executada pelo cliente, essa tarefa foi
deixada para o trabalho futuro.

Algorithm 1 Código simples executado pelo agente nas estações
1: function SELECT BANDWIDTH(tinterval)
2: map = load app mapping() . mapeia o tipo de tráfego para uma prioridade
3: for each step with interval tinterval do:
4: apps = detect apps() . obtem os diferentes tipos de tráfego na estação
5: app = arg max

app2apps
map [app]

6: vap = app to vap mapping(app)
7: troca o ESSID para vap

De acordo com um mapeamento predefinido, como o mostrado na Tabela 1, a
função app to vap mapping() determina em qual VAP a estação deve se conectar de
acordo com o tipo de tráfego. Uma vez que o novo VAP é definido, se o VAP mudou, isto
é se o cliente deve migrar para um novo VAP, o agente chama um comando do sistema
local para alterar o ESSID (Extended Service Set Identifier), como wpa cli

4.

4https://linux.die.net/man/8/wpa cli
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Se um ponto de acesso virtual tiver mais vazão total do que outros, o controlador
SDN pode efetuar o balanceamento de carga entre os clientes. Ethanol pode detectar
esse desequilı́brio, por exemplo, se algum VAP tem uma latência global com uma ordem
de magnitude diferente dos outros, um evento de handover pode ser desencadeado para
transferir alguns clientes no AP desequilibrado para outro AP usando uma mensagem
definida pelo padrão IEEE 802.11 denominada Handover Request or BSS Transition Ma-
nagement Request, que será processado pelas estações selecionadas. Um exemplo simples
que controla apenas o processo de associação pode ser visto em [Moura et al. 2015]. O
controlador também pode interagir com um agente na estação, se a estação não implemen-
tar essas mensagens, para que o agente possa executar alguma ação local (por exemplo,
para alterar o ESSID). O algoritmo 1 pode ser alterado para que ele possa receber mensa-
gens de controle do controlador, por exemplo, para alterar os valores do mapeamento na
linha 2 ou para mudar para um ESSID definido pelo controlador.

5. Avaliação Experimental e Resultados
Nesta seção, uma avaliação experimental do protótipo desenvolvido para a alocação de
clientes em diferentes VAPs é apresentado. A seção 5.1 mostra como o experimento foi
realizado. Finalmente, a seção 5.2 mostra os resultados das experiências.

5.1. Avaliação Experimental

Para validar a solução do problema, os experimentos foram realizados em um ambiente
real. A figura 3 mostra o ambiente do experimento realizado. Um computador com Li-
nux Ubuntu 14.04 executa a função do ponto de acesso usando o hostAPd modificado
pelo Ethanol. O hostAPd é configurado pelo módulo do Ethanol para criar três redes
virtuais. Cada VAP implementa uma largura de banda e SSID diferentes. Configurou-se
o controlador SDN Ethanol no mesmo computador. Este controlador poderia estar em
outro computador, bastando que o controlador tenha acesso ao ponto de acesso utilizando
a rede infraestruturada. O AP que foi utilizado é compatı́vel com todos os demais dispo-
sitivos clientes utilizados, uma vez que é capaz de se comunicar usando todas as largura
de banda de 20 MHz até 160 MHz.

Figura 3. Ambiente experimental

O AP foi construı́do utilizando um computador do tipo “top-box” baseado em
Intel Pentium Quad-core @ 1.9GHz, com 4GB de memória RAM, uma interface Ethernet
1Gbps (para controle) e uma interface de rede sem fio Intel Wireless 3160 Dual Band AC.
As estações utilizaram computadores Intel Pentium com no mı́nino 2GB, placa Ethernet
1Gbps (para controle) e interface de rede sem fio USB TP-Link Archer T2U V2. Todos
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os computadores rodam Linux Ubuntu versão 14.04. O cenário usou os equipamentos
disponı́veis para os autores, o que permitiu a criação de um ambiente real de uma homenet.
Foram detectados mais de 50 ESSIDs distintos no entorno do ambiente de testes. Portanto
as medidas apresentadas neste trabalho apresentam valores sujeitos a interferências não
controladas.

A ferramenta iPerf, disponı́vel em https://iperf.fr/, foi utilizada para geração de
tráfego e medição de fluxo. Múltiplas estações enviam pacotes ao mesmo tempo para
seus respectivos VAPs, desta forma, a fila de pacotes e o escalonador de pacotes do AP
são testados. Além disso, utilizou-se ainda o bwping, disponı́vel em https://github.com/
h3dema/bwping-udp, para medir a largura de banda usada e para obter outras métricas de
comunicação (por exemplo, atraso) entre dois hospedeiros do mesmo AP virtual e para
diferentes APs virtuais.

Neste trabalho, alguns ambientes realistas são configurados para testar o trabalho
proposto. Três diferentes configurações de pontos de acesso são testados com largura de
banda de 20, 40 e 80 MHz. Para os padrões IEEE 802.11n e 802.11ac, a frequência de
transmissão está na faixa de 5170 MHz até 5835 MHz. Como a banda UNII-3 está sendo
usada, o canal da banda começa na frequência 5735 MHz. O sistema proposto criou as
três redes virtuais com diferentes SSID, usando o centro destes canais e diferentes largura
de banda. Todos começam no canal 149, que é o inı́cio da banda escolhida (UNII-3). A
largura de banda de 160 Mhz não foi utilizada porque as placas de rede no experimento não
suportavam essa largura de banda, uma vez que os canais disponı́veis para configuração
eram apenas referentes a UNII-3, que, como mostrado na Figura 1, tem largura de banda
máxima de 80 MHz.

Segundo nosso melhor conhecimento, não há outro trabalho relacionado que re-
solva a alocação de largura de banda para cada fluxo com base na vazão e na latência.
Assim, não foi possı́vel comparar outras abordagens, mas a linha de base de 20 MHz é
fornecida para comparação com possı́veis trabalhos futuros. O presente trabalho expe-
rimental usa de cenários simplificados para testar a viabilidade da aplicação e em uma
segunda etapa, pretende-se, como trabalho futuro, ampliar o cenário para torná-lo mais
complexo.

5.2. Resultados
Inicialmente, testou-se três diferentes configurações para os VAPs, com largura de banda
de 20, 40 e 80 MHz, respectivamente. A tabela 2 mostra a média, a mediana e o intervalo
de confiança da média para uma confiança de 95 % para as três bandas pesquisadas, sem
concorrência entre acessos. Foram realizadas sessenta repetições. Com esses resultados,
é possı́vel ver que aumentando a largura de banda, a vazão também aumenta. Esta relação
é esperada pela equação de Shannon.

Tabela 2. Vazão média para as três larguras de banda – sem concorrência.

Largura de banda Vazão
Média Mediana Intervalo de confiança (95%)

Limite Inferior Limite Superior
20 MHz 478,7 479,4 476,8 480,5
40 MHz 790,8 792,4 789,5 792,0
80 MHz 1199,2 1198,2 1197,1 1201,3
Nota: Valores em Mbps.

53

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

 1  2  3  4

Va
zã

o 
m

éd
ia

 (M
bp

s)

Número de estações

20 MHz 40 MHz 80 MHz

Figura 4. Vazão média versus o número de estações conectadas. Intervalo de
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Também foi testada a mesma largura de banda com mais estações para ver como o
fluxo em cada esquema se comporta. Cada estação tenta ocupar todo o canal disponı́vel.
A figura 4 representa a média dos valores obtidos para cada configuração. Em torno de
cada curva, uma área correspondente ao intervalo de confiança de 95 % da média foi
desenhada. Os resultados também foram esperados, ou seja, um decrescimento da vazão
a medida que mais estações são acrescentadas à rede. Infelizmente não possuı́amos um
grande número de estações e portanto as curvas parecem sugerir um decrescimento linear.
Com aquisição de mais dispositivos espera-se poder realizar este experimento em uma
escala maior, e verificar quando há saturação da rede.
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Figura 5. Vazão média por AP para as três larguras de banda vs. valor base com

largura estática de 20 MHz.

Finalmente, três VAPs foram criados, cada um trabalhando com uma largura de
banda diferente. O escalonador das filas de rede dos APs virtuais funciona em base FCFS,
assim as menores largura de banda não tem prioridades sobre as demais. Para verificar
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isto, os testes de fluxo foram comparados com uma linha de base que é o AP configurado
com largura de banda fixa em 20 MHz. A figura 5 mostra os resultados. São mostradas
duas curvas. A curva contı́nua mostra o valor base obtido para uma configuração com
somente um VAP de 20 MHz. A segunda curva (tracejada) indica a vazão média obtida
para uma variação dinâmica da largura de banda em uma estação. Observa-se que a
medida que o tamanho da banda aumenta a vazão também aumenta, contudo observa-se
que ao dobrar a largura de banda, o mesmo não ocorre com a vazão média na estação. Isto
é, a sinalização e o processamento adicionais não permitem que a estação obtenha todo o
benefı́cio esperado de uma banda maior.

É necessário analisar o impacto nos requisitos de tráfego ao utilizar IEEE 802.11ac
quando há sobreposição de canais, visto que o uso de bandas maiores influencia direta-
mente a eficiência de transmissão no ambiente. Apesar do problema da sobreposição de
canais ter sido tratado por [Jang et al. 2018], este autores não avaliaram o efeito sobre a
latência. Este tópico pode ser tratado em uma etapa seguinte do presente trabalho.

5.3. Vazão vs. Latência
Para estudo de caso, avaliaram-se os valores de latência e vazão para cada VAP alocado
com diferentes largura de banda. O experimento foi feito usando um único AP fı́sico, com
três VAPs, cada um usando uma largura de banda diferente. Um cliente é conectado à um
VAP por um perı́odo de tempo determinado para testar a vazão e a latência usando duas
ferramentas: (1) bwping para medir o atraso e jitter e (2) iPerf para calcular a taxa de
transferência em Mbps para cada largura de banda. Neste experimento, esse perı́odo foi
de uma hora. Era esperado que as condições ambientais fossem diferentes (na região onde
o AP está instalado existem outros 50 ESSIDs ao alcance), desta forma o valor médio é
influenciado por estas redes, e portanto é necessário executar mais de uma repetição para
cada configuração. Os clientes geram fluxos de dados concorrentes para os VAPs. Cada
cliente envia pacotes para um VAP.
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Figura 6. Vazão e latência por largura de banda

A figura 6 mostra um gráfico de dispersão da vazão e latência por largura de banda.
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Para cada largura de banda, existem quatro pontos, que indicam os quatro tipos de serviços
no WMM, representando um serviço de voz, um serviço de vı́deo, um tráfego de melhor
esforço e um serviço em segundo plano. Essas classes são identificadas no gráfico por
um rótulo próximo a cada ponto. Cada largura de banda é identificada por diferentes figu-
ras geométricas (e cores) como mostrado na legenda à direita do gráfico. O intervalo de
confiança de 95% nos valores médios é representado por uma elipse desenhada em torno
de cada ponto. Os eixos X e Y da elipse representam respectivamente o intervalo para a
vazão e para a latência. Um VAP com maior largura de banda tem melhores valores de
fluxo, o que melhora a transferência de dados e diminui o tempo de resposta, proporcio-
nando ao usuário uma comunicação com maior velocidade. VAPs com menor largura de
banda têm valores mais baixos de latência, o que melhora o nı́vel de perda de pacotes e o
atraso da transmissão, ideal para aplicações que precisam de algo próximo ao tempo real
e com baixa demanda de vazão.

Observamos um comportamento não esperado nesta Figura. A latência está sendo
influenciada pela largura de banda. Acreditamos que este comportamento está ligado a
capacidade da placa de rede sem fio e dos computadores de processarem o tráfego nestas
larguras de banda maiores, e assim a latência fim a fim aumenta.

Usuários egoı́stas podem optar por selecionar sempre as maiores bandas inde-
pendente de sua necessidade. O agente instalado no cliente pode incorporar recursos
de aprendizado por reforço para aprender a melhor configuração [Moura et al. 2018], e
configurado para prover benefı́cio a todos os clientes. O uso de SDN permite ainda im-
plementar um sistema de leilão de banda que também lide com usuários egoı́stas. Uma
aplicação SDN, como a proposta neste trabalho, pode forçar que usuários com este perfil
sejam desconectados ou não sejam autorizados a conectar em VAPs com maiores larguras
de banda, quando o controlador identificar este comportamento. Estas abordagens serão
tratadas em trabalhos futuros.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
As contribuições principais deste artigo foram projetar e implementar um sistema que per-
mite aos clientes escolherem a largura de banda do enlace para se conectar aos APs. Um
agente foi criado para a estação para realizar as ações necessárias, e o Ethanol forneceu
os recursos de SDN para controle da rede sem fio 802.11ac.

Uma boa alocação melhora o desempenho da rede, aumentando a taxa de trans-
ferência de dados. O sistema proposto permite um uso mais inteligente do espectro de
frequência que leva à uma melhor distribuição da largura de banda do canal entre os APs
e seus clientes. Um cliente que suporte somente uma largura de banda de 20 MHz não
degrada o desempenho de outros clientes. Para redes com múltiplos APs, como nas re-
des corporativas sem fio, uma arquitetura SDN para gerenciamento de rede sem fio pode
usada para coletar o status da rede e gerenciá-lo. Desta forma, um AP torna-se capaz de
alocar dinamicamente sua largura de banda, oferecendo acesso a todas as estações e au-
mentando a taxa de transferência de dados para os clientes que se comunicam com maior
largura de banda.

Pretende-se adicionar um novo escalonador dinamicamente para cada VAP. Deseja-
se investigar o comportamento da rede utilizando diferentes filas de prioridade para dife-
rentes larguras de banda e como esta combinação afeta o desempenho geral do sistema
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considerando diversos tipos de aplicação dos clientes. Em um cenário com mais de um
ponto de acesso, um escalonador de conexão pode ser necessário, porque cada cliente
escolhe em qual AP ele se conectará. Várias estratégias, por exemplo, seleção aleatória,
seleção usando round robin, balanceamento de carga (que considera uma ou mais métricas
de rede, por exemplo, sinal, ruı́do, carga de AP, etc.) podem ser aplicadas a esse cenário.
Pretende-se ainda ampliar futuramente os recursos de forma a configurar novos cenários
mais complexos. Bem como avaliar a solução proposta com aplicações com padrões de
tráfego distinto.
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Abstract. Wireless networks are the most common way to access the Internet,
with more than 10 billion Wi-Fi devices already sold. Wireless connections suf-
fer from spectrum overuse, transmission errors, and loss of information. In-
telligent control systems can be used for network management and to improve
Quality of Service (QoS). However, the first step towards such systems is a way
to relate current Wi-Fi settings to a QoS value. This work proposes a model
using Recurrent Neural Networks (RNN) to infer such a relation, based on real
Wi-Fi data, and compares two RNN types: Gated Recurrent Unit (GRU) and
Long Short Term Memory (LSTM). The model predicts four network metrics: th-
roughput, loss, delay, and jitter, based only in traffic data obtained at the AP. The
average Root Mean Square Error (RMSE) is of the order of 10�2 for throughput,
10�4 for delay, and 10�5 for jitter and packet loss using both methods.

Resumo. As redes sem fio são a maneira mais comum de acessar a Internet,
com mais de 10 bilhões de dispositivos Wi-Fi já vendidos. As conexões sem fio
sofrem problemas relacionados ao uso excessivo do espectro, a erros de trans-
missão e a perda de informações. Sistemas inteligentes de controle são uma
alternativa para o gerenciamento eficiente da rede, visando à melhoria da Qua-
lidade de Serviço (QoS). No entanto, o primeiro passo é obter uma função que
relaciona as configurações de Wi-Fi atuais a um valor de QoS esperado. Este
trabalho propõe um modelo que utiliza RNN para inferir tal relação, baseado
em dados reais de Wi-Fi. Ele compara duas RNNs: GRU e LSTM. O modelo
prevê quatro métricas de rede: vazão, perda, atraso e variação do atraso (jit-
ter), com base apenas nos dados de tráfego obtidos no AP. O RMSE médio é da
ordem de 10�2 para vazão, de 10�4 para o atraso, e de 10�5 para a jitter e para
a perda de pacotes para ambos os métodos.

1. Introdução

As redes sem fio IEEE 802.11 (conhecidas como Wi-Fi) se tornaram comuns nas duas
últimas décadas em ambientes como escritórios e universidades, e são a forma mais utili-
zada para acesso à Internet em redes domésticas [DiCioccio et al. 2013]. Estudos recentes
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mostram que mais de dez bilhões de dispositivos Wi-Fi já foram vendidos, e mais de 4,5
bilhões deles estão em uso atualmente [Biswas et al. 2015].

Apesar da praticidade de uso, as redes sem fio estão sujeitas a problemas de de-
sempenho como atrasos e perdas de informação, geralmente causados por interferências
no sinal, concorrência no meio ou baixa potência de transmissão. A análise de métricas
de desempenho dos dispositivos e da rede pode indicar uma degradação do desempenho,
o que pode ser usado para refinar a configuração da rede.

Um dos desafios para realizar o controle de uma rede sem fio é obter um modelo
para prever o desempenho da rede [Moura et al. 2019]. Tais modelos são importantes,
pois fornecem ao administrador uma ferramenta para validar novas configurações antes
que elas sejam aplicadas na rede alvo [Fazio et al. 2013]. Assim, evita-se o inconveni-
ente de um desempenho degradado devido a uma decisão incorreta. Por exemplo, em
[Moura et al. 2019], os autores utilizam um modelo de predição que indica qual seria o
desempenho esperado para cada ação possível. A partir desta informação, a ação es-
colhida é aquela que maximiza o desempenho previsto. Já [Fazio et al. 2013] usam um
modelo de previsão como parte de um algoritmo de handover.

Neste trabalho utilizamos Redes Neurais Recorrentes (RNN - Recurrent Neural
Networks) para a construção de preditores de QoS para clientes Wi-Fi. Os preditores
propostos utilizam somente dados de tráfego que podem ser obtidos no AP, evitando a
instalação de ferramentas de monitoramento nos clientes. Foram avaliados preditores
baseados em LSTM (Long Short-Term Memory) e GRU (Gated Recurrent Unit), com-
parando os resultados obtidos utilizando RMSE (Root Mean Square Error). Este é um
primeiro passo para a construção de um sistema de controle para APs que monitore a
QoS de fluxos individuais, e possa ajustar as configurações para melhorar a QoS. As prin-
cipais contribuições deste trabalho são: (1) Uso de RNN (empregando GNU e LSTM)
para a inferência de métricas de QoS (vazão, latência, jitter e perda) em estações Wi-Fi;
e (2) Avaliação da precisão da predição e generalização dos modelos, treinados com di-
ferentes hiperparâmetros e configurações. Este é um primeiro passo para a construção de
um sistema de controle que monitora a QoS para fluxos individuais e ajusta as configura-
ções de rede nos APs para melhorar a QoS dos clientes. Os modelos propostos podem ser
usados em aplicações de controle que precisam prever o valor futuro da métrica de QoS,
por exemplo, em traffic shaping e traffic throttling, ou alterar parâmetros de configuração
da rede sem fio de uma determinada classe de serviço para atender a requisitos de SLA
(Service Level Agreement).

Foram realizadas predições sobre um subconjunto do dataset que não fez parte da
fase de treinamento dos preditores. O RMSE médio é da ordem de 10�2 para vazão, de
10�4 para o atraso, e de 10�5 para jitter e para a perda de pacotes com ambos os métodos.
Os resultados mostram que os modelos são resistentes à remoção de dados de estações
do conjunto de treino, sendo capazes de generalizar os resultados para estações que não
fizeram parte do treinamento, mantendo a mesma ordem de grandeza do erro.

O restante deste trabalho está organizado como segue. A Seção 2 apresenta o refe-
rencial teórico. A seção seguinte mostra os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve a
metodologia. Os resultados obtidos são mostrados na Seção 5. Na Seção 6 apresentamos
as conclusões e trabalhos futuros.
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2. Referencial Teórico

Esta seção apresenta alguns conceitos fundamentais: Qualidade de Serviço e Redes Neu-
rais Recorrentes.

2.1. Qualidade de Serviço – QoS

A RFC 2386 define QoS como um conjunto de requisitos de serviço a serem atendidos
durante a transmissão de um fluxo de pacotes da origem ao destino [Crawley et al. 1998].
Desta forma, QoS refere-se à capacidade da rede em garantir um certo nível de desem-
penho para um fluxo sob uma perspectiva técnica, baseada em parâmetros da rede. Por
exemplo, aplicações multimídia diferentes podem possuir diferentes requisitos de QoS,
como atraso, largura de banda, jitter e confiabilidade [Ehsan and Hamdaoui 2012]. Se-
gundo [Gomes et al. 2009], existem diferentes mecanismos e algoritmos que fornecem
QoS, e que atuam principalmente em duas camadas do modelo OSI: aplicação e rede.

De acordo com [Gozdecki et al. 2003], a QoS em redes IP deve considerar pelo
menos os seguintes parâmetros: i) vazão (ou bitrate) da comunicação; ii) atraso (ou de-
lay) dos pacotes, podendo considerar tanto o caminho da origem ao destino, quanto por
subseções da rede; iii) jitter, ou variação de atraso, também podendo considerar origem
ao destino ou subseções; iv) taxa de perda de pacotes.

2.2. Redes Neurais Recorrentes

Uma rede neural recorrente (RNN) é uma rede neural capaz de capturar dinâmicas de
sequências através de ciclos na rede de nós. Tais ciclos, ou estruturas recorrentes, permi-
tem aos nós ocultos observarem suas próprias saídas em tempos prévios, o que fornece um
tipo de “memória” para a rede [Elman 1990]. A entrada para a RNN geralmente é uma
sequência de comprimento variável x = {x1, ..., xT} e a rede é treinada para predizer o
próximo símbolo da sequência, ao aprender uma distribuição de probabilidade sobre os
símbolos, dados os valores anteriores p(xt|xt�1, ..., x1). [Cho et al. 2014] Neste trabalho
foram utilizados dois tipos de RNN: LSTM [Gers et al. 1999] e GRU [Cho et al. 2014], e
cada uma destas arquiteturas é detalhada nas próximas subseções.

2.2.1. GRU - Gated Recurrent Unit

A GRU é uma RNN em que unidades recorrentes capturam de forma adaptativa as de-
pendências de diferentes escalas de tempo [Skansi 2018]. Uma rede GRU é composta por
unidades GRU encadeadas, que tratam uma sequência de entradas consecutivas corres-
pondentes à extensão da rede GRU. A Figura 1a apresenta uma unidade GRU (ou bloco
de memória). A figura identifica as portas (“gates”) de entrada e saída, e como estas são
relacionadas pelas funções. As setas indicam a direção de propagação dos dados.

Cada unidade GRU avalia o conteúdo da memória da unidade anterior (ht�1) e
o novo dado de entrada (xt). Uma GRU redefine (utilizando a porta de redefinição r

j
t )

ou atualiza (utilizando a porta de atualização z
j
t ) de forma adaptável seu conteúdo de

memória. A porta de redefinição define a forma em que a nova entrada será combinada
com o conteúdo da GRU, enquanto a porta de atualização define o quanto manter do
estado oculto da unidade anterior ht�1. Ambas utilizam a função sigmoide � (·), limitada
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Figura 1. (a) Estrutura de uma unidade GRU; (b) Estrutura de uma unidade LSTM.

entre 0 e 1. Assim, rt e zt definem quais entradas terão maior relevância (i.e., valores mais
próximos de 1) e quais terão menor relevância (i.e, valores mais próximos de 0).

O valor de h̃t, que é o novo valor (candidato) de memória, é calculado à partir
do estado da unidade anterior ht�1, combinado à saída da porta de redefinição (rt), e aos
dados de entrada xt. É utilizada a função de ativação tanh para normalizar os resultados
entre [�1, 1]. A operação � indica uma multiplicação elemento a elemento dos vetores.
A cada passo t, é calculado o estado h

j
t da j-ésima GRU, onde zt controla qual será o

peso do estado anterior ht�1, e qual será o peso da entrada atual h̃t na composição do
novo estado h

j
t . As matrizes de pesos são dadas por W e U , e seus valores são aprendidos

durante o treinamento.

2.2.2. LSTM - Long Short-Term Memory

LSTM é uma variação de rede recorrente que resolve o problema do desaparecimento de
gradiente ([Hochreiter and Schmidhuber 1997, Gers et al. 1999]). Uma unidade LSTM
opera como uma célula de memória, onde seu conteúdo é alterado por meio de portas. As
portas controlam o funcionamento da unidade, e seus comportamentos são determinados
pelos pesos, que são ajustados no treinamento. Neste processo, as unidades LSTM de
cada timestep (janela de treinamento) aprendem quando devem permitir que os dados
entrem, saiam ou sejam excluídos da unidade.

Uma rede LSTM possui uma ou mais unidades conectadas recorrentemente. A
Figura 1b mostra uma unidade LSTM com suas três portas: entrada, saída e redefinição,
que fornecem operações de gravação (dada pela função it), saída (dada pela função ot) e
redefinição (dada pela função ft). Começando pela esquerda da figura, as setas mostram
que a informação flui para dentro da unidade em três pontos. A entrada é formada pela
combinação da entrada atual (xt), o estado oculto (conteúdo de memória) da unidade an-
terior (ht�1) e a saída da unidade anterior (Ct�1). Aqui há uma distinção entre o estado
Ct e o estado oculto ht. A operação das portas define em quanto o estado Ct será alterado
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na unidade LSTM no timestep t, sendo possível que a rede mantenha informações inalte-
radas durante vários timesteps. Já o estado oculto da unidade atual, também considerado
a saída da unidade, é baseado no novo estado de Ct, e na operação da porta de saída ot,
que define quais dados do estado serão retornados e com qual relevância.

3. Trabalhos Relacionados

O trabalho de [Bernaille et al. 2006] classifica fluxos TCP utilizando clusters. Apesar de
não tratarem de QoS e não considerarem a correlação temporal dos fluxos, os autores
apresentam alguns pressupostos que servem de guia para o desenvolvimento deste traba-
lho: (1) acesso a dados da camada de física, enlace, rede e transporte; e (2) acesso online
aos cabeçalhos dos quadros.

Os autores [Gelenbe et al. 2002] propõem técnicas adaptativas para alterar uma
condição de rede em função de um critério de QoS, como atraso, jitter e perda de pacotes.
A proposta reconfigura rotas em uma rede cabeada utilizando aprendizado por reforço,
visando a melhoria do desempenho para pacotes de voz. Este artigo se diferencia ao
focar nas redes sem fio. [Pedras et al. 2018] propuseram um modelo de Qualidade de
Experiência (QoE) para redes celulares que obteve valores de RMSE da ordem de 10%,
contudo o modelo não considera que existe uma correlação temporal entre as medições,
como proposto neste trabalho.

[White et al. 2018] empregam LSTM ou GRU para prever valores futuros de QoS
em dispositivos IoT de baixa potência. Um middleware monitora o acesso de aplicações
a web-services, prevê quando a QoS será degradada a ponto de não mais satisfazer um
acordo de nível de serviço (SLA - Service Level Agreement). Com base nessa informa-
ção, o middleware determina ações para melhorar o QoS. A solução proposta demanda a
colaboração dos nós participantes, por meio da transmissão de informações de QoS pelas
aplicações para um monitor de desempenho.

A influência dos parâmetros de configuração de Wi-Fi na QoE de vídeo foram
avaliados por [Paudel et al. 2014]. QoE é uma medida do prazer ou incômodo das expe-
riências de um usuário com um serviço, e se concentra em toda a experiência de serviço
com base nos requisitos de qualidade humana. Os autores fizeram testes controlados, com
voluntários, para a classificação da QoE em streaming de vídeo, e em seguida construíram
um modelo baseado em Random Neural Network. Por fim, utilizando simulações varia-
ram parâmetros da camada MAC e parâmetros relacionados à interferência do sinal, e
utilizaram o classificador para verificar a influência de tais parâmetros na avaliação média
de QoE. Além de QoE, os autores também avaliaram a influência dos parâmetros sobre
QoS, considerando as métricas de vazão, atraso, jitter e perda de pacotes. O trabalho de
[Paudel et al. 2014] se assemelha à nossa proposta, dado que ele também trata da estima-
tiva de métricas de qualidade em estações Wi-Fi, com base apenas em dados conhecidos
pelo AP. No entanto, os trabalhos se diferem tanto na forma de aplicação de aprendizado
de máquina, quanto na quantidade de parâmetros avaliados para realizar a estimativa de
QoS das estações. A proposta destes autores considera 5 atributos e obtém um erro má-
ximo de 11 %, enquanto este trabalho realiza seleção de atributos e obtém erros menores.
Além disso, não utilizamos simulações, aumentando a aplicabilidade do trabalho.

Um preditor baseado em lógica fuzzy foi proposto em [Pokhrel et al. 2013]. Ele
estima as distribuições de probabilidade normalizadas que correlacionam as métricas de
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QoS (taxa de perda de pacotes, intermitência de perda de pacotes e jitter) com QoE.
Entretanto, a proposta também demanda acesso a dados da aplicação no cliente e não há
como afirmar que as funções do sistema fuzzy podem ser generalizadas.

Tabela 1. Comparação entre os trabalhos relacionados

Trabalho
Camada

Método

C
o

r
r
e
la

ç
ã

o
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e
m

p
o

r
a

l
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d
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A
p
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c
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ç
ã

o

[Gelenbe et al. 2002] 3 3 3 3 Não Sim Não
[Bernaille et al. 2006] 3 3 3 3 Clusterização Não Não Não
[Pokhrel et al. 2013] 3 3 Lógica Fuzzy Não Sim Sim
[Paudel et al. 2014] 3 3 3 Random NN Não Sim Sim (Wi-Fi)
[Pedras et al. 2018] 3 3 SVR Não Sim Sim (4G)
[White et al. 2018] 3 3 3 LSTM/GRU Sim Sim Sim (IoT)
Este trabalho 3 3 3 3 LSTM/GRU Sim Não Sim (Wi-Fi)

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre os trabalhos relacionados e este tra-
balho. São identificadas as camadas da pilha de protocolos utilizadas para compor as
características da previsão, o método de obtenção da métrica de desempenho e se são ne-
cessários dados coletados no cliente ou não. É indicado, ainda, se a métrica é obtida em
redes sem fio e se o método considera a correlação temporal entre as medições. Nosso
trabalho se destaca por utilizar métricas obtidas somente no AP e considerar a correlação
temporal das medidas em uma rede sem fios.

4. Metodologia

Esta seção apresenta a metodologia para a obtenção do dataset em hardware real, bem
como a construção e o treinamento dos preditores.

4.1. Construção do Dataset
Utilizamos um computador como ponto de acesso sem fio empregando uma placa de rede
Ethernet gigabit, e placa de rede sem fio Qualcomm Atheros AR9485 (ath9k). Os cli-
entes são nós Raspberry Pi versão 3, alocados no testbed FUTEBOL (http://futebol.dcc.
ufmg.br). A disposição destes equipamentos no laboratório é mostrada na Figura 2. Foi
utilizada uma rede cabeada independente para controle de execução e transferência de re-
sultados, de modo que a rede sem fio entre os clientes e o AP fosse usada exclusivamente
para o tráfego de teste. Essa separação é necessária para evitar a sobrecarga da conexão
sem fio com tráfego de controle que não existiria em casos de uso reais. As estações são
todas iguais, dessa forma as variações nos resultados ocorrem por fatores como distância
e interferência. Isto facilita a análise, porém reduz a capacidade de generalização dos
resultados apresentados neste trabalho. A utilização de uma rede mais heterogênea, in-
cluindo estações móveis, será avaliada em trabalhos futuros. O ambiente de testes está na
vizinhança de cerca de 50 ESSIDs (Extended Service Set Identifier) desta forma as coletas
das sequências de dados é influenciada pelo tráfego destas redes.

A geração de tráfego entre estações e AP foi feita com o iperf (https://iperf.fr/)
versão 3. Foram necessárias modificações na ferramenta para fazer a medição de jitter
com tráfego TCP. Para simular tráfego de download das estações, o servidor iperf foi
executado nas estações, e o cliente no AP. Cada rodada de coletas teve duração de 2
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AP

Estação 1

Estação 2

Estação 3
Estação 4

Estação 5

Estação 6

Estação 7

Estação 8

2.247 m

3.451 m

Figura 2. Disposição dos equipamentos no testbed.

minutos, com uma configuração diferente de canal (1 a 11), potência (1, 7 ou 15 dBm),
tipo de tráfego (TCP ou UDP) e número de estações (1 a 8). Características adicionais dos
fluxos foram obtidos no AP com o tcpdump (https://www.tcpdump.org/tcpdump_man.
html) e com o comando iw (https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/documentation/iw).

Antes de cada rodada de testes os relógios das estações e do AP eram sincroniza-
dos usando NTP. Os dados coletados com cada ferramenta foram combinados de acordo
com o timestamp e o endereço MAC das estações. Os dados do iperf e do iw foram coleta-
dos em intervalos de 100 milissegundos, enquanto os dados do tcpdump foram coletados
com intervalos de microssegundos. Os três conjuntos de dados foram agrupados em pe-
ríodos de um segundo. Para cada tipo de dado coletado foi utilizado um critério para o
agrupamento, sendo alguns agrupados pelo valor (e.g., canal, potência), pela média (e.g.,
vazão) ou pela soma dos valores no intervalo (e.g., número de pacotes perdidos). Os va-
lores para a variável dependente y foram coletados nas estações, sendo quatro variáveis
obtidas nos mesmos períodos de um segundo: vazão média, jitter médio, atraso médio e
total de pacotes perdidos no período. As coletas de dados foram realizadas de 30 de Maio
a 15 de Junho de 2017, totalizando 1.991.440 amostras, com 114 atributos.

4.2. Seleção Inicial de Atributos e Feature Scaling

O objetivo dessa seleção é reduzir o tempo de treinamento dos modelos sem afetar a
qualidade do preditor. Dos 114 atributos coletados, alguns não apresentaram variação
durante as coletas, como por exemplo o padrão de criptografia utilizado. Isso reduziu o
dataset para 66 atributos, sobre os quais realizamos uma análise de correlação múltipla e
uma Análise de Componentes Principais (ou PCA - Principal Component Analysis). Os
atributos que apresentavam alta correlação (acima de 90%) foram agrupados, e aquele
no grupo que apresentava maior importância no PCA foi selecionado, descartando-se os
demais. Com essa análise reduzimos os atributos no dataset para 23. Após a análise da
distribuição de cada variável independente (atributos, ou matriz x), optou-se por utilizar
uma normalização no intervalo [0, 1] – quando a distribuição era mais uniforme entre os
valores – ou uma normalização utilizando a distribuição normal – quando a distribuição
apresentava um formato similar à distribuição normal. A lista completa dos atributos, a
indicação de quais foram selecionados e o tipo de normalização pode ser obtida online
em https://tinyurl.com/yyepptfk.
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4.3. Formalização do Modelo

Foram utilizadas as implementações da biblioteca Keras versão 2.2.4. As arquiteturas
foram montadas com uma ou mais camadas recorrentes, utilizando uma rede neural com
duas camadas ocultas (MLP - MultiLayer Perceptron) na saída da última unidade recor-
rente. Foram testados, ainda, modelos de regressão multivariada não temporais, como por
exemplo, Support Vector Regression e MLP Regression, bem como regressão multivari-
ada usando GRU/LSTM. Estas abordagens apresentaram erros de predição muitas ordens
de grandeza superiores, e por isso seus resultados não serão apresentados. Para cada mé-
trica de QoS foi selecionado o modelo que apresentou melhores resultados com regressão
univariada temporal, logo, cada métrica neste trabalho utiliza um modelo diferente.

Figura 3. Forma geral dos modelos utilizados.

A Figura 3 ilustra a forma geral do modelo, com uma rede com duas camadas re-
correntes. As camadas recorrentes são compostas por unidades recorrentes homogêneas,
isto é, são todas GRU ou LSTM. A quantidade de unidades RNN na horizontal depende da
quantidade de passos de tempo (timesteps) que serão analisados pela rede. No exemplo da
Figura 3 são indicados três timesteps de entrada. Foram avaliadas redes com n = {1; 3; 5}
timesteps. A saída da unidade RNN inferior alimenta a unidade imediatamente superior,
como mostrado na figura. A camada MLP é alimentada pela saída da última unidade
recorrente. As saídas das demais unidades da camada superior das RNN não são utiliza-
das. As unidades recorrentes na mesma camada comunicam-se da esquerda para a direita.
As unidades recorrentes foram configuradas com {4; 16; 32; 64; 128} neurônios, e foram
avaliadas configurações com {1; 2} camadas recorrentes.

No diagrama apresentado na Figura 3, Neurônios MLP L1 e Neurônios MLP L2
indicam, respectivamente, a quantidade de neurônios na primeira e segunda camadas ocul-
tas da MLP. Nestas camadas foram utilizadas funções de ativação tanh. Foi acrescentada
uma camada de saída com apenas um neurônio, utilizando uma função de ativação linear,
para combinar os resultados das camadas ocultas. Foram executados treinamentos com
a primeira camada oculta da MLP contendo {16; 32; 64; 128; 256} neurônios e a segunda
camada contendo {4; 16; 32; 64; 128} neurônios. Dessa forma, a rede final processa n
amostras (linhas do dataset) de x e retorna o valor de y, referente a um dos atributos
mencionados anteriormente: vazão, latência, jitter ou perda de pacotes na estação.

Para reduzir a possibilidade de overfitting, foram configurados dois parâmetros
de dropout: (1) o dropout – utilizado na transformação da entrada para a saída, e (2)
dropout recorrente – na transformação do estado recorrente (de uma unidade para outra).
Dropout é um método de regularização em redes neurais [Skansi 2018]. Este processo
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consiste em ignorar conjuntos aleatórios de neurônios durante a fase de treino, i.e., os
pesos relacionados a esses neurônios não são atualizados em um passo do treinamento.
Foram testados valores entre {0, 25; 0, 5; 0, 8} para ambos os tipos. O treinamento foi feito
em lotes de tamanho {10; 50; 100}. Foram avaliados modelos com as combinações de
todas as configurações apresentadas acima, contudo, em função do espaço, discutiremos
apenas os modelos que obtiveram os melhores resultados.

5. Resultados

Os resultados apresentados foram obtidos com o dataset dividido em 3 partes: treino,
validação e teste. A porção de teste foi utilizada exclusivamente para obter o erro final
de predição. Os dados devem ser apresentados para as redes recorrentes como sequên-
cias temporais, por isso, foram agrupados de acordo com a coleta, resultando em 16.554
conjuntos com dados de aproximadamente 120 segundos. A qualidade das respostas é
medida pela raiz do erro médio quadrático (RMSE). Como os valores foram normaliza-
dos entre [�1, 1], a ordem de grandeza do erro reflete o percentual de erro, por exemplo,
um RMSE de 0,001 indica um erro da ordem de 0,05%.

A Tabela 2 apresenta as configurações dos melhores preditores obtidos para cada
variável dependente utilizando GRU e LSTM. As colunas Neurônios, Camadas e Times-
teps indicam as configurações da rede recorrente. Em seguida são apresentadas as quan-
tidades de neurônios nas camadas da MLP de saída. Por fim, são relacionados os parâ-
metros de dropout recorrente e tamanho de lote utilizados no treinamento dos preditores.
Em todos os casos foi utilizado dropout de 25%.

Tabela 2. Configurações de GRU e LSTM para cada preditor
Neurônios Camadas Timesteps MLP L1 MLP L2 Dropout Rec. Tam. Lote

Preditor GRU

Vazão 16 1 3 32 16 25% 10
Atraso 128 2 1 256 128 80% 100

Jitter 128 1 3 128 64 25% 100
Perda 32 2 1 128 32 25% 100

Preditor LSTM

Vazão 64 1 5 64 32 80% 50
Atraso 128 2 3 128 64 80% 100

Jitter 32 2 5 128 32 80% 100
Perda 32 2 1 128 32 80% 100

As configurações dos melhores preditores, observadas na Tabela 2, corroboram
os resultados obtidos com testes preliminares utilizando regressão multivariada, dada a
diferença de complexidade dos modelos necessários para a regressão sobre cada métrica.
Os preditores de atraso com configurações mais complexas, com mais camadas recorren-
tes e mais neurônios, obtiveram os melhores resultados para esta métrica. Por outro lado,
para o preditor de vazão utilizando GRU foram necessários 16 neurônios em cada unidade
recorrente para se obter o melhor preditor. Também é possível observar que os modelos
baseados em GRU requerem menos timesteps do que os baseados em LSTM. Isso é van-
tajoso em uma implementação de controle de uma rede real, pois são necessários menos
dados históricos para que se tenha uma predição, além de demandar menos recursos de
memória para armazenar estes dados.
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5.1. Avaliação do tempo de predição

Para permitir sua aplicação em ambientes reais, o tempo necessário para processar os da-
dos e dar uma predição sobre as métricas de QoS deve ser suficientemente baixo. A Tabela
3 apresenta o tempo médio necessário para que cada preditor retorne uma previsão sobre
a métrica de QoS em uma estação e seu intervalo de confiança (IC). Estes testes foram
realizados em um computador com processador Intel(R) Core(TM) i5-7400 @ 3.00 GHz
com 16 GB de memória RAM. A execução das predições não necessariamente precisa
ocorrer no dispositivo Wi-Fi, podendo este apenas coletar os dados de fluxo e repassar
para um dispositivo com maior poder computacional executar as predições e avaliar a
QoS das estações.

Tabela 3. Tempos de execução dos preditores (em µs)

Preditor

GRU LSTM

Médio ± IC (95%) Máximo Médio ± IC (95%) Máximo

Vazão 11,0 ± 0,13 715 18,2 ± 0,16 896
Atraso 20,8 ± 0,21 1.020 39,9 ± 0,22 1.160
Jitter 18,0 ± 0,13 777 25,5 ± 0,30 1.800
Perda 13,8 ± 0,21 1.290 13,8 ± 0,21 1.250

Os preditores baseados em GRU apresentaram tempos de execução inferiores aos
baseados em LSTM. Isso pode ser atribuído à maior complexidade dos preditores ba-
seados em LSTM selecionados, que em geral utilizam mais timesteps que os preditores
baseados em GRU. Os preditores de perda, que possuem configurações de camadas, ti-
mesteps e neurônios semelhantes para GRU e LSTM retornaram predições com tempos
de execução semelhantes.

Considerando uma rede com controle central, como por exemplo uma rede SDN
onde o controlador possui uma grande capacidade de processamento e muitas vezes o
controlador usa mecanismos de processamento paralelo (e.g. ONIX), o tempo obtido
para a predição nos parece razoável. [Tootoonchian et al. 2012] mostram que o tempo de
resposta médio de um controlador NOX-MT é 9,92 ms para 32 switches e 212 requisi-
ções, contudo, para a mesma situação o controlador Beacon responde em 30,5 ms. Este
resultado é semelhante à [Dixit et al. 2013] que indica que o tempo de resposta de um
controlador é da ordem de 5 ms para uma taxa de chegada de 1500 packet-in por segundo.

5.2. Avaliação da qualidade das previsões

A Tabela 4 mostra o valor médio do RMSE para cada uma das métricas de QoS. São
mostradas três colunas: (1) o valor médio entre os resultados, (2) o valor mediano, e (3)
o valor máximo obtido (i.e., o pior erro obtido). Observa-se que não há predominância
de um método em relação ao outro. Os valores em negrito na tabela indicam os menores
erros obtidos entre os dois métodos para cada uma das métricas. A última coluna da
tabela mostra a diferença percentual do valor médio do melhor método em relação ao pior
método. A GRU obtém melhores resultados para a vazão e jitter, enquanto LSTM obtém
melhores resultados para atraso e perda de pacotes.

A Figura 4 mostra os valores previstos e os valores reais obtidos do conjunto
de testes para uma amostra de execução de 120 segundos para a vazão. A curva cheia
corresponde ao valor real obtido na coleta de dados, a curva pontilhada corresponde ao
valor previsto pela GRU (Y GRU) e a curva tracejada indica o valor previsto por LSTM (Y
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Tabela 4. Valores de RMSE obtidos para GRU e LSTM

Preditor
GRU LSTM Dif. Percentual

Médio Mediano Máximo Médio Mediano Máximo Média

Vazão 1,48e-02 8,66e-03 7,71e-01 1,73e-02 1,40e-02 7,77e-01 16,9%
Atraso 1,57e-04 1,70e-05 8,70e-03 1,53e-04 3,69e-05 8,11e-03 2,5%
Jitter 1,93e-05 1,55e-06 2,19e-03 3,00e-05 1,71e-05 1,89e-03 55,4%
Perda 1,47e-05 1,18e-05 4,63e-04 1,02e-05 4,89e-06 4,44e-04 44,1%

LSTM). Os dados de (Y medido) não foram utilizados na fase de treinamento do modelo.
A figura permite visualizar como a RNN é capaz de prever a evolução de cada métrica.
Estes são exemplos típicos de previsão, não uma amostra selecionada. É possível observar
na Tabela 4 que o preditor, seja ele obtido utilizando GRU ou LSTM, é capaz estimar a
variação para estes casos com erros médios na ordem de 10�2 para a vazão, 10�4 para o
atraso, e 10�5 para jitter e para a perda.

Figura 4. Previsão da Vazão usando dados de teste com GRU e LSTM.

Ao analisar o erro da predição, constata-se que esta proposta poderia ser utilizada
em comunicações de missão crítica e em comunicação de baixa latência ultra confiável,
onde a latência na rede é um fator importante. Por exemplo, aplicações como sistemas
de transporte inteligentes e smart grid demandam uma latência fim-a-fim de até 20 ms
[Parvez et al. 2018]. Como o erro máximo de predição da latência é da ordem de 10 ms,
o método possui precisão suficiente para o controle de tais tipos de aplicação. Contudo,
para algumas aplicações de automação de fábrica, com latências da ordem de 250 µs, a
previsão pode apresentar erros em dígitos significativos.

5.3. Avaliação da capacidade de generalização

A Tabela 5 mostra o RMSE médio obtido para amostras com mais estações do que as uti-
lizadas para treinamento para GRU e LSTM. Inicialmente foi removida apenas a estação
8 e o treinamento foi realizado com as estações 1 a 7. Em seguida as estações 7 e 8 foram
removidas e o treinamento foi feito com as estações restantes. Depois foram removidas
as estações 6, 7 e 8 e assim por diante, até que o caso onde o treinamento foi realizado
somente com a estação 1. Os maiores valores para cada caso estão destacados em negrito.

Esse teste permite verificar a capacidade de generalização do modelo para estações
que não fazem parte do conjunto de treino, para o cenário descrito na seção 4.1, onde as
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Tabela 5. RMSE removendo estações do treinamento na GRU e LSTM
ID Estações

Removidas

GRU LSTM

Vazão Atraso Jitter Perda Vazão Atraso Jitter Perda

8 2,49e-02 3,54e-04 1,03e-04 2,14e-05 3,00e-02 3,51e-04 6,38e-05 2,22e-05
7 e 8 2,64e-02 3,74e-04 3,00e-04 7,75e-04 2,69e-02 3,49e-04 3,02e-04 7,75e-04

6 a 8 2,55e-02 3,50e-04 2,64e-04 6,48e-04 2,12e-02 3,41e-04 2,59e-04 6,48e-04

5 a 8 2,45e-02 3,38e-04 2,38e-04 7,52e-04 2,57e-02 3,32e-04 2,29e-04 7,52e-04

4 a 8 2,26e-02 3,41e-04 2,10e-04 1,79e-03 2,13e-02 3,34e-04 2,06e-04 1,79e-03

3 a 8 1,96e-02 1,01e-03 4,56e-04 1,57e-03 3,36e-02 6,57e-04 2,35e-04 1,56e-03

2 a 8 2,33e-02 7,75e-04 2,05e-04 2,19e-03 3,44e-02 6,07e-04 2,09e-04 2,19e-03

estações são homogêneas e com perfil de tráfego semelhante. Além disso, verifica se
um preditor treinado para uma determinada quantidade de estações também é capaz de
fazer predições para uma rede com mais estações. As tabelas apresentam o RMSE sobre
o conjunto de testes completo, tanto com dados de estações presentes no treinamento,
quanto dados daquelas que foram removidas. Observa-se que, apesar de haver variações
(esperadas) no RMSE, a ordem de grandeza dos erros não é afetada significativamente,
exceto para a previsão de perda. Comparando os resultados obtidos com os dois métodos
para vazão, por exemplo, observa-se que não há predominância entre os métodos.

5.4. Discussão

Os resultados obtidos neste trabalho não corroboram os resultados de
[Jozefowicz et al. 2015]. Esses autores mostraram que a GRU proporciona um de-
sempenho competitivo em relação à LSTM na maioria dos experimentos realizados. No
presente trabalho, a GRU apresentou melhores resultados para a vazão (um erro cerca
de 16,9% menor) e jitter (55,4%), enquanto LSTM apresentou melhores resultados nas
outras duas métricas. LSTM obteve uma redução do RMSE de 2,5% frente ao valor
obtido pela GRU no preditor de atraso e de 44,1% no preditor de perda de pacotes.

Apesar dos resultados utilizando LSTM e GRU apresentarem as mesmas ordens
de grandeza para o RMSE, os resultados com GRU foram obtidos com redes menores
e com valores de dropout menores. A menor quantidade de timesteps necessária para os
melhores preditores com GRU também reduz a quantidade de dados históricos necessários
para se obter uma predição, o que reduz a demanda por espaço em memória. Além disso,
como os modelos são mais simples, os preditores que usam GRU executaram as previsões
em menor tempo do que aqueles baseados em LSTM.

6. Conclusões

Neste trabalho mostramos a viabilidade de construção de uma função de regressão para
os principais componentes de QoS em estações Wi-Fi, utilizando métricas obtidas exclu-
sivamente no AP. Essa abordagem permite estimar a QoS percebida em clientes Wi-Fi, o
que pode ser usado para guiar decisões de gerenciamento. Basta que o operador da rede
tenha acesso aos dados do AP, pois o método não precisa ter acesso ou controle sobre as
estações. Pelo conhecimento dos autores, nenhuma abordagem na literatura atual faz este
tipo de inferência utilizando métodos de aprendizado de máquina.

Foram construídos modelos de regressão utilizando GRU e LSTM, empregando
um dataset composto de 1.991.440 amostras (de 1 segundo de coleta), com 114 caracte-
rísticas, utilizando dispositivos de hardware em ambiente real. Estes dados são rotulados
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com 4 características relacionadas a QoS, (vazão, atraso, perda e jitter), medidas nas es-
tações Wi-Fi. O modelo apresentou um erro médio da ordem de 10�2 para vazão, de
10�4 para o atraso, e de 10�5 para jitter e para a perda de pacotes para ambos os méto-
dos. Os resultados mostram, ainda, que o modelo é resistente, pois é capaz de generalizar
resultados de predição para estações que não estão no conjunto de treinamento.

Como sequência deste trabalho, pretendemos utilizar a função de regressão ob-
tida em um algoritmo de controle automático executando em um controlador SDN, como
o Ethanol [Moura et al. 2015], de modo que ele possa definir a configuração dos APs
que garanta a melhor QoS para as estações cliente. Também pretendemos realizar uma
avaliação em um ambiente mais amplo e mais complexo, por exemplo considerando a
mobilidade de estações e dispositivos com hardware heterogêneo.
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Abstract. WiFi (IEEE 802.11 standard) networks are widely used in applicati-
ons ranging from home environments systems to complex networked control sys-
tems (NCS). However, the extensions incorporated into the standard to provide
Quality of Service (QoS) are still unable to guarantee time constraints for real-
time (RT) communications requirements. This paper presents an experimental
validation of the RT-WiFi protocol that was recently proposed and analyzed th-
rough simulation. The experimental results demonstrate the feasibility of imple-
menting the RT-WiFi protocol and improving the QoS level of communications
through a comparative analysis with the EDCA mechanism, which is a mecha-
nism incorporated in the IEEE 802.11 standard to provide different levels of
transmission priority of different types of traffic.

Resumo. As redes WiFi (padrão IEEE 802.11) são amplamente utilizadas em
aplicações que variam desde sistemas em ambientes domésticos até comple-
xos sistemas de controle via rede (NCS). Porém, as extensões incorporadas no
padrão para prover Qualidade de Serviço (QoS) ainda são incapazes de garan-
tir restrições temporais para comunicações com requisitos de tempo real (TR).
Esse artigo apresenta a validação experimental do protocolo RT-WiFi que foi
recentemente proposto e analisado através de simulação. Os resultados experi-
mentais demonstram a factibilidade de implementação do protocolo RT-WiFi e
a melhoria do nı́vel de QoS das comunicações através de uma análise compa-
rativa com o mecanismo EDCA, que é um mecanismo do padrão IEEE 802.11
para prover diferentes nı́veis de prioridade para a transmissão de diversos tipos
de tráfego.

1. Contextualização e motivações

Atualmente existe uma demanda por suporte à comunicação de Tempo Real (TR) utili-
zando tecnologias de comunicação sem fio. Isso vem sendo impulsionado pelas últimas
tendências de tecnologias de automação, que são a Internet das Coisas (Internet of
Things – IoT), sistemas ciber-fı́sicos (Cyber-Physical Systems – CPS) e a Internet tátil,
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que por consequência vem trazendo diversas soluções em sistemas industriais, de trans-
porte, em processos de fabricação [Da Xu et al. 2014], processos de controle e automação
[Song et al. 2008], saúde e sistemas biomédicos [Zhang et al. 2012], estruturas inteligen-
tes [Li et al. 2013] e sistemas robóticos inteligentes [Han et al. 2013].

Um dos grandes problemas das tecnologias sem fio é o comportamento não-
determinı́stico dos mecanismos de controle de acesso ao meio, onde o cumprimento
das restrições temporais impostas pela comunicação de TR não são garantidas, tor-
nando essas tecnologias pouco eficiente. No entanto, diversas melhorias têm sido pro-
postas nos últimos anos para diminuir esses problemas. Os mecanismos presentes na
emenda IEEE 802.11e foram incorporados ao protocolo IEEE 802.11 com a finalidade
de prover garantias de QoS, incluindo diferentes prioridades para os pacotes de dados
que trafegam pela rede. Porém, diversos trabalhos colocam a prova esses mecanis-
mos [Mangold et al. 2003, Moraes et al. 2006, Cena et al. 2010, Betiol et al. 2018], mos-
trando que não é simples encontrar uma configuração adequada para cada cenário ana-
lisado. Portanto, não há garantias de que as restrições temporais de aplicações de TR,
utilizando redes IEEE 802.11 sejam alcançadas, mesmo que a rede esteja operando com
as funcionalidades de QoS habilitadas.

Em trabalhos anteriores, [Costa et al. 2010, Costa et al. 2011, Costa et al. 2012b,
Costa et al. 2012a], foi apresentada a proposta do protocolo RT-WiFi. Este protocolo uti-
liza o mecanismo TDMA (Time Division Multiple Access) para prover melhor QoS na
comunicação de TR em ambientes abertos1. Em simulações o protocolo RT-WiFi apre-
sentou um desempenho melhor para a transmissão de tráfego de TR do que os mecanismos
de QoS disponibilizados no padrão IEEE 802.11.

Com a motivação de realizar um estudo da comunicação de TR em redes IEEE
802.11 (WiFi), o presente trabalho apresenta uma validação experimental do protocolo
RT-WiFi em ambientes abertos. Esse protocolo utiliza o mecanismo TDMA para evitar
colisões entre os dispositivos de TR e um mecanismo de prioridades [Moraes et al. 2010]
para garantir a comunicação de TR na presença de estações que estão transmitindo ou-
tros tipos de tráfego. Ressalta-se que até o momento, o mecanismo RT-WiFi tinha sido
avaliado apenas em ambientes de simulação.

2. EDCA - Enhanced Distributed Channel Access

Com o objetivo de prover QoS nas redes IEEE 802.11, em 2005 foi publicada a emenda
IEEE 802.11e, a qual incorporou o mecanismo HCF (Hybrid Coordination Function) na
subcamada MAC (Medium Access Control). Essa função escalona o acesso ao canal alo-
cando TXOPs (Transmission Opportunities) para cada estação. Cada intervalo TXOP
é definido por um tempo de inı́cio e um perı́odo máximo de duração. Dessa maneira,
múltiplos frames serão transmitidos com o TXOP obtido, tornando necessário que este
seja disponibilizado por um dos dois mecanismos especificados pelo HCF, sendo um des-
ses o mecanismo EDCA.

O mecanismo EDCA, por sua vez, acrescenta serviços de transmissão diferencia-
dos com quatro categorias de acesso (AC). Cada categoria é mapeada com base nos oito

1Em um ambiente de comunicação aberto estações de tempo real (TR) e não tempo real (NTR) compe-
tem pelo acesso ao meio utilizando o mesmo canal de comunicação e em áreas geográficas sobrepostas.
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nı́veis de prioridade definidos no padrão IEEE 802.1D, sendo estas utilizadas da seguinte
forma:

• Tráfego BK (Background) com prioridades 1 e 2;
• Tráfego BE (Best Effort) com prioridades 0 e 3;
• Tráfego VI (Video) com prioridades 4 e 5;
• Tráfego VO (Voice) com prioridades 6 e 7.

Desta forma, quanto maior o valor atribuı́do maior será a prioridade. Portanto, o
tráfego de voz (VO) possui o nı́vel mais elevado de prioridade.

Diferentes nı́veis de serviço baseados em três mecanismos independentes são for-
necidos a cada AC: AIFS (Arbitration Interframe Space), intervalo de tempo do TXOP
e tamanho de CW (Contention Window). Para uma estação operando sob o EDCA, cada
frame irá esperar que o meio permaneça livre durante o intervalo AIFS[AC]. O intervalo
AIFS[AC] é obtido pela seguinte equação:

AIFS[AC] = AIFSN [AC]⇥ aSlotT ime+ aSIFST ime (1)

onde AIFSN[AC] é um número inteiro positivo que deve ser maior ou igual a 2 para todas
estações, exceto para o AP (Access Point) de QoS (QAPs), no qual esse valor deve ser
maior ou igual a 1. Os parâmetros padrões definidos para o mecanismo EDCA são apre-
sentados na Tabela 1. Os parâmetros aCWmin e aCWmax dependem das caracterı́sticas
da camada fı́sica (PHY), por exemplo, no padrão IEEE 802.11a os valores de aCWmin
e aCWmax são 15 e 1023, respectivamente. A Figura 1 mostra a relação dos diferentes
nı́veis de prioridade no acesso ao meio.

Tabela 1. Parâmetros das categorias de acesso.
AC CWmin CWmax AIFSN TXOPmaxa/g/n TXOPmaxb

BK aCWmin aCWmax 7 0 0
BE aCWmin aCWmax 3 0 0
VI (aCWmin + 1)/2� 1 aCWmin 2 3008µ s 6016µs
VO (aCWmin + 1)/4� 1 (aCWmin + 1)/2� 1 2 1504µs 3264µs
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Figura 1. Relação dos IFS no mecanismo EDCA.

O Mecanismo de Controle de Admissão tem como objetivo limitar a quantidade de
tráfego admitida por uma classe de serviço para garantir QoS na comunicação existente
e também garantir uma maior utilização dos recursos disponı́veis. O EDCA suporta esse
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controle apenas nas ACs de voz e vı́deo. Um AP com essas funcionalidades pode exigir a
determinadas estações um controle de admissão, indicando isso através do campo ACM
(Access Control Mandatory), que permanece fixo para toda a rede.

Quando uma estação necessita estabelecer um fluxo de comunicação (Traffic-
Stream – TS), a mesma solicita um TXOP ao AP enviando uma requisição ADDTS (Add
Traffic Stream) contendo sua AC e a polı́tica de acesso do EDCA. Quando o AP recebe
essa requisição (ADDTS), o mesmo pode aceitá-la ou rejeitá-la. Caso seja aceita, deve
ser calculado o Tempo no Meio com base nas informações contidas no TSPEC (Traffic
Specification). Esse valor deve ser enviado junto ao ADDTS.

3. Arquitetura RT-WiFi

A arquitetura do protocolo RT-WiFi é dividida em duas camadas como mostra a Figura 2.
A camada inferior implementa um Mecanismo de Controle de Acesso ao Meio e a ca-
mada superior um Mecanismo de Coordenação. Essa arquitetura se baseia no mecanismo
EDCA utilizando a topologia de rede infraestruturada, pela razão que essa topologia per-
mite um melhor controle do algoritmo de escalonamento e controle de admissão, pois com
um coordenador central é possı́vel ter a visão total do tráfego transmitido no ambiente de
comunicação.

O Mecanismo de Controle de Acesso ao Meio é implementado com base no meca-
nismo TSm (Traffic Separation Mechanism) [Moraes et al. 2010], o qual tem como princi-
pal objetivo aumentar a prioridade de acesso ao meio para o tráfego de tempo real nos mo-
mentos que ocorram colisões, de maneira a diminuir o comportamento não determinı́stico
gerado pelo mecanismo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoi-
dance) presente na norma IEEE 802.11. A camada superior é responsável por garantir
a QoS da rede, portanto nela está situada o Mecanismo de Controle de Admissão, que
tem como objetivo controlar a admissão de novas TS na rede tempo real. Essa camada é
implementada no AP, pois é a responsável pela gestão da arquitetura RT-WiFi.

Camada superior

Camada inferior

7UDIILF�6HSDUDWLRQ�0HFKDQLVP

7LPH�'LYLVLRQ�0XOWLSOH�$FFHVV

(VFDORQDGRU *HUHQFLDPHQWR &RQWUROH�GH�
$GPLVVmR

Figura 2. Arquitetura do Protocolo RT-WiFi [Costa et al. 2012b].

3.1. Mecanismo de Controle de Acesso ao Meio

O Mecanismo de Controle de Acesso ao Meio tem como objetivo aumentar a prioridade
no acesso ao meio para pacotes TR. Nessa camada se encontra o mecanismo TSm, que

76

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



utiliza o mecanismo FCR (Forcing Collision Resolution) para aumentar a prioridade de
acesso ao meio de mensagens TR. Esse mecanismo desativa a função de backoff e utiliza
a fila de voz.

O TSm é um mecanismo que atribui maior prioridade de acesso ao meio às
estações de TR em relação a estações padrão (NTR). Esse mecanismo força a resolução
de colisão do mecanismo MAC em favor da estação TR, alterando os parâmetros AIFS e
CW nestas estações. Desta forma, quando ocorrer uma colisão entre uma estação TR e
outra(s) estação(ões) não TR (NTR), apenas a(s) estação(ões) NTR deve(m) esperar um
tempo aleatório para a retransmissão.

As estações NTR deverão esperar um intervalo referente ao tempo de backoff so-
mado ao IFS da mensagem para então iniciar uma nova tentativa de transmissão. As
estações TR transmitem seus pacotes utilizando os valores de IFS iguais ao valores defi-
nidos para o AIFS da categoria de voz da função EDCA.

Portanto, os valores de IFS utilizados para o tráfego uplink (AIFSuplink

[V O] ) e down-
link (AIFSdownlink

[V O] ) são definidos por:

AIFSuplink

[V O] = aSIFST ime+ 2⇥ aSlotT ime (2)

AIFSdownlink

[V O] = aSIFST ime+ aSlotT ime (3)

Esse mecanismo possui uma limitação, se duas ou mais estações TR tentam acesso
ao meio no mesmo momento, poderão acorrer múltiplas colisões até que os pacotes se-
jam descartados após atingir o máximo de tentativas de retransmissão. Para contornar
essa limitação é utilizada uma Camada de Coordenação, implementando um mecanismo
TDMA, que separa as transmissões de cada estação TR em slots independentes.

3.2. Camada de Coordenação

A Camada de Coordenação do RT-WiFi implementa um esquema TDMA para seriali-
zar a transmissão das estações TR, permitindo a coexistência entre várias estações TR
operando em um ambiente aberto de comunicação. Consequentemente, isso possibilita o
suporte à comunicação de TR apenas a uma parcela de estações com QoS habilitado, sem
a necessidade de atualizar todos os dispositivos de comunicação.

Durante o perı́odo em que o mecanismo de resolução de colisões é executado a
comunicação é organizada em ciclos TDMA. Cada um desses ciclos é denominado BI
(Beacon Interval) e o tamanho de cada ciclo é definido por CSI . Cada ciclo é iniciado
com o envio de um BF (Beacon Frame) gerado pelo AP para sincronizar todas as estações
TR. Desta forma, cada estação de TR (i = 1, 2, ..., np); onde np representa a quantidade
total de estações de TR, irá transmitir seus dados em seu determinado slot de tempo (Ci),
como ilustra a Figura 3.

Cada slot é definido pelos limites inicial SP (Start Point) e final EP (End Point),
e deve ter um tamanho suficiente para a transmissão de ambos os fluxos de dados (uplink
e downlink), além de possı́veis retransmissões que ambos os fluxos possam necessitar
para suportar erros de comunicações e um intervalo reservado a possı́veis interferências
causadas por outras redes. Esses intervalos são denominados Cattempt, SurplusT imek e
Interfk respectivamente.
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Figura 3. Intervalo de serviço [Costa et al. 2010].

A Camada de Coordenação implementa mais três outros mecanismos
[Costa et al. 2012b], como mostrado na Figura 2. O primeiro mecanismo, denominado
Escalonador e detalhado na seção 3.3, consiste em um algoritmo de escalonamento de
tempo real não-preemptivo, que é utilizado para garantir os requisitos de tempo e para
permitir um gerenciamento dinâmico na alocação de cada fluxo de dados. Para informar
a sequência de escalonamento, a Camada de Coordenação insere uma lista de escalona-
mento no BF. Essa lista contém os limites de tempo para cada fluxo de dados. Após cada
estação de TR receber o BF, elas analisarão a sequência de escalonamento para então
transmitir em seus determinados intervalos de tempo.

O Mecanismo de Gerenciamento (Seção 3.5) tem como principal objetivo avaliar
os tempos de bloqueio que possam afetar um fluxo de dados inserido no BI, de maneira
a otimizar dinamicamente o tamanho de cada fluxo de dados. O Controle de Admissão
(Seção 3.4) é responsável por obter informações sobre as estações quando as mesmas se
conectam ao AP. Quando uma nova estação TR ingressa na rede RT-WiFi é necessário
que essa estação envie seus requisitos de tráfego ao AP utilizando o campo TSPEC. Após
o AP receber as informações necessárias, como tamanho do MSDU (MAC Service Data
Unit), perı́odo de geração e a taxa de transmissão, o mesmo irá computar um novo BI
para definir os limites (SP e EP) em que cada estação deverá transmitir.

3.3. Escalonador

Durante a execução da Camada de Coordenação, cada estação TRi só pode transmitir den-
tro de seu determinado intervalo de transmissão, ou seja, dentro do intervalo SPi e EPi

(Ci). Cada pacote deve ser transmitido dentro de uma única TS, pois dessa maneira torna
mais simples o algoritmo de escalonamento e ainda mantém a compatibilidade com o
modelo de tráfego adotado pela arquitetura RT-WiFi. Independente do tamanho desse in-
tervalo, a estação TR deve escalonar os pacotes a transmitir contando com essa limitação.
Portanto pacotes que possam ter deadlines perdidos devem ser descartados antes de serem
alocados para transmissão.

Normalmente a transmissão de qualquer pacote TR terminará antes do EPi, porém
em certas condições, como altas cargas na rede, o tempo de transmissão do pacote pode
ultrapassar essa delimitação. Quando esse caso acontecer, a transmissão não será cance-
lada, mas também não ocorrerão retransmissões desse pacote. O tratamento feito nesse
pacote deve ser realizado no próximo momento que a estação obter acesso ao meio.

Essa situação também faz com que o intervalo de tempo da próxima estação TRi+1

seja sobreposto. No entanto isso não interfere no funcionamento correto do RT-WiFi,
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pois uma estação só irá iniciar a transmissão se o meio estiver livre, gerando um atraso
no inı́cio da transmissão do pacote subsequente. A parte negativa dessa situação é que
essa sobreposição de Ci pode ser considerado um overhead caso a ocupação do meio seja
considerada baixa.

A lista de escalonamento é inserida na mensagem de beacon e é gerada pelo algo-
ritmo de escalonamento utilizando como base as informações obtidas pelo Mecanismo de
Controle de Admissão. Essa lista contém o endereço MAC, identificador da estação e os
respectivos valores de SPi e EPi. Esses valores podem ser alterados a cada ciclo TDMA
de forma a garantir uma maior flexibilidade ao RT-WiFi.

Cada estação TR sincroniza seu relógio ao receber o beacon e então busca na
lista de escalonamento quais os intervalos de tempo referem-se às suas TS. Em seguida
cada estação escalona seus pacotes de forma a alocá-los em cada TS disponı́vel. Caso
alguma estação não receba a mensagem de beacon, a mesma não alocará nenhum slot e
não transmitirá durante a rodada TDMA corrente. Caso a estação receba o beacon e não
tenha nenhum slot alocado, a mesma irá apenas sincronizar seu relógio.

O RT-WiFi permite a utilização de diferentes algoritmos de escalonamento, sem
a necessidade de reestruturações em sua arquitetura. Sendo assim, essa flexibilidade per-
mite a quem for utilizar o protocolo escolher o algoritmo que melhor se adapta a seu
cenário.

3.4. Mecanismo de Controle de Admissão

Para evitar sobrecarga de tráfego TR, o Mecanismo de Controle de Admissão obriga as
estações que queiram transmitir mensagens TR a solicitarem a admissão de uma TS. Essa
TS especifica o fluxo de dados pelo qual a mensagem vai percorrer, ou seja, a origem e
destino do pacote. Para realizar esse pedido, a estação deve enviar os respectivos requisi-
tos temporais e caracterı́sticas especı́ficas. Assim o AP realizará um teste de escalonabi-
lidade para admitir ou não o TS requisitado pela estação.

O pedido de admissão de uma TS é realizado através de uma requisição ADDTS
(Add Traffic Stream) ao APTR contendo as seguintes informações TSPEC:

• perı́odo de geração das mensagens (Pk);
• tamanho (Lk) da MPDU (MAC Protocol Data Unit);
• intervalo de inatividade (IIk);
• tipo de requisição (CTk);
• tempo extra de alocação (SurplusTimek).

O tipo de requisição (CT) pode conter três valores diferentes, esses valores deter-
minam se a transmissão de tráfego TR é de alta ou baixa prioridade:

• Alta: solicita alocação de recursos para a transmissão de tráfegos de alta priori-
dade;

• Alta/Baixa: solicita alocação de recursos para transmissão de tráfegos de alta
prioridade, porém, caso não seja possı́vel alocar o recurso nessa categoria, solicita
alocação para transmissão de tráfegos de baixa prioridade;

• Baixa: Solicita alocação de recursos para transmissão de tráfego de baixa priori-
dade.
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O tempo extra de alocação refere-se ao tempo adicional solicitado ao Mecanismo
de Controle de Admissão para alocar uma TS. Esse valor é baseado no número de re-
transmissão que cada fluxo de dados pode realizar. Portanto o valor de SurplusTimek se
dá pela seguinte equação:

SurplusT imek = (Cuplink

Attempt
⇥RNuplink

K
) + (Cdownlink

Attempt
⇥RNdownlink

K
) (4)

onde RNuplink

K
e RNdownlink

K
representam o número de retransmissões utilizadas pela TKk

e os parâmetros Cuplink

Attempt
e Cdownlink

Attempt
são os tempos necessários para efetuar as trans-

missões com sucesso de uma única mensagem de dados. Os valores dos tempos de trans-
missão são dados pelas seguintes equações:

Cuplink

Attempt
= AIFSuplink

[V O] + Cdata[Lk] + SIFS + Cack (5)

Cdownlink

Attempt
= AIFSdownlink

[V O] + Cdata[Lk] + SIFS + Cack (6)

3.5. Gerenciador

Com a finalidade de otimizar o tamanho dos slots alocados para cada TS, o Mecanismo
de Controle de Admissão os redimensiona com base num estimador, que mede o atraso
sofrido durante os fluxos de dados nas rodadas TDMA. Esse valor é obtido a partir da
soma do atraso no acesso ao meio com o atraso gerado por retransmissões (resultantes de
colisões ou erros na transmissão).

Pelo fato do RT-WiFi se basear numa arquitetura infraestruturada, é possı́vel que
o Mecanismo de Controle de Admissão verifique a origem das transmissões efetuadas
dentro de cada slot, assim possuirá um histórico e irá prever o tempo necessário para que
cada TS admitida pelo sistema possa efetuar a transmissão com sucesso, calculando o
tempo de transmissão uplink de uma TS a partir do tempo entre o inı́cio de seu slot e o
inı́cio da transmissão de um pacote finalizado com sucesso.

Essa topologia também permite que o tempo de downlink de uma TS possa ser
calculado pelo Mecanismo de Controle de Admissão com base no tempo que o APTR

necessita para encaminhar uma mensagem com sucesso. A contabilização desse tempo é
iniciada após o envio da mensagem de ACK para a estação de origem e finaliza no inı́cio
de uma transmissão com sucesso para a estação de destino.

4. Validação experimental

Nesta seção apresenta-se como foi realizada a implementação do protocolo RT-WiFi
em dispositivos fı́sicos, a construção de um cenário adequado para a sua avaliação e a
obtenção dos resultados experimentais. O objetivo desta validação é demonstrar, através
de uma análise comparativa do RT-WiFi com o mecanismo EDCA, a factibilidade de
implementação do protocolo RT-WiFi e que este fornece um melhor nı́vel de QoS para
aplicações com restrições temporais.
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4.1. Implementação

O protocolo RT-WiFi foi implementado modificando o driver de placas de rede sem fio
comerciais do modelo TP-Link TL-WDN4800, que possui o chipset Atheros AR9287
e o módulo de código aberto ath9k2, que por sua vez é compatı́vel com o framework
mac802113. O sistema operacional utilizado nas estações foi o Ubuntu com a versão de
kernel 3.13 e o pacote Backports na versão 3.13.2.

A implementação do protocolo partiu de um fork da implementação do protocolo
desenvolvido para o trabalho de [Wei et al. 2013] disponı́vel no Github4. Esse projeto já
havia implementado o mecanismo TDMA e um escalonador fixo, componentes espera-
dos na arquitetura do protocolo desenvolvido neste trabalho, então foi necessário realizar
algumas modificações para que o seu funcionamento fosse compatı́vel com o protocolo
RT-WiFi, descrito na seção 3.

O principal objetivo da implementação do protocolo foi replicar um funciona-
mento muito próximo ao proposto para o ambiente da avaliação experimental. Para isso
foi preciso adequar a abstração de duas camadas do RT-WiFi no código existente.

A camada inferior consiste em aumentar a prioridade de acesso ao meio dos pa-
cotes do tipo voz (voice). Para isso, os valores máximo e mı́nimo das variáveis da janela
de contenção (aCWmax e aCWmin) foram fixados com o valor zero para tráfego deste
tipo. Assim, as estações e o AP que utilizarem o RT-WiFi irão escutar o meio pelo me-
nor perı́odo possı́vel antes de iniciar a transmissão, mesmo em casos de colisões. Esta
estratégia é equivalente a desligar o mecanismo de backoff aleatório do padrão IEEE
802.11.

A camada superior implementa o mecanismo TDMA e escalona os pacotes a se-
rem transmitidos utilizando o algoritmo FIFO (First in First out). A implementação do
módulo Gerenciamento foi realizada de forma simplificada, sem a alocação dinâmica
de slots para cada TS, mas sim gerando TS com perı́odo fixo e pré-calculado para cada
estação. O Controle de Admissão foi abstraı́do de tal forma que o tamanho de cada Ci

foi fixado e pré-determinado pela quantidade de estações de cada cenário avaliado. Desta
forma, cada estação fica responsável por escalonar seus pacotes para serem transmitidos
nesse perı́odo.

A sincronização dos temporizadores das estações com o temporizador do AP é
realizada pela transmissão do beacon. Cada estação utiliza o momento de recebimento
do beacon como parâmetro para calcular em qual intervalo de tempo deve ser realizada
as suas respectivas transmissões. Como o fluxo de mensagem da arquitetura RT-WiFi
necessariamente exige que a mensagem seja transmitida para o AP e também sejam en-
caminhadas do AP para a estação de destino, metade do tempo de um BI é destinado para
o tráfego upstream e a outra metade para o tráfego downstream. Devido a dificuldades
na implementação o TS reservado a uma estação, que originalmente tem capacidade de
possuir tráfego upstream e downstream, foi dividido em dois TS, sendo um reservado ao
tráfego upstream e outro ao downstream.

2https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/ath9k
3https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/80211/
4https://github.com/AlexisTM/RT-WiFi
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4.2. Ambiente de avaliação

A validação experimental do protocolo foi realizada em um ambiente onde duas redes
(uma TR e outra NTR) operam em um mesmo canal de comunicação e em uma mesma
área de cobertura. A rede TR é composta por quatro estações conectadas a um APTR, tal
que todos os equipamentos utilizam o protocolo RT-WiFi ou o mecanismo EDCA definido
pelo padrão IEEE 802.11. A rede NTR é composta por duas estações conectada a um
APNTR utilizando o mecanismo EDCA. Desta forma, ambas as redes têm suas estações
conectadas aos seus respectivos APs formando uma topologia estrela (Figura 4(a)). As
estações RT-WiFi estão configuradas para transmitir pacotes de 45 bytes nas taxas de
transmissão de 11.125Kbps, 22.25Kbps, 33.375Kbps e 44.5Kbps. As estações NTR têm
o papel de impor carga na rede, sendo assim, cada estação transmite pacotes de 1470
bytes e a taxa de transmissão somadas imposta por essas estações variam de 0 a 32Mbps,
incrementando 3,2Mbps a cada cenário de avaliação. Para cada cenário avaliado foram
executadas trinta repetições com duração de dez segundos.

BSSTR BSSNTR

TR1 TR2

TR3TR4

NTR1 NTR2

APTR APNTR

ServerNTRServerTR

(a) Topologia.

Server

AP

1.4 1.1

1.21.3

2.1
2.2
2.3
2.4

(b) Fluxo dos pacotes na rede TR.

Figura 4. Ambiente de avaliação.

Para compor a rede TR foram utilizados cinco computadores com o driver RT-
WiFi implementado. Uma das máquinas foi configurada como AP (utilizando o software
hostapd5) e as outras quatro máquinas funcionaram como estações. Para compor a rede
NTR foram utilizados um AP e duas estações com adaptadores sem fio USB de modelos
distintos.

Para a geração de tráfego de TR e NTR foi utilizada a ferramenta iperf 6, a qual
é capaz de gerar pacotes de diferentes tipos e tamanhos, assim como determinar a taxa
máxima de transmissão. O iperf funciona com base no modelo cliente/servidor, onde uma
estação deve enviar pacotes destinados a outra estação. Para elevar a carga imposta pela
rede NTR, aumentou-se a taxa de transmissão de cada estação NTR.

5https://github.com/jmalinen/hostap/tree/master/hostapd
6https://iperf.fr/
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O fluxo de transmissão dos pacotes TR durante os experimentos é representado
pela Figura 4(b). Antes da execução de cada experimento os relógios das estações e
servidor são sincronizados. As estações transmitem pacotes para o AP dentro do seu
determinado ST (passos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4), o AP encaminha os pacotes para o servidor
(passos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), onde é confirmado o recebimento dos pacotes. Como o AP
e o servidor são fisicamente o mesmo computador, não é considerado nenhum atraso
adicional nos passos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Portanto, o atraso obtido consiste apenas na
comunicação sem fio.

Os experimentos foram efetuados no Laboratório de Pesquisa de Sistemas Dis-
tribuı́dos (LaPeSD) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Como esse é um
ambiente composto por outras diversas redes WiFi, foi escolhido o canal que possuı́a a
menor interferência possı́vel e os experimentos foram executados durante perı́odos de
baixa utilização das redes WiFi (noite e finais de semana), a fim de reduzir ao máximo
as interferências externas, ou seja, o mecanismo RT-WiFi foi avaliado em um ambiente
aberto e com a presença principal da rede externa (NTR), que foi controlada durante os
testes.

4.3. Critérios de avaliação

Foram avaliados as seguintes métricas durante a execução dos experimentos:

• taxa de perda de pacotes - relação entre pacotes que não chegaram ao destino ou
que não cumpriram o deadline com o total de pacotes transmitidos;

• atraso médio - tempo médio necessário para transmitir um pacote. Medido desde
a geração do pacote na aplicação até a entrega do mesmo ao destino. Esta métrica
considera todos os pacotes recebidos com sucesso no destino, ou seja, são ex-
cluı́dos os que não cumpriram o deadline;

• jitter - variação no atraso médio.

Esses critérios são comumente utilizados em trabalhos cientı́ficos que têm como
objetivo avaliar o funcionamento de algum mecanismo de comunicação em redes sem
fio. Os dados obtidos servirão de comparativo entre o protocolo RT-WiFi e o mecanismo
EDCA.

4.4. Resultados

Os cenários avaliados são representados pela combinação da taxa de transmissão das
estações TR e a carga na rede que as estações NTR impuseram, isso resultou em qua-
renta e quatro variações. Foram executados 30 repetições em cada uma dessas variações
e cada repetição consistiu na transmissão periódica de pacotes durante dez segundos.

Analisando o critério taxa de perda de pacotes, o comportamento dos cenários
quando alterada a taxa de transmissão das estações TR se mostrou semelhante. Quando
não há carga da rede NTR ambos os mecanismos, EDCA e RT-WiFi, apresentam uma
taxa de perda de pacotes baixa, sendo o maior caso de 1,22%. Porém, quando a rede
NTR começa a impor carga nota-se uma diferença entre esses protocolos. Quando a
carga imposta pela rede NTR é de 3,2 Mbps, a taxa de perda de pacotes quando utilizado
o EDCA fica entre 12,78% e 20,71%, enquanto que para o RT-WiFi fica entre 9,63% e
14,69%. Quando a carga da rede NTR é maior que 6,4 Mbps a diferença fica ainda mais
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evidente, como pode ser observado na Figura 5, chegando a apresentar uma diferença de
81,20% no cenário onde as estações TR transmitem a uma taxa de 22,250 Kbps e a carga
da rede NTR é de 28,8 Mbps.

Figura 5. Taxa de perda de pacotes.

Durante a execução dos experimentos, notou-se que a quantidade de pacotes envi-
ados, ou seja, transmitidos pela origem mas não necessariamente recebidos pelo destino,
foi consideravelmente menor quando utilizado o mecanismo EDCA.

O atraso médio apresentado mostrou-se menor em todos os casos de uso do pro-
tocolo RT-WiFi comparado aos resultados obtido utilizando o mecanismo EDCA, como
pode ser observado na Figura 6. Vale ressaltar que o atraso médio contabiliza apenas o
atraso dos pacotes que cumpriram o deadline.

O jitter pode ser observado de forma indireta a partir do desvio padrão do atraso
médio. Analisando novamente a Figura 6 é possı́vel observar que na maioria dos casos
o desvio padrão obtido quando utilizado o mecanismo EDCA é consideravelmente maior
ao do protocolo RT-WiFi. Esse comportamento já era esperado, pois a utilização do me-
canismo TDMA contido no protocolo RT-WiFi provê um comportamento determinı́stico
na comunicação.

4.5. Considerações finais

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que o protocolo RT-WiFi provê
maior QoS que o mecanismo EDCA para comunicações de tempo real. Enquanto a média
da taxa de perda de pacotes utilizando o mecanismo EDCA foi de 88,91%, o protocolo
RT-WiFi apresentou taxa de perda de pacotes de 15,89%. Mesmo nas condições mais
extremas, ou seja, quando a carga imposta pela rede NTR era de 32Mbps, o protocolo
RT-WiFi garantiu uma maior entrega de pacotes cumprindo os deadlines. O caso mais
expressivo é apresentado quando a taxa de transmissão das estações TR é de 44,5Kbps,
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(a) TR transmitindo a 11,125kbps (b) TR transmitindo a 22,250kbps

(c) TR transmitindo a 33,375kbps (d) TR transmitindo a 44,500kbps

Figura 6. Atraso médio.

onde a média de deadlines cumpridos foi em torno de 3899 e 21 pacotes, respectivamente,
nas redes RT-WiFi e EDCA. Portanto, o valor obtido utilizando o mecanismo EDCA re-
presenta apenas 0,54% da quantidade de pacotes transmitidos com sucesso na rede.
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Mariana S. Maciel Barbosa1, Dianne S. V. Medeiros2,
Miguel Elias M. Campista1

1GTA/PEE/COPPE – UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
2Mı́diaCom/TET/PPGEET – UFF – Universidade Federal Fluminense

{maciel,miguel}@gta.ufrj.br, diannescherly@id.uff.br

Abstract. Traditional centrality metrics consider only shortest paths, neglec-
ting the existence of bit-longer paths between nodes in a network. In dynamic
networks, however, these paths can be strategic due to resilience issues. This
paper proposes a closeness centrality based on multiple disjoint paths, which
extrapolates the traditional closeness, considering a fixed number of multiple
shortest disjoint paths. The idea is to identify multiply-connected nodes able to
perform tasks that require higher availability. We evaluate the proposed metric
through comparisons with other centrality metrics. Our results confirm that the
most central nodes according to the proposed metric are more accessible when
failures happen in random nodes in the network. Moreover, our results show
that the proposed metric is able to identify better-connected nodes and assign
them more central importance.

Resumo. As métricas tradicionais de centralidade consideram apenas os cami-
nhos mais curtos, ignorando a existência de caminhos um pouco mais longos
entre pares de nós da rede. Em redes dinâmicas, porém, esses caminhos podem
ser estratégicos por questões de resiliência a falhas. Assim, este artigo propõe
a centralidade de proximidade por múltiplos caminhos disjuntos, que extrapola
a proximidade tradicional, considerando um número fixo de múltiplos caminhos
disjuntos mais curtos. A ideia é identificar nós multiplamente conectados que
possam desempenhar tarefas que exijam maior disponibilidade. A métrica pro-
posta é avaliada através da comparação com outras métricas de centralidade.
Os resultados confirmam que os nós mais centrais da métrica proposta são mais
acessı́veis quando ocorrem falhas em nós aleatórios da rede. Além disso, mos-
tram que a métrica é capaz de identificar nós mais bem conectados e atribuı́-los
uma maior importância central.

1. Introdução

O emprego das métricas de centralidade herdadas da teoria de grafos permite
quantificar a importância dos nós em redes de comunicação. Tais métricas podem re-
velar o papel desempenhado por cada nó a partir de informações topológicas ou, de forma
mais abrangente, do relacionamento entre os próprios nós [Freeman 1978, Bavelas 1948].
Em redes de comunicação, identificar os nós mais importantes ou mais centrais é fun-
damental pois pode auxiliar a alocação de recursos ou serviços [Bouet et al. 2015],
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ou até mesmo contribuir para a convergência da rede após a detecção de uma fa-
lha [Maccari and Cigno 2016]. Nessas redes, as métricas de centralidade são tipica-
mente usadas para identificar nós concentradores de tráfego ou nós com alto poder
de disseminação da informação [Stephenson and Zelen 1989]. Nós com alto poder de
disseminação possuem elevada centralidade de proximidade (closeness), que elege como
nós mais centrais aqueles que na média estão mais próximos de todos os outros nós da
rede [Freeman 1978], considerando apenas os caminhos mais curtos entre eles. Essa visão
negligencia possı́veis caminhos alternativos, que mesmo tendo tamanhos um pouco mai-
ores, podem ser usados para a manutenção da conectividade da rede. Dessa forma, o
uso apenas dos caminhos mais curtos pode não refletir o verdadeiro potencial dos nós,
principalmente em cenários mais dinâmicos, nos quais falhas podem ocorrer com maior
frequência [Medeiros et al. 2017a].

O uso de múltiplos caminhos além dos mais curtos para computar a cen-
tralidade de um nó já foi investigado na literatura [Stephenson and Zelen 1989,
Newman 2005, Medeiros et al. 2017b], atribuindo maior importância aos caminhos mais
curtos [Borgatti and Everett 2006]. A ideia é que, apesar de os fluxos seguirem
por outros caminhos, eles tendem a se concentrar nos mais curtos, que oferecem
menor resistência para transferı́-los [Brandes and Fleischer 2005]. A centralidade de
informação [Stephenson and Zelen 1989] e por percursos aleatórios são exemplos de
métricas que consideram todos os caminhos entre qualquer par origem-destino da rede.
Um problema comum a essas propostas é não considerar a aplicabilidade da métrica, não
limitando o número máximo de caminhos.

Este artigo propõe a centralidade de proximidade por caminhos disjuntos, uma
nova métrica de centralidade que extrapola o conceito da centralidade de proximidade
tradicional. A métrica proposta considera a existência de múltiplos caminhos vértice-
disjuntos, visando eleger como nó mais central aquele que for conectado a todos os
outros nós da rede através de um número fixo de múltiplos caminhos disjuntos com o
menor custo médio possı́vel. Aplicada a redes de comunicação, a métrica aponta nós
mais resilientes a falhas por privilegiar a maior diversidade de caminhos ao invés de
apenas considerar o caminho mais curto. O limite máximo de caminhos disjuntos que
podem ser considerados é definido pelo fator de conectividade '. O uso de caminhos
disjuntos e do fator de conectividade ' são importantes pois aumentam a aplicabili-
dade da métrica em redes reais, como as de longa distância mantidas por operadoras
de telecomunicações. A avaliação da métrica proposta é feita através da comparação com
os dois extremos das métricas de proximidade: a centralidade de proximidade tradicio-
nal [Bavelas 1950, Beauchamp 1965], que considera apenas caminhos mais curtos; e a
centralidade de informação [Stephenson and Zelen 1989], que considera todos os cami-
nhos existentes. A análise foca na influência do fator ' no ranqueamento dos nós e na
correlação da entre as métricas. Os resultados mostram que a proximidade por cami-
nhos disjuntos aponta nós que devem ser reclassificados por estarem mais bem conecta-
dos, mesmo mantendo elevada correlação com a proximidade tradicional. Os resultados
mostram ainda que a métrica proposta é mais impactante caso a rede possua caminhos
disjuntos e, acima de tudo, caso o ' selecionado consiga explorar essa caracterı́stica. Por
fim, observa-se que, mediante falhas na rede, a métrica proposta identifica os nós cujos
caminhos até eles são menos afetados.
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Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta as notações
e definições usadas no trabalho. A Seção 3 revisa as métricas de proximidade, enquanto
a Seção 4 apresenta a métrica de proximidade por caminhos disjuntos proposta. A meto-
dologia de avaliação e os resultados obtidos são discutidos nas Seções 5 e 6, respectiva-
mente. Por fim, a Seção 7 conclui este trabalho e lista os trabalhos futuros.

2. Notações e Definições
Uma rede pode ser representada por um grafo G(V , E ,W), em que V denota o

conjunto de nós, E o de enlaces e W o de custos dos enlaces. Um caminho ps,t entre os
nós �s e �t é formado por uma sequência de vértices adjacentes distintos interligados por
enlaces "i,j com pesos !i,j . O custo �s,t associado ao caminho ps,t é dado pela soma dos
pesos !i,j dos enlaces que compõem o caminho. O caminho mais curto p⇤s,t possui o menor
custo total �⇤s,t. Dois nós podem estar interligados por n caminhos, representados por p(n)s,t ,
cada um com um custo �(n)s,t . Dois caminhos p(x)s,t e p(y)s,t entre �s e �t são ditos totalmente
vértice-disjuntos se, e somente se, p(x)s,t \ p(y)s,t = {�s, �t}. Essa definição continua válida
mesmo se o número de nós intermediários ou se o custo dos caminhos forem diferentes.

Neste artigo, para determinar a centralidade de um nó são utilizados os cami-
nhos mais curtos e múltiplos caminhos quase mais curtos [Medeiros et al. 2017b] vértice-
disjuntos. Os múltiplos caminhos são limitados em quantidade, sendo que o número
máximo adicional de caminhos que podem ser utilizados para alcançar um destino �t é
determinado pelo fator de conectividade ', definido como segue.

Definição 1. Fator de conectividade ('''): indica o número desejável de caminhos total-
mente disjuntos adicionais entre um par de nós �s, �t, com ' 2 N.

O fator de conectividade ' limita a busca por caminhos totalmente disjuntos entre
um par origem-destino �s, �t, de forma que enquanto o número de caminhos totalmente
disjuntos for menor que ', busca-se um novo caminho. A busca se encerra quando ' é
alcançado ou quando todos os caminhos disjuntos são encontrados, mesmo que o número
total seja menor do que '. Os caminhos são sempre selecionados em ordem crescente
de custo. Vale notar que, caso haja caminhos com o mesmo custo, qualquer um pode
ser escolhido. A Figura 1 ilustra a ideia por trás da definição do fator de conectividade
'. Quanto mais caminhos entre os mesmos pares origem-destino existirem, mais bem
conectados estarão mesmo se os custos dos caminhos forem diferentes. Logo, caso haja
uma falha em um nó, �f , a rede se mantém conectada com maior probabilidade. O nó �s,
por exemplo, continuaria podendo alcançar �t através dos caminhos quase mais curtos,
com 2 e 3 saltos. Quanto mais bem conectados são os nós, maior é a resiliência da rede.
Essa percepção justifica a métrica de centralidade proposta neste artigo, a qual atribui
maior importância aos nós com mais caminhos totalmente disjuntos até todos os outros
nós da rede, priorizando os menores caminhos.

3. Métricas de Centralidade
As métricas de centralidade são utilizadas frequentemente para analisar a relação

entre os nós em uma rede, permitindo fundamentar as decisões tomadas sobre os pa-
peis a serem desempenhados por eles. Os principais tipos de centralidade são o grau,
a intermediação, a centralidade de autovetor, a proximidade, e as variantes dessas
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Figura 1. O nó �s se torna mais bem conectado à medida em que mais caminhos

disjuntos existem para alcançar o destino (�t), mesmo que os caminhos sejam

quase mais curtos. O aumento de ' contribui para a melhora da conectividade

de �s, aumentando a resiliência da comunicação com o destino.

métricas [Borgatti and Everett 2006]. O grau tem relação com a quantidade de redes e
sub-redes que um nó se conecta diretamente, e a intermediação, com o controle de um nó
sobre os fluxos entre outros nós da rede. A centralidade de autovetor se relaciona com a
influência que um nó exerce sobre os outros nós da rede, de forma que a importância do nó
depende da importância dos seus vizinhos. Por fim, a proximidade elege como mais cen-
tral o nó que está mais próximo, na média, de todos os outros nós. Como consequência,
esse nó pode acessar ou ser acessado mais rapidamente por todos os outros nós da rede.

Este artigo investiga a acessibilidade dos nós em uma rede, considerando que
os nós mais importantes são os multiplamente conectados e que são alcançados, ou
alcançam, mais rapidamente os demais nós. Esses nós podem desempenhar papeis impor-
tantes, como o de um servidor de conteúdo. A instalação desse servidor no nó mais central
segundo o conceito de proximidade reduz, potencialmente, a latência média para acessá-
lo. Assim, este artigo foca na proximidade por ser a métrica mais adequada para a análise
de acessibilidade. A centralidade de proximidade tradicional (Ctrad) considera apenas
os caminhos mais curtos para determinar a importância de um nó �s, da seguinte forma:
Ctrad(�s) = |V|�1

P|V|
t=1 �

⇤
s,t

. A utilização apenas dos caminhos mais curtos, porém, pode ser

vista como uma desvantagem da abordagem tradicional, uma vez que um fluxo enviado
por um nó pode percorrer caminhos que não são tão diretos quanto os mais curtos. Isso
pode ocorrer devido ao processo de comunicação na rede ser aleatório, permitindo que os
fluxos percorram quaisquer caminhos aleatoriamente, ou devido à canalização intencional
através de nós intermediários especı́ficos [Stephenson and Zelen 1989, Newman 2005].
Assim, os outros caminhos existentes entre os pares de nós também devem ser contabi-
lizados para calcular a centralidade. Nesse sentido, Stephenson e Zelen propõem a cen-
tralidade de informação (Is) [Stephenson and Zelen 1989], definida formalmente como
Is(�s) = |V|

P|V|
t=1

1
Is,t

, onde Is,t =
P

n 1/�
(n)
s,t , define uma medida da informação presente

nos caminhos existentes (n) entre �s e �t.

Este artigo também considera múltiplos caminhos e prioriza os caminhos mais
curtos, para propor uma nova métrica de centralidade de proximidade. Diferente dos
trabalhos mencionados, a métrica proposta considera que existe um limite máximo para
o número de caminhos considerados e que estes devem ser obrigatoriamente disjuntos
entre si. Considerando uma abordagem mais restritiva, neste artigo são usados apenas
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caminhos vértice-disjuntos, o que é justificável no projeto de redes tolerantes a falhas.

4. Centralidade de Proximidade por Caminhos Disjuntos
Este artigo propõe a centralidade de proximidade por caminhos disjuntos, cujo

objetivo é identificar o potencial de conectividade de um nó quando múltiplos caminhos
disjuntos são considerados. A quantidade de caminhos é limitada pelo fator de conectivi-
dade ' (Seção 2) e são considerados apenas os caminhos totalmente vértice-disjuntos. A
utilização desses caminhos diferencia a métrica proposta tanto da proximidade tradicional
quanto da centralidade de informação, destacando nós que possuem maior diversidade de
menores caminhos totalmente disjuntos para se comunicarem com os demais nós da rede.
Mesmo em caso de falha de outros nós, nós multiplamente conectados tendem a ser mais
acessı́veis e têm maior probabilidade de permanecerem acessı́veis se os múltiplos cami-
nhos forem disjuntos entre si.Além disso, quanto menores forem os caminhos disjuntos,
menor tende a ser o custo adicional para chegar ao destino quando a falha ocorre. Logo,
nós multiplamente conectados através de caminhos disjuntos curtos são boas opções para
instalação de funcionalidades crı́ticas em redes que se preocupam com a disponibilidade.

4.1. Formalização

Neste artigo, um nó é tão mais importante quanto mais rápido ele conseguir
alcançar os outros nós, ou vice-versa, considerando ainda o quão bem conectado o nó
está com cada destino. Um nó é bem conectado ao destino quando existem múltiplos
caminhos totalmente vértice-disjuntos entre eles. As contribuições dos múltiplos cami-
nhos disjuntos entre �s e �t são inseridas na métrica através do cálculo do custo agregado
�(')

s,t , considerando ser desejável encontrar ' caminhos disjuntos. Esse custo tem relação
com a resistência média sofrida por um fluxo para ser levado de uma origem até um des-
tino utilizando múltiplos caminhos de resistências distintas. Quanto maior for o custo de
um caminho, mais resistente ele é ao transporte do fluxo e, portanto, menor deve ser a
contribuição desse caminho para a vazão total do fluxo. Dessa forma, o custo do caminho
e a sua contribuição para a importância de um nó são inversamente proporcionais. Devido
a essa relação inversa, o custo agregado é calculado como uma média harmônica entre os
custos dos ' caminhos disjuntos entre �s e �t, conforme Equação 1. Considerando as
contribuições dos caminhos entre o nó de interesse, �s, e os demais nós, obtém-se a cen-
tralidade de proximidade por caminhos disjuntos, conforme Equação 2.

�(')
s,t =

1P'
n=0

1

�
(n)
s,t

, (1) C'(�s) =
|V|� 1

P|V|
t=1 �

(')
s,t

, (2)

onde |V| é o número de nós na rede e |V| � 1 é um fator de normalização que permite
comparar a centralidade de nós em redes com dimensões diferentes. Ressalta-se que para
' = 0, nenhum caminho disjunto adicional é contabilizado, e a métrica proposta torna-se
igual à centralidade de proximidade tradicional.

5. Metodologia de Avaliação
A métrica proposta é avaliada através de uma análise comparativa com a centra-

lidade de proximidade tradicional e a centralidade de informação. O objetivo é observar
a correlação entre as métricas e mostrar como a reclassificação dos nós, provocada pela
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(a) RNP: 27 nós, 33 arestas, grau
médio 2,4.

(b) GEANT: 42 nós, 68 arestas,
grau médio 3,2.

(c) RENATER: 45 nós, 61 ares-
tas, grau médio 2,7.

Figura 2. Topologias das redes (a) RNP, (b) GEANT e (c) RENATER. Quanto maior

o nó, maior seu grau e quanto mais escuro o nó, maior sua proximidade.

utilização da métrica proposta, pode beneficiar a comunicação na rede, principalmente em
caso de falhas de nós. Para tanto, neste artigo considera-se apenas grafos simples, não di-
recionados, sem laços e não ponderados, com o número de saltos como métrica de custo.
Isso não limita a aplicação da métrica a grafos com custos de enlace unitários. São utiliza-
dos três conjuntos de dados que representam topologias de redes de longa distância reais
de educação e pesquisa: RNP, localizada no Brasil; GEANT, na Europa; e RENATER, na
França [Couto et al. 2014], ilustradas na Figura 2.

Considera-se, neste artigo, a maior quantidade possı́vel de caminhos totalmente
vértice-disjuntos, respeitando o limite delimitado pelo fator de conectividade '. A
busca por múltiplos caminhos disjuntos pode seguir abordagens distintas. Uma delas
tem como objetivo maximizar a quantidade de caminhos disjuntos, desconsiderando se
os caminhos mais curtos estão nesse conjunto [Suurballe 1974]. Na outra, a busca por
caminhos disjuntos considera a presença do caminho mais curto no conjunto encon-
trado [Sidhu et al. 1991]. Neste artigo, utiliza-se uma abordagem semelhante à segunda,
visando maximizar o número de caminhos totalmente disjuntos de mesmo custo, consi-
derando que o caminho mais curto está obrigatoriamente no conjunto encontrado. Con-
siderando o pior caso, para ' � 1 o algoritmo que busca os caminhos disjuntos tem
complexidade O(n2). Aplicando a busca a cada par de nós, no pior caso o algoritmo que
computa a métrica proposta alcança uma complexidade de O(n4). A seleção dos caminhos
segue o algoritmo a seguir.

1. Define-se o parâmetro ', que determina a quantidade total de caminhos conside-
rados entre cada par de nós �s e �t;

2. Inicia-se a busca pelos caminhos mais curtos entre �s e �t;
3. Compara-se os caminhos encontrados, ordenando-os por grau de disjunção. Desta

forma o caminho mais disjunto ao demais é melhor classificado e descarta-se os
que não são disjuntos a ele;

4. Se a quantidade de caminhos mais curtos encontrados for maior que ', apenas '
caminhos são computados;

5. Se a quantidade de caminhos mais curtos computados entre �s e �t for menor que
', os nós intermediários pertencentes aos caminhos já computados são desconsi-
derados no grafo e retorna-se ao passo 2.

6. A busca por caminhos disjuntos é finalizada se ' caminhos forem encontrados ou
se não existirem mais caminhos disjuntos.

A Figura 3 exemplifica a busca pelos caminhos disjuntos no caso em que se de-
seja utilizar ' = 3 caminhos disjuntos adicionais entre os pares de nós em uma de-
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(a) Total de caminhos considerados menor do que '. (b) Total de caminhos considerados igual a '.

Figura 3. O número de caminhos computados nem sempre atinge '. É possı́vel

que (a) nenhum caminho quase mais curto possa ser computado por não exis-

tir um disjunto ao mais curto. (b) Caso existam caminhos quase mais curtos

disjuntos ao mais curto e entre si, eles são considerados no cálculo da métrica.

terminada rede. Na Figura 3(a) existem 3 caminhos mais curtos entre �1 e �8, com
�⇤1,8 = 3. Como apenas os caminhos disjuntos interessam, considera-se apenas os ca-
minhos p(0)1,8 = h�1, �5, �9, �8i (vermelho) e p(1)1,8 = h�1, �0, �4, �8i (verde). Não existem
caminhos disjuntos aos mais curtos selecionados e apenas p(0)1,8 e p(1)1,8 são considerados,
mesmo com ' = 3. Diferentemente, entre os nós �0 e �3 o número de caminhos disjuntos
desejáveis é alcançado. A Figura 3(b) realça o caminho mais curto (p(0)0,3) entre �0 e �3,
um caminho quase mais curto de 2 saltos (p(1)0,3) e dois caminhos quase mais curtos de 3

saltos (p(2)0,3, verde, e p(3)0,3, amarelo). Os caminhos p(2)0,3 e p(3)0,3 não são disjuntos entre si, de
forma que apenas um deles pode ser considerado. Caso p(2)0,3 = h�0, �2, �6, �3i, seja con-
siderado, existirá mais um único caminho disjunto a ele, com 5 saltos. O mesmo ocorre
caso p(3)0,3 = h�0, �1, �6, �3i seja considerado. Assim, seleciona-se p(2)0,3 ou p(3)0,3 e mais o
respectivo caminho de 5 saltos.

6. Resultados
A avaliação da métrica proposta é feita em três etapas. Investiga-se primeira-

mente a (i) influência do aumento do fator de conectividade ' na classificação dos nós.
Em seguida, (ii) utiliza-se o coeficiente de correlação W de Kendall para verificar o grau
de concordância entre os ranqueamentos produzidos pelas métricas comparadas: pro-
posta, tradicional e centralidade de informação. Por fim, avalia-se a (iii) variação da
alcançabilidade dos nós quando ocorrem falhas em nós aleatórios da rede e em nós per-
tencentes aos caminhos mais curtos.

6.1. Influência do fator de conectividade no ranqueamento
O ranqueamento dos nós pela proximidade de caminhos disjuntos depende do

valor do fator de conectividade ' usado, uma vez que ' está diretamente relacionado
ao número de caminhos computados na métrica. Logo, é importante investigar como a
variação na classificação dos nós é influenciada pelo fator de conectividade. A Figura 4
mostra o número de caminhos total entre todos os nós da rede considerados para computar
a métrica, com ' 2 [0, 4]. Note que para ' = 0 não há busca por caminhos disjuntos e
o resultado é o mesmo encontrado para a proximidade tradicional. Observa-se que a
maior quantidade de caminhos ocorre para os maiores valores de ' e que o incremento no
número de caminhos é cada vez menor à medida que ' cresce. Esse incremento chega a
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Figura 4. Total de caminhos entre todos os nós da rede usados para computar a

métrica proposta. O aumento do fator de conectividade ' resulta no aumento do

número total de caminhos considerados, mas com crescimento cada vez menor

à medida em que ' aumenta.

ser nulo para ' > 2 na rede da RNP, que possui o menor número de caminhos alternativos
disjuntos entre quaisquer pares de nós, quando comparada às outras redes.

O crescimento no número de caminhos devido ao aumento do fator de conecti-
vidade ' pode resultar na reclassificação dos nós nas redes analisada, aumentando ou
diminuindo a posição do nó no ranqueamento. Isso ocorre porque o valor da centrali-
dade do nó pode mudar de acordo com o número de caminhos considerados. A Figura 5
apresenta a frequência de variação na reclassificação dos nós devido aos caminhos adi-
cionais contabilizados. Essa métrica é obtida a partir da relação entre o número de nós
que trocam de posição ao mudar o valor de ' e o número de nós existentes. Observa-se
que a maior quantidade de reclassificações ocorre para a rede RENATER, com 91% dos
nós reclassificados, quando se considera a mudança do fator de conectividade de ' = 0
para ' = 1. Os nós que ocupam as primeiras posições tendem a coincidir nas métricas
de centralidade [Freeman 1978]. Apesar disso, dentre as reclassificações na rede RENA-
TER, a primeira posição, ocupada pelo nó 24 na proximidade tradicional (' = 0), passa
a ser ocupada pelo nó 37 na métrica proposta. Destaca-se também, que o nó 44 perde 17
posições. Essa perda está diretamente relacionada ao fato desse nó não possuir caminhos
disjuntos par os demais nós da rede. Apesar de a rede RNP apresentar a menor frequência
de reclassificações quando se começa a considerar os caminhos disjuntos (' = 1), essa
frequência ainda assim é alta, alcançando aproximadamente 59% dos nós. O mais notório
destas reclassificações é o desempate de nós que ocupam a mesma posição na proximi-
dade tradicional. Por exemplo, os nós 22 e 10 são classificados no segundo lugar, mas
o nó 10 perde uma posição no ranqueamento obtido para a métrica proposta. Ambas as
redes RENATER e RNP atingem estabilidade no ranqueamento dos nós a partir de ' = 2.
Ou seja, não há mais variação na classificação dos nós com o aumento de ', apesar de
haver um aumento no número de caminhos considerados para computar a métrica, como
ilustrado na Figura 4. Observa-se, ainda, que a rede GEANT é a que possui o decaimento
mais lento na frequência de reclassificações. Isso ocorre porque a proporção entre número
de caminhos e número de nós é a maior dentre as topologias estudadas , como pode ser
visto na Figura 2.

6.2. Correlação entre as métricas
A fim de investigar a correlação entre a centralidade de proximidade por cami-

nhos disjuntos e as outras métricas de proximidade, utiliza-se o coeficiente de correlação

95

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

RNP GEANT RENATERFr
eq

uê
nc

ia
de

re
cl

as
si

fic
aç

ão ' = 0 ! ' = 1

0.59

0.81
0.91' = 1 ! ' = 2

0.07

0.38

0.16

' = 2 ! ' = 3

0.00
0.05

0.00

' = 3 ! ' = 4

0.00 0.00 0.00

Figura 5. Frequência de reclassificação dos nós de acordo com a variação do

fator de conectividade '. A rede RENATER apresenta a maior frequência de

reclassificações quando se começa a considerar os caminhos disjuntos ' = 1,

enquanto a rede RNP apresenta a menor frequência. Ambas estabilizam o ran-

queamento a partir de ' = 2, enquanto a rede GEANT ainda apresenta nós re-

classificados para ' = 3.

W de Kendall. Assim, verifica-se não só a influência de ' na classificação dos nós, como
também a influência do uso dos caminhos disjuntos na diferenciação entre os ranqueamen-
tos produzidos pelas métricas. O coeficiente W de Kendall é uma medida de correlação
robusta e eficiente quando comparada a outras medidas de correlação, que apresenta bons
resultados para correlacionar ranqueamentos [Croux and Dehon 2010]. Através desse co-
eficiente é possı́vel identificar o grau de concordância entre os ranqueamentos produzidos
pelas métricas. A Figura 6 mostra o valor do coeficiente W de Kendall para as métricas
de proximidade avaliadas neste artigo. Quanto mais próxima da borda do gráfico de radar
estiver a área preenchida, maior é o grau de concordância entre as métricas comparadas.
Observa-se na Figura 6, que a centralidade de informação possui a menor correlação com
as demais métricas. Isso ocorre porque essa métrica utiliza todos os caminhos existentes
entre os pares de nós para determinar o valor da centralidade. É interessante notar na Fi-
gura 6(a) que a rede RNP apresenta os maiores valores de correlação entre a proximidade
tradicional e a métrica proposta. Além disso, o aumento do fator de conectividade não
implica em mudanças significativas na correlação entre as métricas, o que é consequência
de a rede RNP possuir poucos caminhos disjuntos. Na Figura 6(b), da rede GEANT,
observa-se que a correlação entre a proximidade pro caminhos disjuntos e a tradicional
é menor do que na rede RNP, porém a correlação ainda é elevada. Também se observa
que valores maiores de ' resultam em uma leve redução no grau de concordância com a
proximidade tradicional.

Apesar de o grau de concordância entre as métricas de proximidade tradicional
e por caminhos disjuntos ser elevado, inúmeros nós são reclassificados ao se utilizar a
métrica proposta. A Figura 7 reforça o estudo da correlação entre as métricas, mostrando
no eixo-y o número de posições que os nós ganham ou perdem ao se utilizar cada métrica
e, através da escala de cor, o percentual de nós que sofreram uma mudança de y posições
ao se trocar a métrica classificatória. O eixo-x dessa figura corresponde à transição de
uma métrica para outra.Dessa forma, valores positivos em y indicam que os nós foram
melhor classificados na transição de uma métrica para a outra e valores negativos indicam
o oposto. A Figura 7(a) mostra a variação de posições no ranqueamento para a rede RNP.
Observa-se que ao se utilizar a proximidade por caminhos disjuntos com ' = 1 em vez da
tradicional, alguns nós ganham até 4 posições. Ao se aumentar ' de 1 para 2, poucos nós
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(a) RNP. (b) GEANT. (c) RENATER.

Figura 6. O coeficiente de correlação W de Kendall mostra o grau de con-

cordância entre os ranqueamentos produzidos pelas métricas. A centralidade

de informação possui a menor correlação com a métrica proposta em todas as

topologias analisadas. A proximidade tradicional e a proposta apresentam ele-

vada correlação entre si. Essa correlação diminui levemente à medida em que o

fator de conectividade ' aumenta, em redes com maior quantidade de caminhos

disjuntos como RENATER e GEANT.

mudam de posição e o número de posições variado é pequeno. O ranqueamento estabiliza
ao se utilizar ' = 2, de forma que o aumento no valor desse parâmetro não provoca mais
mudanças de posição. Isso ocorre porque não existem mais caminhos disjuntos a serem
considerados, conforme observado na Figura 4.

Nas Figuras 7(b) e 7(c), que apresentam a variação de posições para as redes GE-
ANT e RENATER, respectivamente, a variação entre a proximidade tradicional e a por
caminhos disjuntos com ' = 1 é maior e menos nós permanecem nas mesmas posições,
podendo alguns nós ganharem até 6 posições na rede GEANT e 17 posições na rede
RENATER. Novamente, ao se aumentar ', cada vez menos nós são reclassificados, ocor-
rendo a estabilização do ranqueamento em ' = 3 na rede GEANT e em ' = 2 na rede
RENATER. Esses resultados corroboram o que se observa nas Figuras 4 e 5. Em relação
aos ranqueamentos produzidos pela proximidade por caminhos disjuntos e pela centra-
lidade de informação, observa-se que na rede RNP, Figura 7(a), aproximadamente 50%
dos nós se mantêm na mesma posição quando deixam de ser classificados pela centra-
lidade de informação e passam a ser classificados pela métrica proposta, independente
do valor de ' usado. Como para ' > 2 não são considerados novos caminhos disjun-
tos, não existe variação de posições entre o ranqueamento produzido pela centralidade de
informação e o gerado pela métrica proposta tanto para ' = 2 (I ! ' = 2) quanto para
' = 3 (I ! ' = 3). Esse mesmo comportamento é observado na rede RENATER, na
Figura 7(c). Na rede GEANT, Figura 7(b), a amplitude da variação de posições é reduzida
quando a centralidade de informação deixa de ser utilizada e se passa a utilizar a métrica
proposta com ' = 2 (I ! ' = 2) em vez de ' = 1 (I ! ' = 1). Aumentando o
valor de ' para 3 (I ! ' = 3), a fração dos nós que ganhavam 11 posições para ' = 2
(I ! ' = 2) passa a ganhar apenas 10. Para valores maiores de ' não são encontrados
novos caminhos disjuntos, de forma que a variação no ranqueamento se estabiliza. Caso
todos os caminhos existentes entre os nós fossem considerados com o aumento do ', o
ranqueamento produzido pela métrica proposta tenderia ao mesmo ranqueamento gerado

97

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

C ! ' = 1

I ! ' = 1

I ! ' = 2

I ! ' = 3

' = 1 ! ' = 2

' = 2 ! ' = 3

C ! I

Va
ria

çã
o

na
cl

as
si

fic
aç

ão

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Fr
eq

ue
nc

ia
(a) RNP.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

C ! ' = 1

I ! ' = 1

I ! ' = 2

I ! ' = 3

' = 1 ! ' = 2

' = 2 ! ' = 3

C ! I

Va
ria

çã
o

na
cl

as
si

fic
aç

ão

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Fr
eq

ue
nc

ia

(b) GEANT.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

C ! ' = 1

I ! ' = 1

I ! ' = 2

I ! ' = 3

' = 1 ! ' = 2

' = 2 ! ' = 3

C ! I

Va
ria

çã
o

na
cl

as
si

fic
aç

ão

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Fr
eq

ue
nc

ia

(c) RENATER.

Figura 7. A variação da posição dos nós no ranqueamento depende do número

de caminhos usados para computar as métricas. A centralidade de informação e

o uso de caminhos disjuntos provocam modificações mais intensas na posição

dos nós. À medida em que o fator de conectividade aumenta o ranqueamento

dos nós tende a se estabilizar.

pela centralidade de informação.

Os resultados da Figura 7 mostram que em todas as topologias de rede utili-
zadas, a classificação dos nós segundo a centralidade de informação, quando compa-
rada à classificação gerada pela proximidade tradicional produz a maior amplitude de
reclassificação. Na rede GEANT, Figura 7(b), essa amplitude é maior, chegando a 29,
com aproximadamente 2% dos nós perdendo 17 posições e aproximadamente 10% ga-
nhando 12 posições. Essa maior intensidade na reclassificação ao se utilizar a centrali-
dade de informação, quando comparada à proximidade tradicional, é esperada por ser a
métrica que mais difere em relação à tradicional, devido ao uso de todos os caminhos pela
centralidade de informação para computar a centralidade do nó.

6.3. Alcançabilidade dos nós em presença de falha

Apesar de apresentar elevada correlação com a proximidade tradicional, a métrica
proposta visa destacar os nós com maior alcançabilidade na rede quando múltiplos ca-
minhos disjuntos são utilizados. Uma vez comprovado pelos resultados anteriores que a
métrica proposta de fato aponta diversos nós que podem ser reclassificados, investiga-se
o potencial do uso dos caminhos disjuntos na classificação dos nós em redes propensas
a falhas. Para tanto, são feitas duas análises. Na primeira, investiga-se o custo para que
os nós alcancem uns aos outros quando ocorrem falhas aleatórias na rede. Já na segunda,
investiga-se o custo para alcançar outros nós da rede quando a falha ocorre em um nó
qualquer que pertença a um caminho mais curto da rede.

A alcançabilidade entre os nós da rede na presença de falha aleatória é investigada
falhando-se cada um dos nós existentes. Calcula-se então, para cada nó, o tamanho médio
dos caminhos para alcançar o nó mais central segundo a métrica. Calcula-se também o
tamanho médio dos caminhos quando a rede está em pleno funcionamento. Em seguida,
verifica-se a diferença entre os tamanhos médios dos caminhos antes e depois das falhas.
A Figura 8 mostra o resultado obtido para a rede RENATER. O eixo-x identifica cada
nó da rede, enquanto as linhas horizontais apresentam os valores médios para todos os
nós antes e depois da falha. Note que, no caso da proximidade tradicional, os caminhos
usados são apenas os mais curtos, enquanto para a proximidade por caminhos disjuntos
considera-se todos os caminhos disjuntos que atendam o valor determinado para o fator
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(b) Falha em nós de um caminho mais curto.

Figura 8. Após uma falha, todos os caminhos usados pela proximidade tradici-

onal e pela métrica proposta para alcançar seu respectivo nó mais central são

considerados. O custo médio é obtido calculando a média das diferenças para

todos os nós. (a) Após a falha aleatória, o custo médio para alcançar o nó mais

central segundo a métrica proposta usando ' = {2, 3} é igual a �0,0023, enquanto

para a proximidade tradicional é igual a 0,047. (b) Após a falha dos nós perten-

centes a um caminho mais curto, para alcançar o nó mais central de métrica

proposta o custo médio é de 0,051 considerando ' = {2, 3}. Já para a proximi-

dade tradicional o custo médio é de 0,099.

de conectividade '. Nessa análise, valores positivos da diferença dos tamanhos médios
indicam que existe um aumento no custo médio para acessar o nó mais central da rede, de
forma que quanto maior for o valor, maior é o aumento no custo médio. Por outro lado,
valores negativos são encontrados quando o tamanho médio dos caminhos após a falha é
menor do que antes da falha. Isso ocorre quando a falha aleatória provoca a perda de um
caminho quase mais curto que anteriormente era utilizado. Assim, quanto mais próximo
de y = 0, menor é o aumento no custo médio para acessar o nó mais central. Nas redes
RNP e GEANT os mesmos nós são identificados como mais centrais pela proximidade
tradicional e pela métrica proposta, de forma que os resultados sobre alcançabilidade entre
os nós da rede na presença de falha obtidos para essas redes não acrescenta informação.

A Figura 8 mostra que após a ocorrência de uma falha aleatória na rede, o nó clas-
sificado como mais central pela métrica proposta consegue oferecer um menor aumento
no custo médio dos caminhos usados para acessá-lo quando comparado ao uso dos cami-
nhos mais curtos apenas. O cálculo do custo médio é a média da diferença para todos os
nós. Para a métrica proposta obtém-se um valor de �0,0023 usando ' = {2, 3}, e para a
proximidade tradicional o custo médio é de 0,047. Quando a falha ocorre apenas nos nós
que pertencem a caminhos mais curtos, a média da diferença para cada nó mostra que o
custo médio para a métrica proposta é de 0,051, também usando ' = {2, 3}, e para a pro-
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Figura 9. Número de caminhos conhecidos alternativos entre todos os nós da

rede e o nó mais central conforme identificado pela métrica proposta com ' =
{1, 3} e pela proximidade tradicional.

ximidade tradicional é de 0,099. Apesar dos valores pequenos, decorrente das pequenas
topologias avaliadas, o custo médio para a métrica proposta fica mais próximo de 0 nos
dois casos avaliados. Além disso, caso ocorram falhas em nós dos caminhos mais curtos,
4 nós da rede RENATER não conseguem mais se comunicar com o nó mais central iden-
tificado pela proximidade tradicional, utilizando os caminhos considerados pela métrica.
Por outro lado, apenas 3 nós não conseguem se comunicar com o nó mais central identi-
ficado pela métrica proposta na presença desse tipo de falha, ao se utilizar os caminhos
considerados pela métrica. A Figura 9 mostra o número de caminhos conhecidos entre to-
dos os nós da rede e o nó mais central identificado pela métrica proposta com ' = {1, 3} e
pela proximidade tradicional. Percebe-se que tanto antes quanto depois da falha aleatória,
o número de caminhos considerados até o nó central é maior para a métrica proposta. Os
resultados para a centralidade de informação não são plotados, porque a métrica é muito
afetada pela redução do número de caminhos.

7. Conclusão
Este artigo propôs uma métrica de centralidade que constrói sobre ideias de pro-

ximidade e de múltiplos caminhos. Inspirada em redes reais, a métrica se propõe a res-
ponder perguntas sobre qual nó da rede está mais apto a executar um papel central com
menor risco de indisponibilidade. Para isso, a métrica calcula qual é o nó mais central
da rede considerando o custo médio de um número fixo de caminhos totalmente disjun-
tos, cuja quantidade é limitada pelo fator de conectividade '. Os resultados mostraram
que, comparada à métrica de proximidade (closenness), que considera apenas o caminho
mais curto para cálculo, e a de informação, que considera todos os caminhos existen-
tes, a métrica proposta consegue identificar nós mais bem conectados. A análise mostra
ainda que o impacto da reclassificação dos nós em relação às outras métricas depende do
número de caminhos alternativos nas topologias e do valor de '. Por fim, os resultados
mostraram que, na presença de falhas na rede, a métrica consegue identificar os nós cujos
caminhos até eles são menos afetados. Como trabalhos futuros pretende-se avaliar o com-
portamento da métrica proposta em redes de maior porte, que tenham um maior número
de caminhos disjuntos. Também será investigado o que ocorre no grupo de nós mais bem
classificados, na presença de falhas única e múltiplas.
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Abstract. The use of two radios per node increases the energy efficiency of wi-
reless sensor networks. Given that data collection is one of the most important
functions in wireless sensor networks, this paper presents and compares two new
data collection protocols for wireless sensor networks with two radios. The pro-
tocols were implemented in TinyOS and evaluated experimentally in a testbed in
the physical world, compared to the state of the art (CTP and CTP-Multi) and
to each other, considering the metrics delivery rate, latency, flow in a network
saturation scenario, total number of messages and the cost of maintaining rou-
tes. The results show the gain of the protocols for wireless sensor networks with
two radios.

Resumo. O uso de dois rádios por nó aumenta a eficiência energética das redes
de sensores sem fio. Dado que a coleta de dados é uma das funções mais impor-
tantes em redes de sensores sem fio, este artigo apresenta e compara dois novos
protocolos de coleta de dados para redes de sensores sem fios com dois rádios.
Os protocolos foram implementados no TinyOS e avaliados experimentalmente
em um testbed no mundo fı́sico, comparados com o estado da arte (CTP e CTP-
Multi) e entre si, em relação à taxa de entrega, latência, vazão em cenário de
saturação da rede, número total de mensagens e ao custo de manter as rotas.
Os resultados mostram o ganho dos protocolos para redes de sensores sem fio
com dois rádios.

1. Introdução

Uma rede de sensores sem fios (RSSF) é composta por um conjunto de nós sensores
distribuı́dos. Cada nó sensor possui uma variedade de sensores especı́ficos para sua
aplicação, um microprocessador e um transceptor de rádio, permitindo que os elemen-
tos da rede se comuniquem diretamente entre si, com cada nó podendo agir como coletor
e retransmissor de dados [Vieira et al. 2003]. Com essas caracterı́sticas, as RSSFs são re-
des de fácil implementação e de grande capacidade para sensoriamento distribuı́do, sendo
amplamente usadas em diversas aplicações.

Em [Ruiz et al. 2004] foi mostrado que aplicações de RSSFs podem ser im-
portantes no monitoramento de variáveis crı́ticas em linhas de montagem em grandes
indústrias, sensoriamento de grandes áreas ambientais (e.g. fauna, flora, temperatura,
umidade, incêndios, etc.), monitoramento do trânsito em grandes centros urbanos e até em
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aplicações médicas e biológicas no corpo humano. Com diversas aplicações no mundo
real, RSSFs são muito relevantes no cenário atual.

Grande parte das aplicações de redes de sensores sem fios envolvem enviar dados
dos demais nós da rede para nós encarregados de centralizar as informações coletadas,
esse processo configura a coleta de dados. Por sua importância em RSSFs, diversos pro-
tocolos para coleta de dados foram propostos na literatura, dentre os quais o Collection
Tree Protocol (CTP) [Gnawali et al. 2009] se destacou por sua eficiência e confiabilidade.
O funcionamento do CTP está exposto na seção de trabalhos relacionados.

Recentemente, com o objetivo de melhorar a vazão e manter um baixo consumo
de energia por byte transmitido, foram criadas plataformas para RSSFs com dois rádios
por nó sensor. O custo de se adicionar um segundo rádio ao nó sensor é pequeno e
gera benefı́cios no desempenho da rede e também melhora o consumo energético. Como
exemplo podemos citar a plataforma Opal [Jurdak et al. 2011], cujo nó sensor possui um
processador SAM3U Cortex-M3 MCU da Atmel e dois rádios, um AT86FR212 que opera
na banda de 900MHz (que possui 10 canais), e um rádio AT86RF231 que opera na banda
de 2.4 GHz (que possui 16 canais). Como cada rádio opera em uma banda diferente,
pode-se impedir a interferência de um rádio com o outro. O uso de múltiplos rádios per-
mite transmissões simultâneas entre os nós sensores, que além de aumentar a vazão na
rede, também pode melhorar a estabilidade da rede, a taxa de entrega, reduzir o custo de
transmissão e melhorar o consumo de energia por byte transmitido. Só para ilustrar, os
rádios do Opal mote consomem 0.669 e 0.659 pJ/bit/m2 enquanto o CC2420 do TelosB
consome 11.89 pJ/bit/m2 [Kusy et al. 2011]. Os ganhos no consumo de energia da pla-
taforma Opal já foram demonstrados com profundidade em [Jurdak et al. 2011]. Além
disso, Yin et al. [Yin et al. 2014] mostraram que a banda ISM de 900MHz apresenta me-
lhor conectividade que a banda ISM de 2.4GHz. Portanto, o uso de dois rádios também
traz benefı́cios na qualidade e conectividade dos enlaces.

O trabalho descrito neste artigo busca explorar os benefı́cios de plataformas de
dois rádios na coleta de dados. Para isso, foram implementados dois novos protocolos,
PAC-A e PAC-I, inspirados no CTP, usando os dois rádios de diferentes maneiras. Os
protocolos foram implementados no TinyOS e testados no testbed Twonet [Li et al. 2013],
que é composto por 100 Opal Motes. Os protocolos foram comparados entre si, ao CTP
original e à modificação para dois rádios CTP-Multi detalhada em [Kusy et al. 2011].

As principais contribuições do artigo são: (i) os algoritmos PAC-A e PAC-I para
coleta de dados em redes de sensores sem fio com dois rádios, (ii) a avaliação experimental
em ambiente real dos algoritmos propostos, (iii) o avanço no estado da arte mostrado pelos
resultados, em termos de taxa de entrega, vazão e número de beacons.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na próxima seção são apresentados
os trabalhos relacionados. Na seção 3 é descrito a definição do problema. A seção 4 traz
o protocolo de Árvore de Coleta com Duas Árvores Independentes (PAC-I). A seção 5
detalha o Protocolo de Árvore de Coleta com Alternância de Rádios (PAC-A). A seção 6
discute os experimentos e resultados. Finalmente, a seção 7 conclui o artigo.
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2. Trabalhos Relacionados

2.1. Collection Tree Protocol (CTP)

O CTP foi apresentado no artigo [Gnawali et al. 2009], juntamente com dois princı́pios
para protocolos de roteamento : datapath validation e adaptative beaconing. O protocolo
foi implementado para o TinyOS e sua descrição pode ser encontrada no documento TEP
123, pertence à documentação do TinyOS. Nos próximos parágrafos é dada uma visão
geral do funcionamento do protocolo.

O CTP é um protocolo de coleta de dados baseado em roteamento por árvores.
Cada árvore está enraizada em um nó de coleta, que é encarregado de receber e guardar
os dados coletados pelos nós de sua árvore. Um nó sensor pertence à uma única árvore.
Um nó de coleta se anuncia como raiz, informando ao CTP, que, se encarrega de criar uma
árvore para essa raiz. Um nó não sabe a qual árvore pertence, sabe apenas quem é seu pai,
que é para quem ele envia os pacotes recebidos de outros nós e os dados coletados. Para
criar as rotas (árvores) o CTP estima a qualidade dos enlaces usando a métrica Expected
Transmission Count (ETX), sendo que à cada transmissão direta entre dois nós vizinhos é
associado um valor de ETX, representando a qualidade dessa transmissão (quanto maior
o ETX, pior o enlace). Cada nó também possui um ETX associado, que é a soma dos
ETX dos saltos que compõem o caminho desse nó até a raiz, sendo que o ETX de um nó
raiz é igual a zero. A figura 1 mostra a árvore gerada pelo CTP para uma rede com sete
nós, sendo o nó 1 a raiz.

Figura 1. Exemplo de uma árvore formada pelo CTP, com os valores de ETX dos
nós e dos enlaces.

O funcionamento do CTP pode ser dividido em três componentes principais: Es-
timador de enlaces, Roteamento e Encaminhamento de pacotes de dados. Na figura 2
pode-se ter uma visão simplificada de como esses componentes estão associados.

Figura 2. Esquema que ilustra as associações entre os três principais compo-
nentes do CTP.

A função do Estimador de enlaces é estimar o ETX de transmissões de um salto
entre nós vizinhos. Para calcular o ETX, o estimador de enlaces usa os pacotes de
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dados enviados pelo componente de encaminhamento e os beacons enviados pelo ro-
teamento. Os beacons são enviados por broadcast periodicamente de acordo com um
cronômetro que aumenta de forma exponencial até um valor máximo e pode ser reduzido
a um valor pequeno caso alguns eventos especı́ficos ocorram. Quanto maior o perı́odo do
cronômetro, menos beacons são enviados, e quando o cronômetro é reduzido a um valor
pequeno, significa que a taxa de envios aumenta para que topologia se ajuste à alguma
mudança na rede. Uma mudança em um nó ou enlace é anunciada quando alguns bits
são modificados no cabeçalho de um beacon. A esse mecanismo foi dado o nome de
adaptative beaconing e foi inspirado no algoritmo Trickle [Levis et al. 2004]. Um bea-
con contém o identificador e o ETX do nó que o enviou, assim, ao receber um beacon,
um nó atualiza a sua tabela de roteamento com o novo ETX do vizinho. O Estimador de
Enlaces monitora se os pacotes de dados chegam ou não ao próximo salto e, baseando-se
nessas informações, calcula o ETX de uma transmissão a cada cinco pacotes enviados. Os
beacons também são usados para estimar a qualidade de um enlace, usando um número
de sequência que é incrementado a cada envio, os números faltantes indicam os beacons
perdidos. Dessa maneira, o nó u pode estimar a qualidade da rota até a raiz passando
pelo nó v, somando o ETX de v até a raiz (ETX de v) enviado pelos beacons e o ETX do
enlace u ! v obtido pelos pacotes de dados e beacons.

O Roteamento é responsável por escolher o próximo salto para a transmissão de
um pacote de dados e por controlar o envio de beacons. O próximo salto, que é o pai do
nó na árvore, é aquele que se escolhido providenciará a rota com o menor ETX até a raiz.
O envio de beacons é feito da maneira explicada no Estimador de Enlaces.

O Encaminhamento controla o envio de pacotes de dados criados no próprio nó ou
recebidos de outros nós. Esse componente consulta o Roteamento para saber o próximo
salto, escolhe quando enviar um pacote, passa informações para o Estimador de Enlaces e
implementa o princı́pio do datapath validation. Um problema no roteamento em RSSFs
é a presença de laços nas rotas fazendo com que um pacote nunca chegue a seu destino
final. Para lidar com isso, os pacotes de dados contêm o ETX do nó que o retransmitiu pela
última vez, como o ETX sempre deve diminuir em direção à raiz, então se um nó recebe
um pacote com ETX menor do que o dele há uma inconsistência na rota e beacons devem
ser transmitidos para reparar o laço. Dessa maneira, é possı́vel validar o caminho de
dados usando os pacotes de dados. Outro problema é a duplicação de pacotes que ocorre
quando um nó retransmite um pacote que havia chegado com sucesso em seu destino,
gerando dois pacotes iguais na rede. Esse problema pode crescer exponencialmente e
deve ser tratado, no CTP isso é feito usando uma cache de mensagens em cada nó. Caso a
mensagem recebida por um nó já esteja em sua cache, ele a descarta e não a passa adiante.

2.2. Protocolos Similares ao CTP

Já foram propostas diversas modificações para o CTP. O XCTP [Santos et al. 2015] provê
além da comunicação dos nós para a raiz, também da raiz para os nós, estendendo as
funcionalidades do CTP. Outro exemplo é o Matrix [Peres et al. 2018] que utiliza um
protocolo de coleta de dados baseado em árvores, como o CTP, como base para um pro-
tocolo de roteamento com alocação hierárquica de endereços IPv6 para redes móveis.
Também foram criados protocolos que exploram o uso de múltiplos canais criando ro-
tas melhores e reduzindo os efeitos da interferência, como o protocolo Multi-channel
CTP [Phokaew et al. 2014].
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Entretanto há muito pouco na literatura sobre o uso de múltiplos rádios para
melhorar a coleta de dados. Exemplos de trabalhos nessa área são: o MMCR
[Anguswamy et al. 2009] que utiliza múltiplas interfaces de rádio e múltiplos canais,
e o [Jin et al. 2018] que propôs um algoritmo de escalonamento de convergecast com
múltiplas interfaces de rádio. O principal protocolo encontrado na literatura que adapta
o CTP para usar múltiplos rádios foi o CTP-Multi [Kusy et al. 2011], que modifica o Es-
timador de Enlaces para escolher a melhor banda de rádio para um enlace e modifica o
Roteamento para enviar beacons por múltiplos rádios. Ele foi implementado usando uma
tabela separada para cada banda de rádio no Estimador de Enlaces, obtendo uma esti-
mativa para a qualidade do enlace entre o nó e seus vizinhos usando bandas diferentes,
enquanto, no Roteamento usa-se apenas uma tabela de roteamento preenchida a partir dos
valores de ETX dos vizinhos até a raiz recebidos por meio dos beacons. No momento de
atualizar as rotas escolhe-se o melhor vizinho e o melhor rádio para transmitir um pacote
de dados. Neste artigo exploramos duas abordagens que permitem melhorar o desempe-
nho da rede não só escolhendo o melhor rádio como faz o CTP-Multi, mas construindo
duas árvores independentes ou usando os rádios de forma alternada na coleta de dados.

3. Definição do Problema

Os principais objetivos que o CTP [Gnawali et al. 2009] busca alcançar são:

• Confiabilidade : Um protocolo de coleta de dados deve ser capaz de obter uma
taxa de entrega maior que 90%.

• Robustez : Um protocolo deve conseguir operar sem ajustes e configurações em
diversos tipos de topologias, condições de rede e ambientes.

• Eficiência : Deve-se minimizar o número de transmissões e de estados para trans-
mitir um pacote pela rede.

• Independência de Hardware: Não deve assumir alguma caracterı́stica especı́fica
de algum chip de rádio.

Outros fatores também são importantes na coleta de dados, especialmente a
latência e a vazão. Quando se trata de monitoramento em tempo real e outras aplicações
que precisam de uma resposta rápida para certos eventos, uma baixa latência é impor-
tante e, por isso alcançá-la em protocolos de coleta de dados já foi objeto de estudo
[Adelani et al. 2018, Xu et al. 2011]. A vazão também é uma importante métrica para
protocolos de coleta de dados, já que é necessário suportar um alto volume de dados na
rede, algo que pode melhorar a confiabilidade e a eficiência do protocolo.

O problema que este trabalho busca resolver é o de criar novos protocolos que
melhorem o CTP em relação à confiabilidade, robustez e eficiência na coleta de dados, e
que também melhorem a vazão e a latência, aproveitando os dois rádios disponı́veis.

4. Protocolo de Árvore de Coleta com Duas Árvores Independentes (PAC-I)

O PAC-I expande o conceito do CTP de uma para duas árvores com um mesmo nó raiz.
Nesse protocolo cada nó pertence a duas árvores independentes, sendo que a primeira é
usada apenas pelo rádio 1 e a segunda é usada apenas pelo rádio 2. Para criar as duas
árvores o Roteamento e o Estimador de Enlaces foram duplicados da maneira represen-
tada na figura 3.
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Figura 3. Esquema que ilustra as associações entre os principais componentes
do PAC-I.

Quando um pacote é criado nesse protocolo, ele guarda um bit que indica qual
rádio deve ser usado para transmiti-lo. Um pacote com o bit de rádio igual a 1 só poderá
ser transmitido pelo rádio 1 e, por isso, esse pacote permanecerá na árvore 1 do momento
em que foi criado até chegar no nó raiz. As árvores são designadas aos pacotes de forma
alternada, ou seja, o primeiro pacote é da árvore 1, o segundo é da árvore 2, o terceiro
da árvore 1, o quarto é da árvore 2 e assim sucessivamente. Dessa maneira, cada árvore
recebe metade dos pacotes.

Figura 4. Exemplo das duas árvores formadas pelo PAC-I, com os valores de ETX
dos nós e dos enlaces para cada rádio.

Como o Roteamento e o Estimador de enlaces foram duplicados, as árvores são
criadas de forma independente uma da outra, porém com o mesmo nó raiz. Assim a
construção das duas tabelas de roteamento e o envio de beacons são independentes para
cada rádio. Dessa maneira, um nó pertence a duas árvores, possuindo dois pais, que
podem ser distintos ou não. Como os rádios operam em larguras de bandas diferentes, o
alcance dos rádios não é igual e, portanto, podem ter pais diferentes. A figura 4 mostra
as duas árvores criadas pelo PAC-I para a mesma rede da figura 1. Nela pode-se perceber
que árvores compartilham a mesma raiz e cada nó possui dois pais e dois valores de ETX.
O Encaminhamento envia pacotes de acordo com o bit de rádio. Antes de enviar, verifica
o bit de rádio e consulta o respectivo componente do Roteamento para saber para qual pai
enviar esse pacote.
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5. Protocolo de Árvore de Coleta com Alternância de Rádios (PAC-A)

O PAC-A utiliza uma abordagem diferente do PAC-I. Ao invés de sempre usar os dois
rádios para enviar e receber pacotes, esse protocolo faz com que um nó receba por
um rádio e envie por outro. A figura 5 mostra como fica a árvore encontrada pelo
PAC-A na mesma rede das figuras anteriores. Alternar os rádios segue o princı́pio
usado pelos protocolos para encontrar caminhos em RSSFs com dois rádios FastForward
[Ekbatanifard et al. 2013] e Dois Caminhos [Júnior et al. 2017], que conseguiram melho-
rar a vazão fazendo com que um nó envie e receba pacotes ao mesmo tempo usando os
dois rádios simultaneamente.

Figura 5. Exemplo da árvore formadas pelo PAC-A, com os valores de ETX dos
nós e dos enlaces para seus respectivos rádios.

Para implementar esse protocolo foram feitas alterações nos principais compo-
nentes do CTP, como ilustrado na figura 6. Usa-se dois estimadores de enlaces, um para
cada rádio, que fornecem os valores de ETX de enlaces de um salto para o Roteamento.
O Roteamento guarda uma variável que indica qual rádio é usado para enviar pacotes e
cria uma tabela de roteamento para cada rádio, sendo que a tabela X contém os valores de
ETX dos vizinhos para os quais se usa o rádio X para enviar a eles. O Encaminhamento
é muito semelhante ao usado pelo CTP, porém ele se conecta aos dois Estimadores de
Enlace e antes de enviar qualquer mensagem consulta o Roteamento para saber qual rádio
usar. Dessa maneira, a árvore é construı́da para que um nó só receba pacotes de dados por
um rádio e só envie pacotes de dados e beacons pelo outro, porém existe a chance de que
ele receba pacotes de dados pelo mesmo rádio que envie caso a árvore não esteja perfeita.
Um nó sempre recebe beacons pelos dois rádios.

Para entender como a alternância dos rádios é feita é preciso entender como o
Roteamento se comporta ao receber um beacon e como a rota (árvore) é alterada em cada
nó. Ao receber um beacon pelo rádio 2 contendo o ETX de um vizinho, sabe-se que esse
ETX está associado ao rádio 2 do vizinho, já que um nó só envia beacons e pacotes de
dados pelo mesmo rádio. Assim, para fazer a alternância dos rádios, esse valor de ETX
e o identificador do vizinho são colocados na tabela de roteamento do rádio 1. Quando
um nó atualiza a sua rota (pai e ETX) ele percorre as duas tabelas de roteamento e pega
o melhor vizinho de cada uma, ao ETX do vizinho da tabela 1 soma-se o ETX do enlace
entre o nó e o vizinho pelo rádio 1 e faz-se o mesmo para o outro vizinho obtido da
tabela 2 porém usando o ETX pelo rádio 2. Em seguida escolhe-se o melhor dos vizinhos
entre os dois, caso o vizinho vencedor seja melhor que o ETX atual subtraı́do de um
certo valor, que indica o quão melhor o novo vizinho deve ser do pai atual, ele se torna
o novo pai e o valor de ETX é atualizado. Caso o rádio usado para chegar ao novo pai
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seja diferente do usado para chegar no antigo, então o rádio usado para envios é alterado
e o cronômetro que controla o envio de beacons é reiniciado para seu valor mı́nimo,
aumentando significativamente a taxa de envio de beacons para alertar os vizinhos sobre
a mudança. Com a mudança do rádio é importante que toda a subárvore enraizada nesse
nó também atualize seus enlaces, porém nem sempre é possı́vel avisar os filhos de um nó
que o rádio foi alterado fazendo com que esse nó receba e envie pelo mesmo rádio.

Figura 6. Esquema que ilustra as associações entre os principais componentes
do PAC-A.

Algoritmo 1 Atualiza Rota
1: . Procedimento que atualiza o pai e o ETX do nó u
2: Percorre a tabela de roteamento 1 e escolhe o vizinho v1 com o menor ETX
3: MenorETX1 = ETX de v1 + ETX do enlace u ! v1
4: Percorre a tabela de roteamento 2 e escolhe o vizinho v2 com o menor ETX
5: MenorETX2 = ETX de v2 + ETX do enlace u !v2
6: if (MenorETX1 � MenorETX2) then

7: MenorETX = MenorETX2
8: else

9: MenorETX = MenorETX1
10: if (MenorETX é < (ETXAtual � Limite para mudar de Pai)) then{
11: Pai = Melhor Vizinho
12: ETXAtual = MenorETX
13: Cronômetro = Valor Mı́nimo} . Aumenta a frequência de envio de beacons

6. Experimentos e Resultados

Para testar e comparar os protocolos CTP, CTP-Multi, PAC-I e PAC-A, foram feitos dois
tipos de experimentos. Um mais longo com 45 minutos de duração com uma taxa de
criação de pacotes média moderada e outros menores com 5 minutos de duração nos quais
a taxa de criação de pacotes foi alterada de experimento em experimento. As métricas
usadas foram: vazão, atraso na entrega dos pacotes, número de pacotes de dados enviados
em toda a rede, número de beacons enviados e taxa de entrega.

Os experimentos foram feitos no testbed Twonet [Li et al. 2013] localizado em
um prédio da University of Houston. Ele contém 100 nós sensores da plataforma Opal
e está sujeito à interferência, especialmente com o Wi-Fi. O intervalo de 5 minutos foi
escolhido por ser a menor duração possı́vel no testbed e por permitir a formação das
árvores de coletas e o envio de um número considerável de pacotes. Já a duração de 45
minutos foi escolhida para comparar os protocolos com uma taxa de geração de pacotes
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(a) (b)

Figura 7. Gráficos que mostram a variação da taxa de entrega com a mudança
no perı́odo de geração de pacotes.

moderada e por uma duração maior, na qual a rede pode sofrer mudanças que não teriam
ocorrido em um intervalo de tempo menor.

Os experimentos de 5 minutos geram pacotes de dados à uma taxa constante que é
definida pelo perı́odo de geração de pacotes. Esse perı́odo foi variado de 10.000 milisse-
gundos até 25 milissegundos, sendo que quanto menor o perı́odo maior a taxa de geração
de pacotes. Todos os 100 nós do testbed foram utilizados, porém apenas metade foi en-
carregada de enviar pacotes. Os experimentos de curta duração foram repetidos 6 vezes e
foi usado um intervalo de confiança de 95%. Os gráficos que expõem esses resultados fo-
ram divididos em dois, o primeiro mostra de 10.000 até 1.000 milissegundos e o segundo
mostra de 1000 até 25 milissegundos, que é uma situação mais extrema e com intervalos
menores entre cada medida, por isso foi necessário dividir os gráficos. O código fonte dos
protocolos e dos programas usados para fazer os experimentos estão em um repositório
público no GitHub1.

Todos os protocolos suportam múltiplas raı́zes, ou seja, podem ter mais de um
nó de coleta. Usar apenas uma raiz dificulta a coleta de dados, faz com que as árvores
geradas tenham mais nı́veis e, por isso, permite avaliar os protocolos em um cenário mais
difı́cil em que as diferenças entre os protocolos serão mais visı́veis. A taxa de entrega foi
calculada dividindo o número de pacotes que chegaram na raiz pelo número de pacotes
que foram gerados e enviados nos demais nós. Quando um nó gera um pacote ele tenta
envia-lo, caso não seja possı́vel ele tenta novamente depois. Dessa maneira, o número
total de mensagens geradas e enviadas pelos nós não é sempre o mesmo. Um problema
encontrado foi a chegada de pacotes duplicados, para diminuir esse problema cada nó
possui uma cache de pacotes recebidos.

Na figura 7 estão os dois gráficos que mostram a taxa de entrega de cada protocolo,
a qual representa a confiabilidade de cada um deles. Percebe-se que o PAC-A é superior
aos demais, conseguindo uma taxa de entrega de quase 100% até o perı́odo de 5.000,
e mantendo mais de 90% até o perı́odo de 500 (dois pacotes gerados por segundo em
cada nó). Ele é seguido pelo PAC-I, que manteve taxas entre 80% e 90% até o perı́odo

1https://github.com/gabrielsluz/CTP-ALL
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(a) (b)

Figura 8. Gráficos que mostram a variação da vazão com a mudança no perı́odo
de geração de pacotes.

(a) (b)

Figura 9. Gráficos que mostram a variação no número total de beacons com a
mudança no perı́odo de geração de pacotes.

(a) (b)

Figura 10. Gráficos que mostram a variação na razão do número total de pacotes
de dados enviados na rede sobre o número de pacotes recebidos na raiz
com a mudança no perı́odo de geração de pacotes.
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de 500. Os protocolos CTP e CTP-Multi já começaram com uma baixa taxa de entrega,
porém percebe-se que o CTP-Multi é melhor. Isso pode ser explicado, pois a modificação
que usa duas bandas de rádio tem mais possibilidades de caminhos para escolher e pode
evitar uma banda com alta interferência em alguma parte do testbed. Após o perı́odo de
500, a taxa de entrega de todos os protocolos cai significativamente, porém os que eram
melhores no inı́cio continuam superiores.

A figura 8 mostra a vazão obtida por cada protocolo. A vazão corresponde ao
número de pacotes de dados que chegaram no nó raiz dividido pelo intervalo de tempo
entre o primeiro pacote e o último a chegar. É importante ressaltar que os gráficos estão
em uma escala diferente, a vazão obtida no segundo (perı́odo de 1.000 até 25) é muito
maior do que a obtida no primeiro. No começo a vazão depende mais da taxa de geração
de pacotes do que do protocolo, porém logo pode-se ver as diferenças entre cada um.
A diferença entre o PAC-A e o PAC-I em relação à taxa de entrega é maior do que a
diferença entre a vazão dos dois. Isso pode ser explicado pelo fato de que o PAC-I usa
dois rádios para enviar pacotes, enquanto o outro usa apenas um, permitindo que se inicie
uma transmissão por um rádio mesmo que o outro rádio ainda não tenha acabado de
transmitir. O CTP-Multi teve melhor vazão do que o CTP. A vazão cresce até o perı́odo
de 50 milissegundos, quando começa a cair em todos os protocolos.

O número total de beacons enviados é mostrado na figura 9. Essa métrica indica
o custo para se manter as árvores. Nela percebe-se que o PAC-A é muito mais custoso
do que os outros, isso se deve ao fato de que o perı́odo mı́nimo de envio beacons foi
reduzido e que sempre que um nó troca de banda de rádio toda a sua sub-árvore deve ser
atualizada para evitar gargalos em que um nó recebe e envia pelo mesmo rádio. Assim
uma pequena mudança na árvore pode causar um efeito cascata que alterará grande parte
das rotas, algo que é custoso em relação ao número de beacons necessário. Outro fator é
o amplo intervalo de confiança que indica que o custo de controle do PAC-A varia muito,
provavelmente devido à interferência no testbed que pode fazer com que uma banda de
rádio seja afetada no meio do experimento. O protocolo com menor custo de controle é
o CTP, seguido pelo CTP-Multi. Por usar dois componentes de Roteamento era esperado
que o PAC-I tivesse um custo maior, porém a diferença com o CTP-Multi não foi muito
grande. Para os perı́odos de geração de pacotes menores que 1.000 percebe-se que o PAC-
A é o que teve uma maior queda no número de beacons, enquanto os outros continuaram
com um número próximo ao do gráfico anterior.

A figura 10 está relacionada à eficiência dos protocolos, pois mostra o número
de pacotes de dados enviados por todos os nós dividido pelo número de pacotes gerados,
ou seja, retransmissões, encaminhamentos e mensagens duplicadas foram contabilizados
obtendo quantas mensagens, em média, são necessárias para enviar um pacote de dados.
Para um perı́odo de geração de pacotes maior (entre 10.000 e 1.000 ms), percebe-se que
o PAC-A é menos eficiente em relação ao número de mensagens e que os outros são
praticamente iguais. Entretanto, devido os resultados anteriores, sabe-se que o desempe-
nho do PAC-A é melhor para vazão e taxa de entrega. Quando se aumenta a frequência
de geração de pacotes, a eficiência do PAC-A melhora, inclusive em relação aos demais
protocolos.

Os experimentos de 45 minutos foram feitos da mesma forma que os de 5 minutos,
porém com perı́odo de geração de pacotes de 1.500 milissegundos e uma duração maior.
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Os experimentos foram repetidos 28 vezes para cada protocolo e foi usado um intervalo
de confiança de 95%. Na tabela 1 estão expostos os resultados para cada um dos pro-
tocolos. Em relação a taxa de entrega, os resultados foram semelhantes aos obtidos nos
testes de 5 minutos para 1.000 ms, o PAC-A manteve sua superioridade e, no caso médio,
o CTP-Multi foi pior do que o CTP, apesar de que, em relação à vazão, percebe-se que a
modificação que pode usar dois rádios enviou mais pacotes do que o protocolo original.
Era de se esperar que o CTP-Multi obtivesse uma melhor taxa de entrega, mas o maior
volume de pacotes enviados compensou o ganho obtido com a diversidade de rádios. Em
relação à vazão, a alternância de rádios e o uso dos dois rádios para enviar e receber,
se mostraram superiores em relação à vazão. O número de beacons também corrobora
com os resultados vistos nos experimentos de 5 minutos, sendo que o PAC-A apresenta
grande variação. A métrica custo por envio indica o número total de pacotes necessários
para enviar um pacote até a raiz, contabilizando encaminhamentos, retransmissões, dupli-
catas e beacons, ela está diretamente relacionada ao custo energético de cada protocolo.
Percebe-se que o PAC-A possui o maior custo, devido ao maior número de beacons e ao
resultado obtido na figura 10. O custo para o CTP-Multi é muito próximo ao do CTP, pois
o número de retransmissões no protocolo original é maior do que no modificado.

Métrica

Protocolo
PAC-A PAC-I CTP-MULTI CTP

Taxa de Entrega (%) 93,27 ± 3,57 82,89 ± 4,16 74,25 ± 4,32 74,53 ± 2,92
Vazão (KBytes/s) 0,673 ± 0,027 0,648 ± 0,037 0,565 ± 0,035 0,440 ± 0,020
Número de Beacons 63.051 ± 48.044 51.045 ± 5.153 36.293 ± 4.126 3.082 ± 241
Custo por envio 4,286 ± 0,954 3.386 ± 0,155 2,844 ± 0,177 2,753 ± 0,157

Tabela 1. Resultados dos experimentos de 45 minutos. Intervalo de confiança de
95%

Em um experimento de 45 minutos os tempos de chegada das 2000 primeiras men-
sagens na raiz foram medidos. Para expor esses resultados foi construı́da uma função de
distribuição acumulada para cada protocolo, expostas na figura 11. Quanto mais vertical
a linha é, mais pacotes foram recebidos em menos tempo, ou seja, o protocolo com a
linha mais vertical corresponde ao com menor atraso. Assim verifica-se que o PAC-A e
o PAC-I alcançaram quase a mesma latência e foram melhores que os outros dois. Já o
CTP-Multi teve menor latência do que o CTP.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros

Baseando-se nos resultados dos experimentos é possı́vel concluir que os novos protocolos
de coleta de dados, PAC-A e PAC-I, foram capazes de superar o CTP e o CTP-Multi, que
são o atual estado da arte na coleta de dados, em relação à taxa de entrega, vazão e
latência. O PAC-A obteve o melhor desempenho, sendo o protocolo com a melhor taxa
de entrega entre os quatro e conseguindo, próximo ao PAC-I, a melhor vazão e latência.
O PAC-I mostrou ser uma boa alternativa ao PAC-A, já que alcançou bom desempenho
e não possui um custo muito elevado. O CTP-Multi consegue obter melhores rotas do
que o CTP, porém seu desempenho foi superado pelos novos protocolos e, como possui
um custo muito próximo ao do PAC-I, não apresentou vantagens em relação ao novo
protocolo de árvores independentes nos experimentos. Portanto, os protocolos propostos
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Figura 11. Gráfico da função de distribuição acumulada dos tempos de chegada
das primeiras 2.000 mensagens.

neste trabalho conseguiram aproveitar melhor os benefı́cios de se usar dois rádios para a
coleta de dados.

Como trabalho futuro pode-se investigar, tentar manter o desempenho e reduzir
o número de beacons. Outra possibilidade pode ser a exploração do uso de múltiplos
canais, algo que junto com o uso de duas bandas de rádios, pode ter grande impacto na
redução dos efeitos da interferência aumentando a confiabilidade da coleta de dados.
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Resumo. Serviços baseados em localização permitem o monitoramento de pes-
soas ou áreas específicas. Através do acompanhamento da sua localização, é
possível auxiliar o resgate de pessoas perdidas ou acidentadas em ambientes
naturais. No entanto, as redes sem-fio em áreas de densa vegetação, neste caso,
a Mata Atlântica, implicam desafios relacionados com mobilidade e conectivi-
dade. Este trabalho compara o desempenho em termos de alcance, potência do
sinal, taxa de perda e retardo em enlaces implementados usando as tecnologias
LoRa, IEEE 802.11g e ZigBee no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A com-
paração destas métricas permite distinguir as limitações de cada tecnologia que
podem influenciar na disseminação de alertas. Os resultados mostram que o al-
cance máximo da LoRa é 3 vezes maior do que o IEEE 802.11g e 6 vezes maior
do que o ZigBee, operando com potência do sinal recebido menor que as duas
tecnologias, em média 21,67% e 26,15%, respectivamente.

Abstract. Location-based services (LBS) allow the monitoring of people or spe-
cific areas. By tracking their location, it is possible to assist in the rescue of lost
or injured people in natural environments. Nevertheless, wireless networks in
areas of dense vegetation, in this case, the Mata Atlântica Forest, involve chal-
lenges with respect to mobility and connectivity. This work compares the perfor-
mance in terms of range, signal power, loss rate and delay in links implemented
using LoRa, IEEE 802.11g and ZigBee technologies at Serra dos Órgãos Nati-
onal Park, Brazil. The analysis of those metrics allows to assess the limitations
of each technology that can influence the dissemination of alerts. The results
show that the maximum range achieved with LoRa is 3 times higher than that
of IEEE 802.11g and 6 times higher than ZigBee’s, with received signal power
lower than the two technologies, 21.67% and 26.15% on average, respectively.

1. Introdução
A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é uma realidade, com novas apli-

cações e tecnologias surgindo a cada dia. Entre as aplicações que podem ser providas ou
aperfeiçoadas através da IoT, estão as que permitem monitorar pessoas e oferecer serviços
baseados em sua localização (LBS - Location-Based Services). Emergências, cuidados
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com a saúde, bem estar de pessoas em situação de vulnerabilidade, notícias e publicidade
são exemplos de aplicações LBS que se beneficiam da IoT. Tecnologias de redes sem-fio
de baixo consumo são frequentemente utilizadas nestas aplicações, favorecendo a minia-
turização e autonomia dos dispositivos, especialmente em ambientes externos.

Este artigo propõe um serviço de monitoramento da localização de visitantes em
parques florestais, e investiga o uso de novas tecnologias de rede sem-fio que possam
viabilizá-lo. O ambiente florestal é muito desafiador devido às dificuldades de propaga-
ção da onda eletromagnética. Essa dificuldade se torna ainda mais pronunciada em flo-
restas tropicais, como a Mata Atlântica, trazendo como consequência a impossibilidade
de garantir conectividade contínua. Como forma de lidar com este desafio é proposta uma
aplicação que utiliza técnicas de DTNs (Delay and Disruption Tolerant Networks), com
comutação de mensagens e armazenamento persistente de dados de localização.

Através de uma abordagem de experimentação prática, avaliam-se neste trabalho
as tecnologias LoRa [Augustin et al., 2016], IEEE 802.11g [Vassis et al., 2005] e Zig-
Bee [Farahani, 2008] em ambiente de floresta. Para isso são usados transceptores de cada
tecnologia, de baixo custo e compatíveis com o microcontrolador Arduino. Os experimen-
tos são realizados na sede de Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PAR-
NASO), dentro de uma série de estudos conduzidos pela equipe do GTA/PEE/COPPE que
visam a melhoria da assistência ao visitante do Parque.

Os objetivos principais deste artigo são apresentar o sistema de monitoração
e avaliar o funcionamento das tecnologias LoRa, IEEE 802.11g e ZigBee na floresta.
Consideram-se as métricas de alcance, potência do sinal recebido, taxa de perda de pa-
cotes, latência e jitter. Essas métricas foram escolhidas por permitirem analisar o impacto
em cada tecnologia da dificuldade de propagação. Uma melhor comunicação dentro da
floresta contribui para a segurança do turista, bem como a preservação do meio ambiente
e alternativas de uso sustentável dos recursos naturais. A avaliação das tecnologias ajuda a
identificar a sua aplicabilidade e seus limites para uso em projetos neste tipo de ambiente,
tema sobre o qual foram encontrados poucos trabalhos relacionados.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a aplicação e
o sistema de monitoramento propostos. Trabalhos relacionados são abordados na Seção 3,
enquanto a Seção 4 resume as características relevantes das tecnologias de redes sem-fio
escolhidas. Na Seção 5 são apresentados os experimentos realizados e resultados obtidos.
A Seção 6 conclui o trabalho e identifica desafios futuros.

2. Descrição do Sistema de Monitoramento

As atividades de ecoturismo estão atraindo cada vez mais participantes. Infeliz-
mente, aumentam também os casos de visitantes de parques naturais que vivenciam si-
tuações de risco. Entre os riscos mais graves, e mais comuns, está o de se perder ou se
acidentar em um ambiente desconhecido. O monitoramento da localização do visitante
permite uma ação mais rápida e eficaz de equipes de resgate. Porém, para tanto, é neces-
sária alguma forma de comunicação dentro da floresta.

O sistema de monitoramento proposto é composto de uma infraestrutura de pon-
tos de acesso sem-fio, os totens, e terminais móveis wearables, portados pelos visitantes,
bem como uma aplicação de localização e um protocolo que regula a troca de mensagens
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entre os dispositivos. Os totens são capazes de anunciar suas coordenadas e prover comu-
nicação de dados aos terminais, encaminhando seus dados para a nuvem. A comunicação
entre totem e nuvem será feita por qualquer meio disponível: 2G, 3G, etc.. Esta infraes-
trutura deve ser reduzida, uma vez que devido aos custos não é factível dentro do parque
uma cobertura completa. Os totens devem ser posicionados em locais que permitam oti-
mizar a cobertura, considerando o sinal nas trilhas, a atenuação causada pela diferença de
altura entre as antenas e os riscos de cada trecho [de Queiroz et al., 2018]. Os terminais
móveis trocam dados de localização periodicamente com os totens e entre si, permitindo
acompanhar a movimentação do visitante.

De acordo com a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro
(FEMERJ), uma trilha moderada, com até 12 km de comprimento e desnível de até 600 m
para subidas e 800 m para descidas, pode ser percorrida a uma velocidade média de 6 km/h
(100 m/min), por um praticante bem treinado [FEMERJ, 2015]. Consideramos este perfil
para os visitantes do parque, pois será o caso em que teremos o menor tempo médio de
contato entre os terminais. Dado que o alcance dos módulos LoRa utilizados é de cerca de
200 m, conforme descrito na Seção 5, dois visitantes têm um intervalo de contato de cerca
de 2 minutos para descobrir a presença um do outro e trocar informações de localização.

A cada minuto o terminal emite um beacon que possibilita o início da comunicação
com outro na sua área de cobertura, aproximadamente um círculo com diâmetro de 400 m.
Este período, definido a partir da velocidade estimada de deslocamento dos visitantes e do
alcance do sinal, mantém baixo o consumo da bateria, permitindo ainda que haja ao menos
duas oportunidades de reconhecimento e troca de dados durante cada intervalo de contato.
É importante que a oportunidade de comunicação não seja única, uma vez que a transmis-
são não é confiável e o beacon pode ser perdido. O beacon informa a identificação do
terminal e se o visitante se encontra em situação de perigo (help flag). Essas informações
são usadas para estimar a sua localização, dar encaminhamento prioritário ao pedido de
socorro e retornar a notificação de resgate. Para minimizar o efeito de possíveis perdas
de pacotes, a mensagem de pedido de socorro será enviada a cada 30 s até que o terminal
receba a notificação em resposta, confirmando o envio da equipe de resgate.

A aplicação de localização, usada para prover o serviço de monitoramento e segu-
rança de visitantes, é baseada em [Huang et al., 2005] e [Jiang et al., 2009], trabalhos que
propõem estimar a localização do visitante através da troca de mensagens entre sensores
de RF. É apresentado o conceito de sensor testemunha, que faz um registro de avistamento
para armazenar e transmitir informações de localização, que retratam o movimento dos
outros sensores. Quando se encontram ao longo do caminho, os sensores se tornam teste-
munhas entre si e trocam seus dados de localização, que serão enviados para um repositório
central através de um ponto de acesso (AP - Access Point). Esses dados, que compõem o
histórico de localizações anteriores de diversos sensores, podem ser usados para estimar as
suas localizações. Para reduzir a complexidade de implementação ao mínimo e, portanto,
a necessidade de processamento dos terminais móveis, não é implementada a pilha IP. A
aplicação executa diretamente sobre a camada física.

O sistema proposto acrescenta a possibilidade de um pedido ativo de socorro por
parte do usuário. Isso é feito com a criação de dois novos tipos de mensagem e a adição de
um campo, o help flag. As mensagens são o pedido de socorro e a notificação de resgate,
identificadas pelo help flag. Estas adequações permitem um atendimento mais rápido ao
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visitante em situação de risco. Não é preciso aguardar por um longo tempo até que o pro-
blema seja percebido através da ausência de dados deste visitante específico nas mensagens
dos outros visitantes. Também é feita uma adequação do registro de avistamento, redu-
zindo o seu tamanho. Essa redução visa facilitar a transmissão por tecnologias de baixa
vazão tipicamente usadas em IoT. Na Figura 1, são mostradas as mensagens utilizadas no
protocolo proposto. Cada uma delas pode possuir os seguintes campos:

• HF - help flag (2 bits) – informa se o visitante pediu socorro ou se há uma equipe
de resgate a caminho. Em caso de pedido de socorro ambos os bits terão valor 0.
Para a notificação de resgate ambos os bits terão valor 1. São usados 2 bits para
prover redundância e permitir detecção de erro pela aplicação.

• ID (mobile ou totem) (10 bits) – identifica o totem ou o terminal móvel. Esse
endereço deve permanecer único em toda a área durante o intervalo monitorado,
definido como 24h. Caso o terminal não seja localizado nesse prazo máximo, será
enviado resgate mesmo sem solicitação, pois o visitante pode estar desacordado.

• record time (16 bits) – registra o momento de contato com outro terminal móvel,
com precisão de 1,5 segundos.

• latitude e longitude (24 bits cada, total 48 bits) – armazena a última coordenada
obtida, com precisão de 2,4 m. As coordenadas geográficas podem ser obtidas
obtidas pelo GPS a cada minuto, caso haja conexão com os satélites, ou recebida
de um totem quando o terminal móvel estiver em sua área de cobertura. O receptor
de GPS usado nos experimentos tem precisão de 2,5 m [AG, 2011].

• location time (16 bits) – armazena o momento em que as coordenadas foram obti-
das, com precisão de 1,5 segundos.

• hop count (8 bits) – contém o número de vezes em que a mensagem foi repassada,
incrementado a cada transmissão.

Figura 1. Formato das mensagens.

A comunicação entre terminais e totens é definida pelo protocolo de comunicação
da aplicação. A comunicação entre terminais é assíncrona, como mostra a Figura 2(a).
Ela se inicia com a recepção do beacon. O terminal registra a presença do outro, envia sua
identificação e solicita permissão para transmitir seus registros armazenados, informando
seus valores limites de hop count e record time. Caso tenha memória disponível, o terminal
remoto, que originou o beacon, armazena os dados do contato atual, envia seus próprios
limites de hop count e record time e aceita a transmissão. Em seguida envia os próprios
registros armazenados. Hop count e record time permitem melhorar o gerenciamento da
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memória do terminal, evitando receber registros muito antigos ou já retransmitidos muitas
vezes. Os registros que tenham valores acima do informado não são enviados.

A comunicação totem x terminal (Figura 2(b)) também é assíncrona e iniciada pelo
beacon. Entretanto, o totem divulga suas coordenadas a cada 5 s, uma vez que não possui
limitações de alimentação ou armazenamento, como os terminais móveis. É importante
aumentar a probabilidade de que os móveis que entrem na área de um totem consigam es-
tabelecer comunicação. Os totens também registram a passagem dos móveis, informando
em qual trilha se encontra o visitante. É feita então uma previsão do momento em que o
visitante passará pelo próximo totem desta mesma trilha. Essa previsão é refinada com
o acúmulo de registros sobre cada visitante, ao estimar a sua velocidade média de deslo-
camento. Idealmente, os totens devem ser localizados ao menos nas entradas e entronca-
mentos de trilhas, além de lugares com riscos específicos como cachoeiras e grutas.

Na Figura 2(b) o terminal A, que passa pela área de cobertura do totem, ouve o
beacon. O terminal atualiza as suas coordenadas, informa a sua identificação e solicita a
transmissão dos registros salvos em sua memória. Ao receber o aceite, encaminha então
todos os registros da sua memória, esvaziando-a. Os totens enviam os registros recebidos
para servidores que estimam a localização dos visitantes. Caso haja um pedido de socorro,
a solicitação é encaminhada para uma equipe de resgate, que responde com uma notifica-
ção ao enviar ajuda. A notificação de resgate tem a função de encerrar o envio do pedido
de socorro pelo terminal do visitante em perigo. O terminal volta a emitir apenas beacons
periódicos, reduzindo o gasto de bateria.

(a) Terminal x Terminal. (b) Totem x Terminal.

Figura 2. Comunicação em operação normal.

3. Trabalhos Relacionados
Os artigos de [Huang et al., 2005] e [Jiang et al., 2009] introduzem o conceito de

registro de avistamento como forma de subsidiar a localização de um sensor numa rede
com conexão intermitente e seu uso conjunto com o GPS. O CenWits [Huang et al., 2005]
é um sistema de busca e salvamento em áreas selvagens, que utiliza sensores RF transpor-
tados pelos visitantes, operando na faixa de 900 MHz. Cada um dos sensores recebe suas
coordenadas de pontos de localização, ou de um GPS se disponível, e as passa para outros
nós durante encontros subsequentes. Esta informação é descarregada nos pontos de acesso
distribuídos em vários locais. Esses dados, que consistem no histórico de localizações e
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Figura 3. Comunicação em situação de emergência.

velocidade de deslocamento, podem ser usados para estimar a localização de um visitante
perdido. O sistema é projetado para uma rede que fornece apenas conectividade ocasional.
O projeto SenSearch [Jiang et al., 2009] é uma solução de rastreamento assistida por GPS
baseado no CenWits [Huang et al., 2005]. Funciona praticamente da mesma forma, po-
rém o uso intensivo do GPS melhora a estimativa de localização, aumentando a precisão
do sistema. Também é feito um estudo do duty cycle, reduzindo os períodos de ativação
do GPS e dos sensores RF para melhorar o uso da bateria.

O emprego de sistemas de posicionamento alternativos ao GNSS vem crescendo
devido ao aumento de LBS em locais onde estes têm limitações. [Tahat et al., 2016] re-
visam vários algoritmos de última geração empregados na estimativa de posição sem-fio
usando receptores móveis. A fim de encontrar a localização de um dispositivo de RF, di-
ferentes medidas podem ser utilizadas: a potência do sinal medida pelo RSSI, o tempo de
chegada (TOA - Time Of Arrival), a diferença de tempo de chegada (TDOA - Time Di�e-
rence Of Arrival), a diferença de frequência de chegada (FDOA - Frequency Di�erence Of
Arrival) e o ângulo de chegada (AOA - Angle Of Arrival), entre outras. Outra área relaci-
onada consiste nos sistemas de navegação cega (dead-reckoning). [Jimenez et al., 2009]
comparam algoritmos de dead-reckoning para pedestres. O estudo é restrito a sensores de
medidas inerciais microeletromecânicos (MEM IMU- Microelectromechanical Inertial
Measuring Units) de baixo custo e baixo peso, colocados numa bota. Os resultados mos-
traram soluções adequadas para estimar trajetórias com um desvio abaixo de 5% da distân-
cia percorrida. Entretanto, este tipo de sistema de navegação cega exige um equipamento
adicional ao IMU capaz de fazer o processamento dos dados para gerar a localização. Este
pode ser um Raspberry Pi ou um tablet, o que dificulta seu uso para o ambiente de floresta,
além de exigir uma calibragem inicial.

O principal avanço em relação ao estado da arte deste trabalho está na investigação
de características específicas da camada física de diferentes tecnologias para a implemen-
tação do sistema de rastreamento de visitantes em ambientes de floresta. Por outro lado,
como descrito na seção anterior, o sistema proposto acrescenta o pedido ativo de resgate
por parte do visitante, evitando que seja necessário esperar que a sua ausência em registros
de diversos sensores seja percebida.
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4. Tecnologias de Comunicação Avaliadas

Há diversas tecnologias de comunicação sem-fio para IoT. Em geral, este tipo de
comunicação possui como requisitos baixo consumo de energia, baixo custo, banda estreita
e dimensões reduzidas dos dispositivos. Incluem as redes LPWAN (Low Power Wide
Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network) e WPAN (Wireless Personal Area
Network), NFC (Near-Field Communication) e comunicação celular para aplicações IoT,
padronizada pelo 3GPP (Third Generation Partnership Project). As tecnologias LPWAN
vêm se consolidando como alternativa para atender a uma grande quantidade de terminais,
porém com baixas taxas de transmissão. A LoRa, desenvolvida pela Semtech, é uma
das principais tecnologias usadas em redes de baixo consumo e longa distância, indicada,
principalmente, para aplicações de IoT que requeiram cobertura de grandes áreas. Embora
existam outras tecnologias LPWAN [Raza et al., 2017], este documento foca na tecnologia
LoRa, por ser uma das mais difundidas atualmente.

Entre as tecnologias WPAN/WLAN, o ZigBee é amplamente usado na comunica-
ção com sensores e atuadores, dispositivos típicos da IoT. Embora seja uma tecnologia de
rede de área pessoal e, portanto, de curto alcance, o ZigBee apresenta características que
trazem flexibilidade à comunicação, podendo operar desde topologias mesh até ponto-a-
ponto, bem como a possibilidade de operar em múltiplos saltos. Já o IEEE 802.11, a
tecnologia de rede WLAN mais difundida, é muito usado também para automação em
ambientes indoor sendo uma opção a ser avaliada. O Wi-Fi é quase onipresente em termi-
nais móveis, como smartphones, tablets e notebooks. Com alcance maior que o ZigBee, o
IEEE 802.11 é empregado em redes ad-hoc, redes mesh, redes veiculares e projetos de ci-
dade digital. Extensões das tecnologias de comunicação celular foram padronizadas pelo
3GPP para IoT. Entre as principais, estão as extensões do LTE (Long Term Evolution), o
NB-IoT (Narrowband IoT ) e o LTE-MTC (LTE - Machine Type Communication). Apesar
de projetadas para atender à demanda de IoT, exigem o uso de um SIMCard - Subscriber
Identity Module Card individual por equipamento que se conecte à rede. Como não há
garantia de cobertura na região a ser monitorada, estas tecnologias não estão contempladas
neste estudo. O protocolo NFC também não está incluído por operar apenas em distâncias
extremamente curtas, da ordem de centímetros.

As tecnologias avaliadas neste trabalho estão entre as mais utilizadas em soluções
de IoT, seja em ambientes indoor ou outdoor. Entretanto, não foram encontrados trabalhos
anteriores que avaliassem seu desempenho no ambiente de floresta, objeto desta pesquisa.

4.1. LoRa

A LoRa define uma camada física (PHY) que procura atender aos requisitos de
baixo consumo de energia dos objetos inteligentes e dá suporte ao protocolo LoRaWAN. A
LoRa também se caracteriza pela redução na complexidade do hardware, a diminuição do
tamanho dos cabeçalhos e da complexidade da rede em termos de saltos e endereçamento,
proporcionando uma comunicação bidirecional simples, com o uso de uma infraestrutura
mínima e com baixo consumo de energia. O LoRaWAN [Marais et al., 2017] define a
arquitetura do sistema e o protocolo de controle acesso ao meio (Medium Access Control
– MAC) que utiliza a camada física LoRa. O LoRaWAN define taxas de velocidade de
dados, suporte à comunicação bidirecional e oferta de serviços de mobilidade e localização
dos nós da rede. Diferente do LoRa PHY, a especificação do protocolo LoRaWAN é aberta
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e divulgada desde 2015. Este trabalho utiliza apenas a camada PHY da LoRa para criar
uma DTN entre terminais móveis utilizados na localização de visitantes do PARNASO.

A camada PHY usa correção antecipada de erros (Forward Error Correction –
FEC) e modulação proprietária, que é uma variante do espalhamento espectral por chirp
(Chirp Spread Spectrum – CSS). A LoRa PHY modula pulsos de chirps em frequên-
cia para codificar a informação [Bor et al., 2016, Reynders e Pollin, 2016], que varia a
frequência sem mudar a fase entre símbolos adjacentes [Goursaud e Gorce, 2015]. Isto
faz com que o sinal resultante seja resistente a interferências por ruído ou sinais com
frequências próximas. No Brasil, os sinais são modulados em sub-bandas da faixa de 902
a 928 MHz, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A comu-
nicação na faixa de 433 MHz pode ser implementada para redes com poucos dispositivos
e baixa potência, de forma a evitar interferências no serviço de radioamador pré-existente.

O consumo de energia, a faixa de transmissão e a resistência à interferência po-
dem ser determinados a partir de quatro parâmetros de configuração da PHY da LoRa: a
frequência da portadora, que define a frequência central para a banda de transmissão; a lar-
gura de banda (Bandwidth – BW), que define o tamanho da faixa de frequências utilizada;
a taxa de código (Code Rate – CR), que define a taxa de FEC e o fator de espalhamento
(Spreading Factor – SF), que define o espalhamento espectral [Bor et al., 2016].

A frequência da portadora é definida de acordo com a região de operação dos
equipamentos. Esse parâmetro não é, em geral, ajustável de acordo com a aplicação.
A largura de banda, por sua vez, possui três valores programáveis: 125 kHz, 250 kHz
e 500 kHz. O SF define a razão entre a taxa de bits e a taxa de chirps. A especificação
LoRa define seis valores diferentes para o parâmetro fator de espalhamento: SF7, SF8,
SF9, SF10, SF11 e SF12 [Augustin et al., 2016], o que permite formar canais ortogonais,
fazendo com que enlaces com fatores de espalhamento diferentes não tenham colisões
entre si. Um maior SF aumenta a sensibilidade do limiar de recepção em termos de potên-
cia, porém, aumenta o tempo de duração de símbolos e diminui a taxa de transmissão do
enlace [Raza et al., 2017]. A CR define quantos bits são utilizados para redundância na
mensagem, a fim de realizar a recuperação de erros. Também é especificada uma taxa de
transmissão Rb teórica, definida em função do fator de espalhamento e da taxa de código,
representando a taxa de bits efetiva como:

Rb = SF ⇥ Tc ⇥ BW

2SF
, onde SF 2 {7, 8, 9, 10, 11, 12}. (1)

4.2. ZigBee
O ZigBee é uma tecnologia de rede sem-fio de área pessoal (WPAN) para apli-

cações com baixa taxa de transmissão e baixo consumo de energia, baseada no padrão
IEEE 802.15.4. Possui alcance de até 250 m com taxa de dados até 250 kbps. Pode operar
nas faixas de 868 MHz, 902 MHz e 2,4 GHz. No Brasil, é usada a canalização na faixa
2,4 GHz, com 16 canais com 2 MHz de largura e modulação por deslocamento de fase
em quadratura (QPSK – Quadrature Phase Shift Keying) e espalhamento espectral por
sequência direta (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum). O ZigBee usa dois tipos
de terminais diferentes, um com funções reduzidas (RFD - Reduced Function Device), e
um de função completa (FFD - Full Function Device), que funciona como coordenador
da rede [Farahani, 2008]. Com estes dispositivos, é possível criar diferentes topologias,
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inclusive uma rede em malha. Neste trabalho, foi usada apenas a comunicação ponto-a-
ponto, para caracterizar o desempenho de um enlace na floresta.

4.3. IEEE 802.11
O IEEE 802.11 é uma tecnologia de comunicação muito usada atualmente, tanto

para WLANs como para conexão de uma miríade de dispositivos, incluindo aqueles usa-
dos para automação e IoT. Essa grande utilização traz tanto familiaridade para usuários e
técnicos, como baixo preço dos equipamentos. O padrão IEEE 802.11 evoluiu através de
técnicas de transmissão e codificação para comunicações sem-fio, sendo as mais comuns:
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrun), DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). A transmissão usando MIMO
(Multiple Input, Multiple Output) OFDM é a mais recente e mais usada atualmente. Po-
dendo operar a 2,4 GHz ou 5 GHz, com canais de 20 MHz a 160 MHz, os equipamentos
IEEE 802.11 conseguem alcançar taxas de transmissão superiores a 1 Gbps. Neste traba-
lho será usado o padrão IEEE 802.11g por operar na faixa de 2,4GHz e haver módulos
compatíveis com o Arduino disponíveis. O IEEE 802.11 pode ser usado em redes estru-
turadas (Extended Service Set - ESS) ou ad-hoc (Independent Basic Service Set - IBSS),
esta última permite uma topologia muito flexível, comunicação em múltiplos saltos e a
entrada e saída simplificada de nós que a constituem [Vassis et al., 2005].

5. Experimentos
A propagação da onda eletromagnética é fortemente afetada no ambi-

ente florestal pelos fenômenos de absorção e espalhamento, conforme descrito
em [Figueiredo et al., 2009] e [Cavalcante, 2007]. Ambos os fenômenos contribuem para
a degradação do sinal, reduzindo sua potência e o alcance obtido. Também é importante
o fenômeno de múltiplos percursos ocasionado por várias reflexões da onda transmitida, o
que contribui para o aumento da taxa de erro e também para a atenuação do sinal. Assim, os
experimentos conduzidos neste trabalho visam a avaliação de desempenho das tecnologias
abordadas na Seção 4, considerando o alcance, a potência do sinal recebido (representada
pelo RSSI), a taxa de perda de pacotes, a latência e o jitter. Para a LoRa também é avaliada
a variação do fator de espalhamento, parâmetro configurável nesta tecnologia. Os resul-
tados destes testes serão usados para subsidiar a escolha da tecnologia de comunicação
sem-fio usada na transmissão da DTN necessária para a aplicação de localização.

5.1. Metodologia
As medições são realizadas por meio da implementação de um protótipo em hard-

ware, com um módulo transceptor para cada tecnologia. O cenário de medição é a sede
de Teresópolis (RJ) do PARNASO, mais especificamente a trilha suspensa. Foram se-
lecionados pontos para a localização das unidades transmissora e receptora de forma a
obter enlaces com comprimento variando em passos de 50 m para a LoRa e de 10 m para
o IEEE 802.11 e para o ZigBee, até que não seja mais possível a recepção de pacotes. A
linha de visada esteve parcialmente obstruída, coberta pela vegetação até 50 m. A partir
desta distância não havia mais linha de visada. As Figuras 4(a), 4(b), e 4(c) mostram o
local dos experimentos e os protótipos usados.

A unidade transmissora possui um controlador que processa os dados de sensori-
amento, localização e comunicação. O sensoriamento é executado pelo sensor de tempe-
ratura e umidade, a localização é provida pelo receptor GPS e a comunicação é realizada
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(a) (b) (c)

Figura 4. (a, b) Cenário dos experimentos. (c) Protótipos dos experimentos.

pela interface sem-fio. Já a unidade receptora possui um controlador que processa os da-
dos que são recebidos pela interface sem-fio. Os protótipos experimentais utilizados nos
testes são compostos por unidades controladoras Arduino UNO e rádios programáveis co-
mumente disponíveis para cada uma das tecnologias. A precisão da localização do GPS é
de 2,5 m [AG, 2011]. A Tabela 1 mostra os componentes de hardware utilizados para as
unidades transmissora e receptora.

Tabela 1. Componentes utilizados na unidade transmissora e receptora.
Módulo LoRa ZigBee IEEE 802.11

Controlador Arduino Uno R3 NodeMCU 1.0 ESP12E

Unidade Interface sem-fio Dragino LoRa Shield RF96 ZigBee Series 1 ESP8266MOD Ai-Thinker

Transmissora Antena Antena 7dBi D-Link Fio 1,5 dBi Impressa 2 dBi
Receptor GNSS U-blox NEO-6M

Sensor Sensor de Umidade e Temperatura DHT22

Unidade Controlador Arduino Uno R3 NodeMCU 1.0 ESP12E

Receptora Interface sem-fio Dragino LoRa Shield RF96 ZigBee Series 1 ESP8266MOD Ai-Thinker
Antena Antena 7dBi D-Link Fio 1,5 dBi Impressa 2 dBi

Os parâmetros de configuração dos módulos são apresentados na Tabela 2. A co-
municação consiste na transmissão de tuplas de dados pela unidade transmissora. No caso
da tecnologia LoRa, também são feitos envios para diferentes valores de SF (7, 9, 11).
Estes fatores de espalhamento foram selecionados pois descrevem o comportamento da
tecnologia de forma resumida, sem a necessidade de testar todos os SF, uma vez que são
os limites superior e inferior acrescidos de um SF intermediário. O SF12 não está dispo-
nível na biblioteca usada. Para cada transmissão, são enviados 10 conjuntos de pacotes,
numerados de 1 a 200, que incluem o número de sequência, coordenadas geográficas (obti-
das pelo receptor GPS), timestamp, altitude, temperatura e umidade (ambas medidas pelo
sensor). Foram usados 64 bits de preâmbulo. O tamanho total do pacote enviado é de
47 bytes. A recepção de cada pacote é registrada junto com seus dados, timestamp de
recepção e RSSI.

5.2. Resultados
Esta seção apresenta os resultados obtidos no envio de pacotes do transmissor para

o receptor, a partir das configurações implementadas nos experimentos práticos. São ava-
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Tabela 2. Parâmetros de configuração dos experimentos práticos.
LoRa Zigbee IEEE 802.11g

Frequência 915 MHz 2,4 GHz 2,4 GHz
Potência de transmissão 14 dBm 14 dBm 14 dBm
Fator de espalhamento SF (7, 9, 11) — —

Largura de banda 500 kHz 5 MHz 20 MHz
Taxa de código 4/5 — 4/8

Protocolo de Transporte — — UDP

liadas a taxa de perda, a potência do sinal recebido, a latência e o jitter. Os resultados são
apresentados com intervalo de confiança de 95%, representado por barras de erro verticais
nos gráficos. Como descrito na Seção 5.1 as distâncias variam em passos de 50 m para a
LoRa e de 10 m para o IEEE 802.11 e para o ZigBee.

A medição de potência foi obtida a partir da informação de RSSI (Received Signal
Strength Indicator) das bibliotecas implementadas nos módulos de cada tecnologia. A Fi-
gura 5(a) apresenta o comportamento da potência e da relação sinal ruído (SNR - Signal to
Noise Ratio) no enlace. Observa-se o sinal fortemente atenuado, confirmando a degrada-
ção esperada causada pela vegetação: há uma queda abrupta nos primeiros 100 m. Todas
as três tecnologias apresentam queda. Entretanto, a LoRa apresenta um decaimento expo-
nencial a partir deste ponto, ainda havendo recepção do sinal com uma potência inferior
a -120 dBm. Esse resultado é mais claro para o SF 11 e condiz com o fato de a LoRa ser
uma tecnologia projetada para operar a baixa potência. Seu alcance é significativamente
maior, alcançando 200 m com potência de -121,27 dBm. O IEEE 802.11g alcança 60 m
com potência de -94,99 dBm e o ZigBee 35 m com potência de -80,56 dBm. Percebe-se
assim que o alcance máximo da LoRa é 3 vezes maior do que o IEEE 802.11g e 6 vezes
maior do que o ZigBee, com potência do sinal recebido menor que as duas tecnologias,
em média 21,67% e 26,15%, respectivamente. A justificativa para estes resultados é a mo-
dulação CSS (Chirp Spread Spectrum), implementada pela LoRa, que permite a operação
com potências mais baixas, ao fazer o espalhamento do sinal pelo espectro.
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Figura 5. Taxa de perda e potência do sinal no receptor por distância testada.

Para a análise da taxa de perda, são usados os números de sequência que identifi-
cam cada pacote. A Figura 5(b) apresenta a taxa de perda no enlace cujo comportamento
é o esperado, aumentando com a distância. Como pode-se observar, o SF11 teve uma
perda anômala de mais de 80% em 150 m, que pode estar associada à variação por conta
de fenômenos de multi-percurso e obstáculos próximos ao ponto. A medição foi refeita
três vezes, em diferentes condições atmosféricas para tentar identificar possíveis causas
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dessa variação. Entretanto, o padrão de perda severa se manteve em 150 m. Também foi
observada uma degradação da SNR, como mostrado na Figura 5(a). A baixa SNR, de
-20,69 dB, explica a aparente incongruência entre potência e perda neste ponto. A taxa de
perda pode aumentar devido aos erros gerados pelo ruído excessivo.

A Figura 6(a) mostra as medidas de latência. Observa-se que esta é mais depen-
dente da tecnologia que da distância. O fato da variação com a distância ser muito pouca
se explica pelos enlaces de comunicação serem curtos. A forte atenuação, mostrada na
Figura 5(a), faz com que o comprimento dos enlaces não ultrapasse 200 m. Como a onda
se propaga em velocidade próxima à da luz, o atraso de propagação é pequeno, assim
como sua variação em função da distância. A mesma observação se aplica ao jitter. Como
os enlaces são ponto a ponto e os equipamentos estavam dedicados aos testes, não houve
competição pelo uso de recursos, como bu�er e processamento. Assim, a componente do
atraso decorrente da tecnologia é estável e o jitter é baixo (Figura 6(b)).
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Figura 6. Atraso médio e jitter médio por distância testada.

Os resultados apontam a tecnologia LoRa como a mais indicada para o monito-
ramento da localização dos visitantes. Seu alcance é significativamente maior, com a
obtenção de um sinal com potência ainda útil em distâncias acima do dobro das demais.
A perda de pacotes mais baixa, mesmo em distâncias cobertas pelas três tecnologias, tam-
bém é relevante. Uma vez que a comunicação é oportunística, iniciada pela recepção de
beacons, alta taxa de perda pode levar à privação de contato dos terminais entre si, numa
rede que tende a ser dispersa. A LoRa apresenta uma latência maior que o IEEE 802.11g
e o ZigBee. As causas desse atraso são um maior tempo de transmissão gerado pelo es-
palhamento espectral do sinal CSS e o duty cycle mais longo da LoRa, que permite por
outro lado a comunicação de um grande número de equipamentos. Neste trabalho não
foi analisada a métrica vazão, pois a aplicação demanda baixa taxa de transmissão. En-
tretanto, vale notar as taxas de transmissão teóricas de cada tecnologia: LoRa 2,148 kbps
para SF11; IEEE 802.11g 54 Mbps; e ZigBee 250 kbps. Deve-se também considerar o con-
sumo de energia nominal de cada um dos módulos utilizados. No modo de transmissão,
tem-se: LoRa, 120 mA [Dragino Inc., ]; IEEE 802.11g, 140 mA [Ai-Thinker Inc., 2017];
e ZigBee, 45 mA [Digi International Inc., 2009].

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou um serviço baseado em localização para monitoramento

da localização de visitantes em parques florestais e investigou o uso de novas tecnologias de
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rede sem-fio que possam viabilizá-lo. Foram testadas as tecnologias LoRa, IEEE 802.11g
e ZigBee na floresta. Nos experimentos práticos, foram usados transceptores de baixo
custo compatíveis com o microcontrolador Arduino, comumente encontrados no mercado.
Foram avaliadas as métricas de alcance, potência do sinal recebido, taxa de perda de pa-
cotes, latência e jitter. Além de identificar quão longe a onda eletromagnética consegue
se propagar na floresta e ainda ser detectada, este estudo buscou identificar a distância
máxima na qual os dados podem ser extraídos corretamente a partir do sinal.

Comparada com as outras tecnologias, a LoRa foi apontada para viabilizar uma
DTN ad-hoc entre os terminais móveis e totens para troca de dados de localização. Essa
escolha se baseia no alcance significativamente maior em enlaces que apresentam perda
de pacotes mais baixa, mesmo em distâncias cobertas pelas três tecnologias. Embora a
latência seja maior, esse parâmetro não causa grande impacto na aplicação considerada.

Os trabalhos futuros contemplam o efeito das disrupções e da mobilidade. Será
avaliada a comunicação em testes longa duração, compreendendo várias horas, para mo-
delar as disrupções que ocorrem mesmo mantendo os transceptores parados. A mobilidade
com transceptores que se desloquem até à velocidade de 6Km/h também será analisada.
Ainda dentro de trabalhos futuros está a proposta de estudo da RSSI como fingerprint,
considerando totens que emitam beacons com maior potência e maior alcance.
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Abstract. Due to the recent rise of interest in distributed ledger technology and
blockchain applications the field of byzantine fault tolerance received additio-
nal attention. Traditional algorithms as PBFT and novel algorithms as Proof of
Work (PoW), Proof of Stake (PoS) and hybrid algorithms have been developed
to cope with the openness of these systems. Nonetheless, these systems either do
not scale very well with the number of servers, or rely on an underlying crpy-
tocurrency. Hierarchical structures as Steward or Fireplug which better cope
with the increasing number of replicas do not cope with the adversarial model
expected in the blockchain environment. We, propose a hierarchical architecture
to cope with the adversarial model of the blockchain environment while scaling
horizontally with the number of replicas.

Resumo. Recentemente tem havido um interesse crescente na tecnologia de
ledger distribuı́dos e aplicações de blockchain. Algoritmos tradicionais como
PBFT e novos algoritmos como Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) e
algoritmos hı́bridos foram desenvolvidos para lidar com a abertura desses sis-
temas. No entanto, estas Soluções não apresentam boa escalabilidade com o
alto número de servidores ou dependem de uma criptomoeda subjacente. Es-
truturas hierárquicas como Steward ou Fireplug, apresentam melhor escalabi-
lidade com um possı́vel número de réplicas crescente, porém não lidam com o
modelo competitivo esperado no ambiente blockchain. Neste artigo é proposta
uma arquitetura hierárquica para lidar com o modelo competitivo do ambiente
blockchain que também escala (horizontalmente) com o número de réplicas.

1. Introdução

Com a ascensão das ofertas iniciais da ICO (Initial Coin Offerings) em 2017, a arquite-
tura de blockchain recebeu um expressivo aumento no interesse industrial. Isto também
motivou o interesse acadêmico a resolver questões em uma ampla gama de aplicações nos
campos da economia, sociologia, biologia, etc [Zhao et al. 2016, Angraal et al. 2017].

Nas blockchains os blocos são enfileirados em uma lista encadeada e cada bloco
subseqüente contém o hash do bloco anterior como referência, isto torna toda a cadeia
imutável já que alterar um bloco em algum lugar da cadeia exigiria a atualização de cada
bloco subjacente, o que torna a operação inviável. Um dos fatores chave das blockchains
é a distribuição para alcançar a descentralização (evitando um terceira parte confiável).
Portanto, eles geralmente são chamados de ledgers distribuı́dos [Nakamoto 2008]. As
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blockchains são divididas em sistemas abertos, onde qualquer servidor pode entrar e sair
livremente, e blockchains permissionadas, que são blockchains de consórcios onde a en-
trada é restrita pelo consórcio ou blockchains privados onde o blockchain inteiro é con-
trolado por uma única entidade [Vukolić 2016]. A arquitetura blockchain garante que o
sistema continue funcionando corretamente mesmo se uma determinada porcentagem dos
servidores na rede estiver se comportando de forma arbitrária ou maliciosa.

No entanto, a maioria dos algoritmos propostos não lidam bem com a dimensão
encontrada nestes ledgers distribuı́dos, onde mais de mil nós podem participar dos con-
sensos. Por essa razão, o algoritmo Proof of Work (PoW) foi proposto para resolver estes
consensos, visando diminuir a complexidade de mensagens. No entanto, PoW resulta em
um alto custo computacional e um excessivo consumo de energia [Vukolić 2016]. Devido
a isso, o Proof of Stake (PoS) foi proposto onde os nós de consenso devem colocar uma
certa quantidade de moeda em jogo para participar do consenso que diminui o consumo
de energia, mas também depende de uma criptomoeda subjacente.

Desde então, várias soluções hı́bridas foram propostas para melhorar o th-
roughput e a latência desses algoritmos. No entanto, todos eles dependem do incen-
tivo da criptomoeda subjacente que pode não existir em blockchains permissionados,
como Hyperledger [Cachin 2016]. Os Blockchains permissionados geralmente execu-
tam uma versão adaptada do PBFT [Sousa et al. 2017], apresentando bom desempe-
nho em relação a taxa de transferência e a latência, porém o algoritmo PBFT intro-
duzido em [Castro and Liskov 1999] não escala muito bem em grandes sistemas pelo
custo assintotico em termos de mensagens (O(n2)). Vários algoritmos já foram pro-
postos para otimizar o citado problema de consenso, criando estruturas hierárquicas
[Amir et al. 2010, Neiheiser et al. 2018].

Neste artigo é apresentada uma arquitetura hierárquica e algoritmos que tratam o
modelo competitivo exigido de ledgers distribuı́dos e reduzem a complexidade da men-
sagem do consenso de O(n2) para O(n). Com mudanças de visão estes custos caem de
O(n3) para O(n2). As principais contribuições deste artigo são:

• Um modelo hierárquica que serve para reduzir os custos dos algoritmos;
• Uma adaptação do modelo hierárquico para o ambiente blockchain;
• Mudanças de visão com reduzida complexidade de mensagens.

O restante do artigo está organizado como se segue. Na seção 2 citamos os traba-
lhos relacionados. Depois, é apresentado o modelo do sistema no item 3. Na seção 4 são
discritos aspectos da arquitectura e os algoritmos desenvolvidos. No item 5 é apresentado
uma análise da proposta e considerações. A seção 6 apresenta as conclusões finais.

2. Trabalhos Relacionados

Diferentes frentes de trabalhos relacionados com aplicações blockchain tem sido desen-
volvidas nos últimos anos. Nesta seção exploramos alguns destes trabalhos começando
com o consenso bizantino e na sequência o PoW, PoS e trabalhos hı́bridos.

Depois do PBFT [Castro and Liskov 1999] vieram várias otimizações deste algo-
ritmo. Uma destas soluções é apresentada por Amir em [Amir et al. 2010], onde os servi-
dores são agrupados em grupos (clusteres) hierárquicos. Nesta situação, os membros de
grupo local devem assinar cada ação encaminhada por seus lı́deres ao grupo global usando
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criptografia de limiar. Esta abordagem melhora o desempenho significativamente. Porém,
as assinaturas em cada passo no sistema tem um custo computacional muito alto, especi-
almente com o aumento do tamanho dos grupos locais. O Fireplug [Neiheiser et al. 2018]
reduz este custo computacional obrigando os lı́deres a provar que estão corretos para os
membros dos seus grupo locais, porém não trata com o modelo competitivo esperado no
blockchain.

Honeybadger [Miller et al. 2016] trabalha com Consenso Bizantino Assı́ncrono
sem depender de questões temporais. Isso é feito reduzindo o problema para Asynchro-
nous Common Subset Agrement e Binary Byzantine Agreement combinados com o uso
de mensagens em lote (batch) para diminuir a complexidade das mesmas de O(n3) para
O(n2). Ainda não tendo restrições temporais, o que é muito útil neste ambiente alta-
mente competitivo dos blockchains, a ocupação da largura de banda é relativamente alta
especialmente devido a criação de lotes de mensagens. Outra solução chamada Gosig
foi proposta em [Li et al. 2018] onde a eleição do lı́der é feita através da execução de
funções verificáveis aleatórias que diminuem os riscos de ataques aos lı́deres eleitos, uma
vez que são conhecidos apenas no momento do consenso. Além disso, eles otimizam a
comunicação, confiando na propagação de mensagens no modo gossip entre as réplicas e
aplicando multi-assinaturas (vetor de assinaturas). Enquanto todas estas propostas apre-
sentam melhorias significativas em comparação aos modelos tradicionais, os custos de
comunicação das mesmas são ainda muito altos, dificultando a escalabilidade destas pro-
postas para um número elevado de réplicas.

Devido a dificuldade de escalabilidade, muitos blockchains dependem de aborda-
gens baseadas na Teoria dos Jogos, onde os participantes honestos na rede são recom-
pensados. No Proof of Work (PoW), proposto pela primeira vez por Satoshi Nakamoto
[Nakamoto 2008], os participantes do consenso (chamados mineiros) tem que resolver
um enigma computacional que transforma um voto por processo para um voto por CPU.
O primeiro a resolver o enigma é então recompensado com o incentivo (valor em crypto-
moeda). No Proof of Stake (PoS) o mineiro tem que colocar uma parte em cryptomoeda
em jogo para participar do consenso, se não seguir o protocolo o mineiro pode perder
parte de sua aposta (stake) [King and Nadal 2012].

Outros modelos existem, como o Delegated Proof of Stake (DPoS) onde as par-
tes interessadas elegem representantes em um grupo limitado de nós (testemunhas) para
executar o consenso do sistema. Isso reduz o número de réplicas que participam do con-
senso e melhora significativamente o desempenho [Schuh and Larimer 2017]. Embora,
os três modelos citados acima (PoW, PoS e DPoS) sejam bem dimensionados quanto ao
número de réplicas, estes exigem o custoso algoritmo de PoW como base, o que reduz
significativamente o desempenho geral.

Além disso existem modelos hı́bridos que usam uma versão otimizada do PBFT
e integram a produção de blocos, melhorando desta forma o sistema. Um exemplo é o
Tendermint [Kwon 2014] que apresenta um forte controle para ambientes competivos e
maliciosos. O Ouroboros [Kiayias et al. 2017] é um protocolo popular, sendo um hı́brido
do PoS que apresenta uma grande vantagem em termos de eficiência sobre a maioria
dos algoritmos de PoS. Também interessante é o Casper the Friendly Finality Gadget
[Buterin and Griffith 2017], que cria uma rede de PoS sobre um blockchain de PoW for-
necendo a abstração finality que protege o blockchain contra reversão de blocos passa-
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Tabela 1. Tabela de Comparação

Honeybadger Gosig Casper HotStuff OurosBoros Tendermint Steward Constantine
Latência Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Muito baixa

Throughput Alto Alto Médio Muito alto Alto Alto Alto Muito alto
Criptomoeda Não Não Sim Sim Sim Não Não Não
Bandwidth O(n3) O(n2) O(n2) O(n) O(n2) O(n2) O(n2) O(n)

dos através de forks. A abordagem Hot Stuff [Abraham et al. 2018] simplifica o algo-
ritmo PBFT, baseando-se em um agente central que serve como um intermediário na
comunicação entre as réplicas. Além disso, com o uso da criptografia de limiar, a com-
plexidade em mensagens é reduzida para O(n). O lı́der centralizado pode ser eleito regu-
larmente usando PoW ou PoS para garantir a segurança do sistema. No entanto, todas es-
sas soluções dependem de uma criptomoeda subjacente para incentivar o comportamento
correto e/ou requer um consenso custoso em termos de mensagens.

Diferente da maioria das abordagem de blockchain citadas acima, o protocolo
proposto neste artigo, segue um modelo hierárquico e não requer uma criptomoeda sub-
jacente, uma vez que é assumido um modelo de sistema permissionado. Além disso,
diferentemente de Steward [Amir et al. 2010], não há a necessidade dos grupos locais
assinarem todas as ações de seus lı́deres nos passos do protocolo.

3. Modelo do Sistema
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Figura 1. Sistema hierarquico

C 
 P0 
P1 
P2 
P3 
Si1 

1 3 5 6 7

Sj1 
Sk1 
Sl1 

Ordering LayerBlockchain Layer Blockchain Layer

2 4

Figura 2. Protocolo hierarquico

O sistema é composto de processos clientes e de um conjunto de n processos ser-
vidores (n réplicas). Os clientes são capazes de se conectar a qualquer servidor através
da rede. É assumido uma distribuição geográfica dos n servidores em que o cliente ge-
ralmente se conecta a mais próxima réplica. O modelo de sistema é assı́ncrono relaxado
com perı́odos de sincronismo (modelo semi-sı́ncrono) o que garante a terminação das
aplicações (evitando a barreira da condição FLP [Fischer et al. 1982])

Servidores e clientes possuem certificado de suas chaves públicas emitidos por
uma mesma entidade de certificação confiável. Esta situação garante que clientes e
servidores possam se autenticar mutuamente quando do estabelecimento de canais de
comunicação seguros. As mensagens no sistema são assinadas. Uma vez estabelecidos
estes canais seguros, as mensagens que devem trafegar nos mesmos são cifradas com
criptografia simétrica.

Neste trabalho, foi considerado um ambiente de blockchain dinâmico onde os
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servidores podem entrar e sair. Nesta proposta consideramos permissioned blockchains, o
que significa que servidores têm que enviar requisições para participar ou sair do sistema.

O ambiente destas aplicações de blockchains deve conviver com a malı́cia dos
participantes. Neste sentido, temos que assumir hipóteses de faltas bizantinas. O sistema
deve funcionar desde que não seja ultrapassado o limite f para processos maliciosos. Por-
tanto, o número de servidores no sistema deve ser dado por n onde n � 3f +1. Processos
maliciosos ou bizantinos possuem um comportamento arbitrário, ou seja, podem atrasar
ou corromper informações e atentar contra a autenticidade de sujeitos e informações.
Nos canais de comunicação que envolvem a Internet, podem haver perdas e assumi-
mos um comportamento fair lossy [Reynal 2005] 1. As comunicações dentro de uma
organização que participa de um consórcio em blockchain permissionado, tratamos como
canais confiáveis [Reynal 2005]. Ou seja, por estas últimas se darem provavelmente den-
tro de clusters locais, consideramos os canais como sem perdas.

3.1. Organização do Sistema

O Sistema depende de uma estrutura hierárquica exibida na Figura 1. Os processos
servidores são subdivididos em processos lı́deres e seguidores. Com isto, a estrutura
hierárquica de servidores define k réplicas lı́deres formando o grupo de mais alto nı́vel
ou global da hierarquia (grupo de lı́deres). Cada um destes lı́deres representa no nı́vel da
liderança o seu grupo local. Os servidores de cada grupo local são considerados geografi-
camente próximos uns dos outros, o que resulta em uma latência mais baixa dentro destes
grupos. São k processos servidores lı́deres e n � k seguidores. O tamanho k do grupo
global é restrito pela relação k

2
 n garantindo com isto o custo linear dos consensos.

Na figura 1, são apresentados quatro processos lı́deres (k = 4), formando o grupo
global. Os doze processos seguidores (S1, S2, ..., S12) presentes na figura vão compor com
os seus lı́deres quatro grupos locais ((P1, S1, S2, S3), (P2, S4, S5, S6), (P3, S7, S8, S9) e
(P4, S10, S11, S12)). Os processos seguidores recebem e enviam mensagens somente para
seus lı́deres.

O sistema é feito para uma composição variável considerando a natureza de
blockchains. Para que funcione diante de um ambiente malicioso, é necessário que os
parâmetros da proposta sejam definidos para uma composição mı́nima. Esta composição
mı́nima de n servidores é dada pela relação n = 3f + 1. É necessário também que esta
composição mı́nima de servidores esteja distribuı́da de forma igualitária entre os servi-
dores lı́deres, formando os grupos locais. Sem estas condições citadas, a composição
mı́nima não funcionária. Outro aspecto a se considerar é que o sistema deve fornecer uma
estrutura que o permita evoluir em uma situação de larga escala. O número de servidores
que vão ser agregados durante seu ciclo de vida deve encontrar facilidades para tal. Para
isto temos que trabalhar com um número máximo de k lı́deres. Como k é limitado por
k
2
 n então é assumido a situação de k máximo onde k

2 = n. Por outro lado, se a
composição mı́nima deve funcionar então, temos que assumir k2 = 3f + 1. Com isto
teremos f dado pela expressão f = d

(k2�1)
3 e. Se considerarmos o exemplo da figura 1

onde k = 4 (n = 16), o limite de faltas do sistema será dado por f = 5.

1Um canal ligando processos pi a pj possui caracterı́sticas fair lossy quando não cria ou duplica mensa-
gens, mas pode perder as mesmas. Porém, se pi envia um número infinito de mensagens para pj , então este
recebe um número infinito de mensagens de pi
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Figura 4. Arquitectura do Sistema

Note que o valor de f é sempre maior que o valor de k. A composição mı́nima
e outras maiores devem continuar funcionando mesmo com o comprometimento de uma
minoria de servidores lı́deres. É necessário sempre que k/2+1 lı́deres sejam corretos para
o sistema funcionar de forma adequada. No exemplo da figura 1 precisamos de k � 3
lı́deres corretos (mesmo com f = 5). Se os lı́deres selecionados em uma visão do sistema
forem faltosos em sua totalidade ou maioria, nenhum bloco de transações será ordenado
pela camada Ordering e o protocolo de ordenação em sua visão vai sendo reconfigurado
até atingir uma visão onde os lı́deres corretos formam a maioria do grupo de lı́deres e um
bloco possa ser decidido (a visão deve ter k/2 + 1 lı́deres corretos).

3.2. Extratificação nos Servidores

O sistema é composto por dois subsistemas, a ”camada Blockchain”e a ”camada Orde-
ring”, como mostrado na Figura 4. O sistema é construı́do de uma maneira modular que
permite integrá-lo facilmente como um protocolo de consenso em qualquer blockchain
como, por exemplo: Hyperledger Fabric [Cachin 2016]. O cliente envia por meio de
uma API suas mensagens para o grupo local mais próximo. A camada Blockchain recebe
as solicitações do cliente e as agrupa em blocos que serão enviados à camada Ordering.
Esta, por sua vez, é responsável pela ordenação dos blocos de entrada e os retorna para
a camada Blockchain em ordem total. A camada Blockchain verifica o bloco e, se for
válido, o anexa de forma ordenada ao seu blockchain.

O ambiente de blockchain assumido tem os blocos produzidos em uma determi-
nada periodicidade e com tamanho fixo similar à maioria dos blockchains como o Bitcoin
[Nakamoto 2008]. Em nossa proposta, como nos blockchains existentes, os blocos podem
ser entregues vazios para garantir a periodicidade dos mesmos 2. A figura 3 mostra um
exemplo de modelo de bloco. Cada bloco consiste em um campo de dados que contém as
transações de clientes, incluindo seus certificados e assinaturas, um campo de assinatura
que contém a assinatura do criador do bloco e o hash do bloco anterior no sistema.

4. Dinâmica dos Blockchains

O grupo global (o grupo de lı́deres) possui um coordenador que numa instância de con-
senso impõe o seu bloco como o próximo a ser ordenado. A cada execução de uma

2No Bitcoin, de 2009 a 2015, a produção de blocos vazios ficava em torno de 20% [Redman 2018]. Já
no Ethereum, atualmente, entre 2 a 3% dos blocos produzidos são vazios [Svanevik 2018].
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instância deste consenso, um bloco tem sua ordem definida. Este consenso que define a
ordem dos blocos no sistema é executado por um protocolo que possui passos semelhantes
ao PBFT. O protocolo proposto neste texto define a troca de coordenador a cada instância
concluı́da de consenso (a cada bloco ordenado). Esta função de coordenador, portanto,
circula entre os lı́deres do grupo global. Esta alternância de coordenadores aumenta o de-
sempenho do protocolo, além de diminuir o impacto de um coordenador comprometido.

Um cliente envia sua transação para um grupo local de servidores mais próximo
ou conhecido (multicast na Figura 4). O servidor lı́der de grupo local ao receber uma
transação de cliente é responsável por incluir a mesma em um bloco corrente e depois
quando for coordenador, deve propor este bloco para a camada Ordering.

Na camada Blockchain são previstos dois intervalos de tempo: o timetoS e o
timetoR. Como citado na seção anterior, o modelo de blockchain é definido por uma
periodicidade na proposição de blocos. Com isto, foi definido para uma instância de con-
senso que se inicia, um atraso timetoS que deve ser respeitado pelo coordenador para
envio da proposição de um bloco. Este tempo timetoS tem seu inı́cio a partir da última
inserção na cadeia de blocos e só quando se completa, o coordenador propõe o seu bloco
para ordenação. O outro tempo (timetoR) é um timeout que estipula o prazo máximo que
um servidor na camada Blockchain deve esperar por um bloco ordenado pela camada Or-
dering. Na falta de um bloco no fim deste prazo, existirá uma suspeita sobre a camada
abaixo e uma solicitação de view change é acionada na Blockchain Layer (ver seção 4.2).
É assumido no presente projeto este timeout como sendo timetoR � 2 ⇤ timetoS .

4.1. Descrição dos Algoritmos

4.1.1. Ações na Camada Blockchain

As ações executadas por um servidor na camada Blockchain começam com um cliente Cj

enviando um grupo local de servidores uma mensagem de requisição a que deve conter a
transação T desejada pelo cliente, uma estampilha (t) com o tempo de envio, o identifica-
dor do cliente e a assinatura desta mensagem (↵j) usada em verificações de autenticidade.

A recepção desta mensagem com a transação do cliente Cj por um servidor Si tem
como objetivo incluir a mesma em um bloco a ser destinado à blockchain. Se a transação
já foi recebida, ou está incluı́da na cadeia de blocos (bloco já foi ordenado) ou se faz
presente em bloco pendente (bloco já completo, mas não ordenado) ou ainda em bloco
corrente (bloco não completo em seu tamanho máximo). Se o bloco com a transação
já foi ordenado, fica evidente que o cliente não recebeu a resposta e a mesma é então
novamente enviada ao Cj . Se o servidor Si recebe uma mensagem com transação enviada
pela primeira vez e for um lı́der de grupo local então esta transação e suas informações
são adicionadas em seu bloco corrente (Bc).

Quando ocorre o retorno da camada Ordering no servidor Si, uma decisão foi
concluı́da para a instância m de consenso. Se a decisão ocorreu de maneira adequada o
bloco resultante Bd, proposto pelo coordenador, é incluı́do na blockchain BCi na posição
do consenso m.

Se o resultado é o valor default (?), isto significa que a instância m terminou, mas
não houve consenso por um bloco e deve ser executada a reconfiguração (viewChange)
do grupo local da réplica na camada abaixo. Este valor default significa que o consenso
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da camada de baixo terminou com dois ou mais blocos diferentes e, por consequência, o
coordenador é faltoso.

Os servidores também mantêm um timeout para a decisão de uma instância de
consenso m. O valor deste timeout é dado por timetoR (seção anterior). No esgota-
mento deste timeout uma reconfiguração dos grupos locais (view change) do sistema é
necessária.

Como consequência do bom andamento de um consenso m, um servidor correto
Si deve responder ao cliente, enviando uma mensagem de resposta (reply) com o resultado
R da transação T executada no blockchain. Este reply contém informações que visam a
autenticidade como o carimbo de tempo t da requisição do cliente, o identificador do
bloco na blockchain (BCi) e o identificador e a assinatura do servidor Si.

O cliente deve aguardar f + 1 respostas válidas e coincidentes em termos de re-
sultado antes de aceitar o mesmo. Se não recebe f + 1 replies coincidentes em prazo
definido previamente (timeout do cliente), então o cliente, usando o multicast de sua API,
deve enviar a mesma requisição de transação para outro grupo local do sistema. Como este
reenvio mantém o carimbo de tempo original, nenhum servidor correto aceita a mesma
transação mais de uma vez e muito menos anexa a mesma ao seu blockchain.

Se Si for o coordenador do próximo consenso que deve ordenar um bloco, este
servidor então prepara uma temporização para suas ações no consenso m + 1. Com isto,
é estabelecido o atraso de timetoS para a sua proposição de bloco. No esgotamento deste
prazo timetoS, o coordenador deve propor um bloco para ordenação. Um servidor lı́der
sempre saberá quando é próximo coordenador do grupo global (ordenação dos lı́deres
baseadas na ordem crescente de seus identificadores). Este coordenador começa a sua
inspeção a procura de um bloco pela lista de blocos pendentes. Se houver blocos pen-
dentes, então o bloco a ser proposto será o primeiro desta lista. Se não houver pendentes
então o bloco corrente é proposto (Bc) mesmo que vazio ou não completo em seu tama-
nho fixo. Com isto, o servidor deve calcular um resumo (aplicando uma função Hash) no
último bloco ordenado (pelo consenso m) na sua cadeia de blocos. Este resumo calculado
é incluı́do no campo B.hash do bloco a ser proposto no consenso m+ 1.

4.1.2. Ações na Camada Ordering

O algoritmo 1 descreve o protocolo de consenso usado para definir a ordem dos blocos
que são registrados na blockchain do sistema. Este algoritmo hierárquico da camada
Ordering possui três etapas: Pre-Prepare, Prepare e Commit, que estão representadas por
cinco passos na Figura 2.

Como a cada instância de consenso assume um novo coordenador para propor seu
bloco, cada lı́der espera até que chegue sua vez como coordenador em uma visão global
(vGi). Neste algoritmo, a réplica Si é a coordenadora e recebeu um bloco B da camada
Blockchain (linha 4). Com isto, Si propõe o bloco recebido através de uma mensagem pre-
prepare para todas as réplicas na liderança (linhas 6 a 7). Esta mensagem é representada
pela tupla < PRE-PREPARE, B, vGi, i >↵i

com B como o bloco proposto e onde vGi é
a visão da liderança que contém os id

0
s dos lı́deres atuais do sistema (grupo global). O

identificador i do coordenador e a sua assinatura ↵i também são representados na tupla.
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Na linha 9, o servidor Si recebe uma mensagem válida de pre-prepare. Mensa-
gens inválidas são descartadas. As mensagens são consideradas válidas se as verificações
de assinaturas estão corretas e se ainda não foram recebidas nesta view. Estas verificações
ocorrem em todos os passos e são omitidas no código para simplificar o mesmo. Em
seguida, é verificado se o emissor é o coordenador da visão global corrente e também
se a visão enviada (vGi) coincide com a visão atual do receptor (linha 10). Após estas
verificações se confirmarem, o lı́der Si salva o bloco proposto em seguida e constrói uma
mensagem prepare (linha 12). A tupla < PREPARE, B, vGi, i,↵c >↵i

representa esta
mensagem e possui entre seus campos, o bloco proposto B, a assinatura ↵c do coordena-
dor sobre a mensagem pre-prepare e acompanham ainda, o identificador i e a assinatura
↵i do emissor (o lı́der Si) .

A mensagem prepare é enviada aos servidores do grupo de lı́deres (linha 13) e
ao seu grupo local através de canais confiáveis. Este mensagem permite que lı́deres que
tenham perdido o pre-prepare possam se recompor no protocolo. Um lı́der Si, ao receber
um prepare válido, verifica se já recebeu mensagem de pre-prepare no consenso atual
(linha 23). Se não recebeu, coloca o mesmo bloco em bufm(B).

Algorithm 1 Camada Ordering

1: vGi  ; . The global view
2: vLi  ; . The local view
3: bufm  ; . Buffer for consensus instance m

4: on Ordering.propose(B) . At the coordinator
5: bufm(B) bufm(B) [ {B}

6: msgi  < PRE-PREPARE, B, vGi, i >↵i
7: send msgi to leadership

8: end

9: on receive(pre-preparej )
10: if vGi = vGc ^ vGi.coord = c then

11: bufm(B) bufm(B) [ {B}

12: msgi  < PREPARE, B, vGi, i,↵c >↵i
13: send msgi to leadership ^ group[i]
14: end if

15: end

16: on receive(preparej )
17: bufm(P ) bufm(P ) [ {preparej}

18: if Si is not leader then

19: bufm(B) bufm(B) [B

20: msgi  < LCOM,↵c, vGi, i,↵Bi >↵Ci
21: send msgi to leader
22: else

23: if bufm(B) is empty then

24: bufm(B) bufm(B) [ {B}

25: end if

26: if (|bufm(P )| �
j
k
2

k
+ 1) ^ timeout then

27: ↵cm  combineSig(bufm(LCOM).↵Cj)
28: ↵bk  combineSig(bufm(LCOM).↵Bj)

29: msgi  < COMMIT,↵c, vGi, i,↵cm,↵bk >

30: send msgi to leadership

31: end if

32: end if

33: end

34: on receive(lcommitj )
35: bufm(LCOM) bufm(LCOM) [ {lcommitj}

36: end

37: on receive(commitj )
38: if verify(↵bk) ^ verify(↵cm) then

39: bufm(C) commitj

40: if |bufm(C)| �
j
k
2

k
+ 1 then

41: if |bufm(B)| 6= 1 then

42: decisionm.B  ?

43: else

44: decisionm.B  bufm(B)
45: end if

46: decisionm.sigs bufm(C).↵bk

47: send decisionm to group[i]
48: return decisionm.B

49: end if

50: end if

51: end

52: on receive(decisionm) . Reception of decisionm

53: if verify(decisionm.sigs) then

54: return decisionm.B

55: end if

56: end

Um seguidor Si ao receber um prepare válido vindo de seu lı́der, coloca
o mesmo em seu buffer (linha 17) e salva o bloco vindo do coordenador (linha
19). Na sequência, este seguidor monta uma mensagem de commit local (a tupla
< LCOM,↵c, vGi, i,↵Bi >↵Ci

) onde ↵c é a assinatura do coordenador sobre campos
do pre-prepare, i e vGi são o identificador e a visão do seguidor Si e ↵Bi é a assinatura
deste seguidor sobre o bloco (B). Além disso, inclui uma assinatura ↵Ci, feita sobre
campos desta mensagem (LCOM ). Esta mensagem é por fim enviada por Si ao lı́der de
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seu grupo local (linha 21). Os lı́deres, ao receberem mensagens válidas de commit local,
colocam as mesmas no bufm(LCOM) (linhas 34-35).

Para o commit de grupo, o lı́der Si cria nas linhas 27-28 do algoritmo as multi-
assinaturas ↵cm (sobre campos do commit) e ↵bk (sobre o bloco), usando suas assinatu-
ras e as de seus seguidores (↵Ci’s e ↵Bi’s respectivamente)3. Na sequência, a mensa-
gem de commit que deve representar o grupo no passo 5 é montada, conforme a tupla
< COMMIT,↵c, vGi, i,↵cm,↵bk >, onde ↵c representa a assinatura do coordenador so-
bre o pre-prepare, vGi é a visão atual, i é o id da réplica lı́der e ↵cm e ↵bk são as multi-
assinaturas citadas acima. Esta mensagem é enviada para o grupo de lı́deres (linha 30). As
multi-assinaturas levam no commit o reconhecimento da validade dos passos anteriores
do grupo local.

As réplica lı́deres Si ao receberem mensagens de commit, depois da verificação
das assinaturas, salvam em buffers (bufm(C)) estas mensagens (linhas 37-39). Para que
se chegue a decisão de consenso é necessário a recepção de um número maior ou igual a
b
k

2c + 1 mensagens de commit (|bufm(C)| � b
k

2c + 1, linha 40), contendo então b
n

2 c +
1 ou mais assinaturas de réplicas o que garante que uma maioria das réplicas corretas
participaram da decisão. Atingido este valor de mensagens commit, a decisão começa
com a verificação se ocorreram mais de um bloco proposto em bufm(B) (|bufm(B)| 6= 1).
Se foram propostos mais de um bloco neste consenso então o coordenador é malicioso e
o valor default (?) é a decisão do consenso. Se o buffer possuir só um bloco, este será a
decisão correta do consenso. Ambos os resultados de consenso são atribuidos à estrutura
decision no seu campo B (linhas 42-44).

Na linha 46, usando cada mensagem de commit recebida em bufm(C), as réplicas
vão formar uma lista de multi-assinaturas sobre o bloco proposto (↵bk’s). Esta lista vai
ser anexada ao campo sig da estrutura decisionm. Esta estrutura, é então enviada por
cada lı́der ao seu respectivo grupo local (linha 47). Na sequência o lı́der Si retorna
decisionm.B à camada Blockchain na linha 48, concluindo o consenso.

Na linha 52, os seguidores recebem a mensagem com a estrutura decisionm, veri-
ficam a lista de multi-assinaturas (linha 53) e, se válidas, retorna decisionm.B à camada
Blockchain (linha 54 do algoritmo).

4.2. View Changes

Em nosso sistema, existem dois nı́veis de visões: A visão global que contém o id da visão,
o do coordenador e os id’s de todos os lı́deres (acompanhados por suas multi-assinaturas).
Uma visão local deve conter o id da visão local, os id’s dos seguidores, o lı́der atual e uma
multi-assinatura sobre esta visão.

Se um servidor não conclui uma instância de consenso de forma adequada, uma
reconfiguração será acionada, provocando uma troca de visão local na camada Ordering.
O algoritmo 2 descreve estas trocas de visão local. Neste algoritmo, a réplica Si incre-
menta o id da visão local, troca o lı́der de forma determinista e então envia uma mensagem
elect para o lı́der da nova visão. Esta mensagem contém a view local e uma assinatura
local ↵i sobre esta visão (linhas 3-5). Depois, aguardará a mensagem de confirmação
do lı́der recém eleito contendo a nova visão assinada pelo grupo. Se Si receber esta

3↵cm e ↵bk são montadas a partir dos seguidores que respondem no prazo timeout (linha 26).
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confirmação dentro de um limite de tempo e com a multi-assinatura válida, a nova visão é
aceita (linhas 7-9). Se a réplica não recebeu uma confirmação válida, acionará uma nova
reconfiguração que incrementará novamente o id da visão e trocará de lı́der mais uma vez,
recomeçando este protocolo novamente (linha 13). Neste passo é importante que o lı́der
antigo não participe na nova eleição pois é considerado suspeito.

O Algoritmo 3 mostra o código que uma réplica executa ao receber as mensagens
elect. Ao receber esta mensagem, a réplica Si adiciona a mesma ao seu buffer (linha 5).
Recebendo uma maioria de mensagens elect das réplicas locais (l/2 + 1), Si combina as
assinaturas locais ↵j formando uma multi-assinatura da nova visão de grupo local (linhas
6 e 7). Este lı́der também verifica a assinatura de grupo resultante (linha 8). Se correta,
o novo lı́der atualiza sua visão local e envia mensagens de confirmação com a visão e
a assinatura de grupo para todas as réplicas do grupo local e também para a liderança.
Os membros do grupo local, conforme explicado anteriormente, verificam a assinatura
e se correto, aceitam a nova visão. As réplicas do grupo de lı́deres também verificam a
assinatura e se correto, incluem o lı́der recém eleito formando uma nova liderança (vG).

Algorithm 2 View Changes [1]
1: vLi  nil . The Local View
2: on reconfigurationRequest()
3: vLi.id++ . Increment view id
4: vLi.rotateLeader()
5: send < ELECT, vLi,↵i > to vLi.leader

6: end

7: on receive(confirmj )
8: if verify(confirmj .msig) then

9: vLi  confirmj .vL . Update View
10: end if

11: end

12: on confirmationT imeout()
13: reconfigurationRequest()
14: end

Algorithm 3 View Changes [2]
1: vLi  nil . The Local View
2: buf  ; . The message buffer
3: c nil . Last Consensus
4: on receive(electj )
5: buf  buf [ {electj}

6: if buf.size � l/2 + 1 then . If received majority
7: msig  combine(buf)
8: if verify(msig) then

9: vLi  electj .vL

10: send < CONFIRM,msig, vLi > to group

11: send < NOTIFY,msig, vLi > to leaders

12: end if

13: end if

14: end

4.3. Análise de Complexidade em Mensagens

Nesta subseção, calculamos a complexidade em mensagens da nossa proposta para mos-
trar a escalabilidade da mesma. Como mencionado anteriormente, assumimos que o ta-
manho do grupo global é restrito a k que é limitado pela relação k

2
 n. Esta é uma

restrição básica para se conseguir um custo linear da abordagem proposta, evitando o
custo quadrático de protocolos semelhantes ao PBFT.

Na primeira etapa do protocolo, o cliente transmite suas transações para um grupo
local. Assumindo l servidores no grupo, isto resulta em uma complexidade de mensagem
de O(l) onde l < n. O mesmo ocorre no passo 7 da figura 2, em que o cliente é notificado
com as mensagens de reply. No passo 2 há uma complexidade de mensagem de O(k) em
que k descreve o número de lı́deres na liderança, já que o coordenador encaminha uma
mensagen de pre-prepare com a proposta de bloco somente aos lı́deres.

No passo 3, os lı́deres enviam uma mensagen de prepare na liderança e também
para seus seguidores. Isso resulta em k

2 mensagens na liderança e l mensagens enviadas
aos grupos locais. Onde l é o número total de seguidores no sistema e é dado pela relação
l = n� k. O custo assintótico em termos de mensagens neste passo é dado por O(n).

Na etapa de commits, (passos 4 e 5) o custo relacionado aos commits parciais é
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O(n). Já os commits com as multi-assinaturas envolve somente a liderança e tem como
custo O(k2). Que também resulta em uma complexidade de O(n) para estes dois passos.
O passo 6 corresponde ao envio da estrutura decisionm aos seguidores o que resulta em
O(n). Com isto, o custo total assintótico da proposta é linear (O(n)) e portanto escala de
forma adequada para valores de n.

Considerando que, no pior caso, f servidores falhos assumem em sequência o
papel de coordenador, o custo das f + 1 reconfigurações necessárias é dado por O(f ⇤

n) considerando um custo de O(n) para cada reconfiguração o que implica no final um
custo de O(n2). O PBFT considerando f reconfigurações resulta em um custo de O(n3).
Portanto, a proposta desenvolvida apresenta vantagens em termos de mensagens.

5. Considerações Sobre a Proposta

O presente trabalho tem como objetivo o desempenho no alcance da consistência dos
blockchains. Alguns trabalhos partiram para o uso do PBFT (replicação ativa) com este
objetivo. Mas estes ou somente ordenavam transações ou então com um uso mais efe-
tivo (se aplicados em blocos), ficavam limitados pelos custos assintóticos quadráticos
do PBFT (O(n2)). Neste trabalho foi proposto um algoritmo de consenso com custo
linear. Mas isto leva a um relaxamento da propriedade de acordo deste consenso. Ou
seja, réplicas corretas que não concluem o consenso de forma adequada4. Réplicas cor-
retas que não concluem o consenso são recuperadas pela camada Blockchain através de
temporizações e reconfigurações.

Neste algoritmo, por envolver assinaturas em qualquer troca de mensagens, o
único comportamento que envolve valor é o do coordenador, que pode mandar blocos
diferentes em uma instância de consenso para seus pares, resultando no envio de um va-
lor default para a camada Blockchain5. As outras réplicas se tentarem mudar os valores
dos blocos, terão suas mensagens descartadas. O único efeito que podem conseguir é o
atraso ou o não envio de mensagens. As réplicas corretas no sistema, em maioria, devem
mascarar estes efeitos faltosos.

A situação mais crı́tica é o prazo timeout do consenso se esgotar sem decisão.
Neste caso, isto significa que tivemos menos que k/2+1 grupos corretos entregando suas
mensagens de commit. Na camada Blockchain, as réplicas que tiveram os timeouts esgota-
dos, enviam pedidos de reconfiguração de seus grupos locais, envolvendo a troca de seus
lı́deres e provocando uma nova leadership no sistema. Se o coordenador for malicioso
(mais de um bloco no sistema) estas reconfigurações retiram o mesmo do leadership. E
outra réplica, na sequência, assume a coordenação, propondo seu bloco para o consenso
m. Estas reconfigurações ocorrem até que o consenso termine de maneira adequada.

Quando temos k/2 + 1 ou mais lı́deres corretos, as réplicas que tiveram como
caminho a maioria dos lı́deres corretos decidiram no consenso m. Os lı́deres não corretos
deixam seus seguidores corretos sem consenso. E, neste caso, Somente reconfigurações

4A propriedade de acordo para consenso determina que todas as réplicas corretas decidam pelo mesmo
valor. O acordo na nossa proposta exige que a maioria das réplicas corretas decidem pelo mesmo valor.

5Um coordenador nunca pode fabricar ou mudar transações em um bloco porque estas estão acompa-
nhadas pelas assinaturas dos clientes. O coordenador porém pode enviar blocos diferentes aos diversos
lı́deres do sistema no sentido de invalidar o consenso.
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não resolvem a inconsistência dos seguidores corretos. A medida que devolve a con-
sistência é a solicitação de estado (do blockchain) a várias réplicas do sistema.

Porém, pode ocorrer algumas réplicas corretas isoladas em grupos com maioria
de faltosas. Neste caso, o grupo é faltoso (maioria de faltosos) e não interessa o número
de reconfigurações, o comportamento do grupo sempre será o mesmo. É necessária a
intervenção de administradores para a renovação do grupo. Estas réplicas corretas muito
dificilmente recuperam estado correto pela dependência de assinaturas de grupo.

Mas o que pode ser garantido é que em qualquer situação onde houver a decisão
por um Bloco, as transações do mesmo estão registradas no blockchain e os clientes terão
sempre a recepção da resposta correspondente.

Os valores de tempos utilizados em simulações preliminares no nosso sistema fo-
ram timetoS = 1 segundo (tempo de envio para o coordenador) e o timetoR = 3 segundos
(o timeout dos consensos). Se considerarmos os tempos de outras abordagens que variam
de 10 minutos do Bitcoin [Nakamoto 2008] a 0.5 segundos do EOS [Grigg 2017], consi-
deramos as nossas escolhas adequadas garantindo na média um bom desempenho. Está
faltando para a arquitetura proposta uma simulação que inclua o efeito das réplicas mali-
ciosas. Nesta situação, o efeito das reconfigurações poderá ser medido, permitindo então
a comparação com as atuais propostas de blockchain .

Os grupos no sistema proposto foram feitos para começar com uma configuração
mı́nima, porém devem evoluir. Foi considerado que datacenters podem lançar novos
servidores (ou diminuir) conforme a demanda de transações. Com isto, as composições
de grupo podem evoluir, serem diferentes entre si, e possuirem membros em números
maiores que os da composição mı́nima. Porém, os parâmetros definidos (f e k) devem
permanecer os mesmos da composição mı́nima.

Outra evolução possı́vel seriam outros datacenters entrarem no sistema (outras
empresas) e neste caso deve haver modificação do número de lı́deres no leadership. Ou
seja, k e f devem sofrer modificações adequadas; considerado que cada datacenter deve
ter a sua representação neste grupo. As saı́das destes datacenters também são previstas.

As propriedades de safety e liveness podem ser facilmente verificadas para este
algoritmo de consenso quando mantido o limite de faltas f . O safety é sempre garantido
devido à necessidade de obter uma maioria de assinaturas das réplicas do sistema para um
bloco persistir no ledger distribuı́do. Quanto a terminação (liveness), esta pode ser facil-
mente verificada no algoritmo 1, na situação de b

k

2c + 1 lı́deres corretos participando do
consenso (que pode ser conseguida através de reconfigurações), garantindo desta forma,
a maioria de réplicas corretas e a consequente terminação do algoritmo.

6. Conclusões

A principal contribuição deste artigo foi apresentar um algoritmo e uma arquitetura que
reduzem o custo de mensagens de consenso em blockchains para O(n). Diferentemente
dos trabalhos relacionados, falhas maliciosas podem ocorrer em componentes, em qual-
quer nı́vel da hierarquia.

Ainda que com suas propriedades relaxadas, sempre é garantido que todas as
réplicas corretas irão acrescentar apenas blocos corretos no seu blockchain e jamais duas
réplicas corretas poderão decidir por blocos diferentes para o mesmo consenso.
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Abstract. Blockchain and Tangle are data structures and protocols used to 
create an immutable public record of data insured by a network of peer-to-peer 
participants that maintains a monotonic growing set of distributed data records 
known as ledgers. Both technologies provide a decentralized solution that can 
guarantee the exchange, of large amounts of valid and complete messages in the 
Internet of Things. This encrypted and secure peer-to-peer messaging mechanism is 
adopted in this project to manage the processing of IoT transactions. To maintain 
transactions private, and secure, the distributed consensus algorithms are 
responsible for validating and choosing transactions and recording them in the 
global ledger. Experimental results showed that the latency imposed by the 
consensus algorithms can have a negative effect on the online creation of reliable 
stories that track the events of the IoT networks. By using Complex Event 
Processing as a pre-processing step that allows selecting only those high level 
events, it is possible to obtain a significant improvement of latency in many 
situations. The main contribution is a middleware service that provides a framework 
for the construction of large-scale IoT applications that combine Complex Events 
Processing and different decentralized ledgers such as the blockchain of Ethereum 
or IOTA Tangle, for secure data storage. 

1. Introduction 

The “Internet of Things” (IoT) enables the integration of the physical world with the 
virtual world of the Internet [Haller 2010]; and already has a strong impact in several areas 
such as smart homes and cities, environmental monitoring, asset monitoring, logistics, etc. 
Thanks to rapid advances in underlying technologies, IoT is opening tremendous 
opportunities for a large number of novel applications that promise to improve the 
efficiency of several economic sectors as well as the quality of our lives [Xia 2012].  

Deployments of IoT systems in several fields entail an enormous increase in the 
collection and analysis of a large amount of data, by connecting multiple smart devices 
with the cloud-hosted services; therefore, IoT will require to handle an increasingly large 
volume of data/information in real time from a variety of sources and to detect significant 
events of the environment and/or from mobile entities by correlating this data in real time. 
Many of these collected data are valuable only if one can ensure their integrity, 
confidentiality, privacy and non violability since this is necessary for ensuring the integrity 
of the derived information and the correct and accurate decision making.  

Currently, many IoT devices, data transmission protocols and databases are 
supported by security models susceptible to accidentals and malicious attacks, including 
data tampering [Razzaq 2017]. Distributed ledgers offer an elegant solution to solve this 
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problem, since its decentralized, autonomous and trustful capabilities make it an ideal 
component of IoT solutions [Vitalik 2015]. The adoption of distributed ledgers with this 
important characteristic allows a secure peer-to-peer messaging mechanism to manage the 
processing of huge amounts of IoT transactions and the coordination between the devices 
[Vitalik 2015]. Companies with IoT solutions have quickly become one of the first to 
adopt distributed ledger technologies, but in addition to having a decentralized IoT 
architecture, it is also necessary to ensure that it can scale while maintaining all 
transactions secure and trustful. 

Among the several available technologies for implementing distributed ledgers data 
storage systems, we use two different technologies: the Ethereum blockchain and the IOTA 
Tangle. Ethereum blockchain provides a persistent structure where data is stored in a 
reserved space in each transaction. Tangle is a blockless distributed ledger of the 
cryptocurrency platform called IOTA and was created as a cryptocurrency for the IoT 
industry [Popov 2016]. Despite these important characteristics, there are associated 
problems that must be resolved before a ledger based-storage system can be applied to IoT 
systems, such as: privacy of the sensor data and users-sensitive data, centralization of 
miners, vulnerability, immutability of smart contracts, limits on data storage, consensus and 
slow writing, among others.  

In this project, a filtering technique will be addressed to solve the problems related 
to the scalability and performance of the distributed ledgers, to be applied to an IoT 
system. In order to mitigate the problems previously mentioned, the network can be 
structured with an architecture where some computational intelligence is located the closest 
possible to where data is collected. Thus, instead of sending directly all the sensor/status 
data collected by all endpoint-devices (smart things), they will be analyzed and pre-
processed locally at “the edge/fog of the network” before being sent to the ledger. To 
analyze, filter and collect data from the devices of an IoT system, the middleware 
ContextNet [Endler 2018] was used as a transport layer. In addition, it allows using 
techniques of Fog Computing such as Complex Event Processing (CEP) and data buffer, 
for data filtering. By implementing this strategy as part of this project, we intended to 
reduce the throughput of data sent to the ledger locally to solve the growing problems of 
running out of network bandwidth as the number of nodes grows (i.e. scalability). 

The aim of this project is the implementation of a secure transaction storage system 
using distributed ledgers as a middleware service for the ContextNet.  For this reason, the 
implementation of a trustless peer-to-peer messaging protocol based on Distributed 
Ledgers for ContextNet is proposed to create a more secured transport protocol for IoT. 
This messaging protocol will be capable to scale while stored in a distributed way and 
maintain private, secure and trustful transactions.  

2.  Enabling Technologies 

2.1  Distributed Ledgers 

A Distributed ledger is an immutable public record to store large volume of transactions, 
which can significantly facilitate the creation of reliable network histories for tracking the 
actions of nodes in an IoT system. Formally, a distributed ledger system is immutable 
because it fulfills that: at each times t> 0 there is a data set Ledger(t) that describes the 
entire system history up to that point. In principle, a transaction is stored in all the nodes of 
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the network and all copies are perfect replicas. This ledger is incremental, in the sense that 
Ledger (t) ⊂ Ledger (s) for all t <s; that is, the data is added but never deleted. Distributed 
ledgers are also secured by a network of peer-to-peer (P2P) participants that maintain a 
continuously growing set of data records. Each transaction is verified and recorded by the 
consensus of the majority of the participants in the system. Once the transaction entered the 
block, that information can never be removed or modified again [Christidis and 
Devetsikiotis 2016]. 

Ethereum (ETH) [Vitalik 2015] is a decentralized platform with a built-in 
programming language that executes smart contracts on a customized blockchain, and 
allows to deploy Decentralized Applications (DApps) on top of it. Ethereum provides a 
decentralized peer-to-peer network where participants can exchange trusted messages. In 
the Ethereum blockchain the block is stored in a multi-level data structure named Merkle 
Patricia tree (trie) that provides a persistent data structure for mapping between arbitrary-
length binary data (byte arrays) [Wood 2014].  

IOTA Tangle [Popov 2016] is a distributed ledger for storing transactions with a 
directed acyclic graph (DAG) instead of a public string of blocks. In Tangle, all data is 
stored in distributed and trustlful nodes among the network, and this design guarantees the 
integrity of the data that is sent. Tangle is scalable, lightweight and makes possible to 
transfer value without any fees; so that devices can trade exact quantities of resources on-
demand, and store data from sensors and dataloggers securely and verified on the ledger 
[Popov 2016]. 

2.2  ContextNet Middleware 

ContextNet [Endler 2018] is a scalable “Internet of Mobile Things” (IoMT) middleware 
which provides context services for wide- and large-scale pervasive collaborative 
applications such as on-line monitoring or coordination of mobile entities' activities. In the 
ContextNet project, communication and context distribution capabilities are implemented 
in the Scalabe Data Distribution Layer (SDDL), while other services and extensions are 
built as software modules on top of this distribution layer. Together, these software 
modules form the ContextNet middleware [Talavera 2016]. 

2.3  CEP 

Complex Event Processing (CEP) is a data stream processing technology which is able to 
recognize relevant patterns of events from multiple sources that later will be processed, 
providing capabilities of filtering, aggregation, correlation and analysis of events.  The 
goal of CEP is to program rules which check for event properties, and event pattern of 
interest and implement responsive actions that are triggered whenever the antecedent is 
satisfied [Robins 2010].  

2.4  Mobile Hub 

The Mobile Hub (M-Hub) [Talavera 2015] is a general-purpose gateway that manages and 
connects smart and also mobile objects with different WPAN technologies such as BLE 
and Classic Bluetooth. The main function of the M-Hub serves as an intermediary between 
the mobile objects and the services in the SDDL core of the ContextNet architecture. This 
middleware is responsible for discovering and connecting the smart objects to the SDDL 
Core [Talavera 2016]. 
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3.  Implementation  

3.1 Architecture 
The multilayer architecture of the project can be physically separated by 3 tiers: 
middleware tiers, application tiers and ledger tiers (Figure 1). This three-tiers architecture 
allows the project to be easy to extend and scale, with distributed and decentralized 
programming as a basic principle. Each of the tiers has associated logical layers where the 
corresponding technologies and patterns are used.  

To access the distributed ledgers through ContextNet, the DLedger service was 
implemented, which is responsible for connecting the IoT applications with the different 
immutable public records, and therefore, facilitates the storage of data in the ledgers. The 
DLedger service implemented is part of the ContextNet middleware and it is also presented 
at each of the gateways within the SDDL core network.  This service will improve the 
middleware with new functions related to security and storage, allowing adaptation to 
environments where distributed applications require blockchain technologies (Figure 1). 
The service is available as an API and allows you to control all the functions of each 
ledger. For the implementation of the API, the Tangle and Ethereum technologies were 
consumed through their libraries in the Java versions: Web3j for Ethereum and IOTA 
Java for Iota.  

The Application Tier consists of one or more instances of applications that 
consume specific services of ContextNet through the M-Hubs. In addition, the Ledger Tier 
is in charge of storing all the data that the sensors of the system emit. The way to store 
them is through transactions made in the network. Each transaction is an object that has a 
field where any type of data can be stored. This is the most basic layer of the proposed 
system and contains two different ledgers technologies and it is possible to choose which 
of the two technologies they prefer to store the data (Figure 1).  

 

 
 

Figure 1. Diagram representing the three-tiers architecture of the system 
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3.2 Storage of context data using distributed ledgers 
The context data was stored through transactions that include the recipient's address, the 
transaction data, payload and the transaction value. Transactions were broadcast to all 
participant nodes in the network and they were independently verified and "processed". 
Once transactions are buried under enough confirmations they can be considered 
irreversible [Bahga and Madisetti 2016]. Each transaction in IOTA consisted of 2673 
trytes and the context data was stored as an encoded object in the field named 
“SignatureMessageFragment”.  

For Ethereum transactions the context data were stored in unlimited arrays of bytes. 
Although any amount of data can be stored in these fields, there is a limit of data that can 
be stored in a block. In addition, the Ethereum network has a condition in which the sum 
of the transactions gas of the block (Tg), must not be greater than the GasLimit of the 
block. For this reason, it was necessary to calculate the gas limit of the transaction and 
ensure it does not exceed the gas limit of the block. 

3.3 Data Reduction 

The context data related to the system individually does not require much space, but if we 
reach a large volume of transactions with scales similar to the dimensions of a real IoT 
system, this becomes a problem. In addition, the consensus and slow writing of distributed 
ledgers affects the scalability and performance of the systems, which is an inconvenient to 
be adopted by the IoT systems. In order to reduce the amount of data inserted into the 
distributed ledgers and to face the scalability problem, some Fog computing techniques 
were developed. 

 

 
Figure 2. Sequence diagram representing the process of insertion in the leger 

with CEP and data buffering. 

4. Performance Experiments and Results 

To evaluate the system, an application that simulates the detection of people in different 
places within a building has been created. To achieve that, a total of 157 sensors that sent 
data for the IOTA and Ethereum network were simulated, and they can identify 150 
possible people. Each people ("user") were detected inside the room using stations with 
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MHubs installed. The station proceeds to locate the person who is present in a short range 
radio, using Bluetooth action to obtain better accuracy. The data related to the user and the 
sensor metadata were stored in the general ledger distributed through a WiFi infrastructure.  

The context data of the sensors (MObjects) were sent as a triple, and contains data 
related to the moment in which the event was executed (first element) in milliseconds, a 
specific value related to the identifier of the person who was detected, and the address 
within the network. The triple is stored in the IOTA and Ethereum transaction as 
previously described. The tests of both networks were carried out in environments with the 
same conditions.  

To evaluate the system, three (3) possible environments or system configurations 
were analyzed. In the first configuration (Configuration 1), simple transactions were sent 
without using the accumulation technique or the CEP service. In this way, each sensor sent 
directly through ContextNet a transaction with the metadata corresponding to the event that 
was made. In the second configuration (Configuration 2), the data accumulation technique 
was taken into account. A set of metadata of the events are concatenated and sent forming 
a single transaction. After being sent, the process is repeated. This technique allows the 
accumulation of approximately 12 transactions without exceeding the block limit, being 
very important not to exceed this block limit. Finally, the third configuration 
(Configuration 3) also used the accumulation technique and CEP in the FOG computing, 
where a rule to filter the data has been established. Only people who have identifiers above 
a predetermined value, were detected. Thus, the system has special interest in this group of 
people, and any extra data that is obtained will simply be discarded. 

An analysis of each configuration in both network (IOTA and Ethereum) was performed to 
evaluate different parameters, such as the number of events or actions that each sensor 
issued, which could end in transaction or not, and the number of transaction per sensor. 
The average of the time it takes to process each transaction per sensor (in milliseconds) 
and the values of the lowest (minimum) and highest (maximum) execution time of a 
transaction (of the total number of transactions) per sensor, were also analyzed. In 
addition, the number of pending transactions per instance of time was taking into account. 
The final parameter is the Fee Cost, which is the total fee that must be paid to the network 
so that the miners insert the transaction in the corresponding ledger. 

For each configuration, the experiments were repeated three (3) times to make a 
comparison of the results. The instances of time analyzed in each configuration are defined 
as the exact moment (in milliseconds) in which a transaction was issued. A transaction is 
considered pending when it was started but has not yet been completed and inserted into 
the ledger. In the Ethereum network, when measurements of gas prices cross the gasLimit 
threshold, they are no longer selected. When this happens, the previous transactions are 
accumulated and a single transaction with the data previously obtained; and a new data 
accumulation period immediately begins. To test which environment performs best, each 
single node was tested on computers with the same conditions. The test environment is a 
computer with Windows 8.1, Core(TM) i7 1.80 GHz and 8 GB of RAM. The experiments 
were carried out in a period of time of 25 minutes. 
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4.1 Ethereum Network Evaluations 

To evaluate the performance of the Ethereum Network, three (3) different configurations 
and six (6) different parameters were analyzed. The average number of events sent per 
sensor varied between 6.10 ± 0.64 for the first configuration and 26.50 ± 7.83 for the third 
(Figure 3a). The number of transactions for each configuration is less than the number of 
corresponding events, except in the first configuration, where both values have the same 
value (Figure 3b). 

The evaluation of the number of pending transactions was made by analyzing, at 
each instant of time that a new transaction was executed, how many transactions had not 
yet been completed. As a result of the decrease in the number of transactions and the 
average execution time, it was also observed a smaller number of pending transactions in 
the configuration 3 and 2  in relation to the previous configurations, the first configuration 
being the one that showed the highest value (Figure 3c).  

The analysis of the average of the time it takes for each transaction to be complete 
was also performed (Figure 3c), and its results can be correlated with the time value (in 
millisecond) of the transaction that took longer to execute (maximum) (Figure 3e), and the 
one that took less time (minimum) (Figure 3f). In general, it was possible to observe a 
decrease in the average running time of the Configuration 2 and 3 in relation to the first 
condition, with the Configuration 3 (simple transaction with data buffering and CEP) 
being the lowest value. 

The cost per sensor was also analyzed (Figure 3g). This cost is measured in gas 
units and represents the fee that is paid to the miners for inserting the transactions into the 
blocks. Normal-sized transactions have a gas price of 90000. The total cost per sensor is 
directly related to the number of transactions, therefore, lower costs were observed in the 
configuration 3 and 2 in relation to the first, with the third one showing the lowest values. 

4.2 IOTA Network Evaluations 

To evaluate the performance of the IOTA network, the same configurations used in the 
Ethereum network were analyzed; except for the Fee Cost. Unlike the Ethereum network, 
in the IOTA network there is no need to pay a fee, so the total cost to pay to perform the 
transactions is 0. Figure 3a shows the results of the evaluation of the number of events per 
sensor in the three configurations previously mentioned. The average of transactions made 
per sensor in the first configuration is the same as the number of total events per sensor, 
while in the second and third configuration these values were slightly lower (Figure 3b). 

When analyzing the average time it took for the set of transactions to be executed 
per sensor, the use of data accumulation by buffering data with simple transactions showed 
visible differences in the results related to the use of simple transactions in the IOTA 
network. . In this configuration 2, all 157 sensors emit the events and a buffer accumulates 
all the transactions and sends it in groups of 10. In the third configuration, a reduction of 
the operating time per sensor was also observed in relation to the previous configurations 
(Figure 3c). Finally, the number of pending transactions in each instance of time was also 
evaluated. In the first configuration, in each instant of time in which a new transaction was 
issued, there were approximately 417.55 ± 141.01 pending transactions. A lower number 
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of pending transactions was generally observed in the second configuration. The third 
configuration evaluates the behavior of the system using CEP from FOG computing, where 
a rule for filtering the data was previously established. The data accumulation using data 
buffering was also implemented. The use of these tools allowed decreasing the number of 
pending transactions in relation to the previous configurations, as observed in Figure 3d. 

4.3 Ethereum and IOTA Network Comparison 

The performance of the Ethereum and IOTA network in the three Configurations was 
compared, taking into account the 6 parameters previously mentioned. Figure 3 shows the 
graphical representation of the performance of both networks, including the averages and 
standard deviations of the three independent experiments. All statistical analyses were 
carried out using GraphPad Prism version 6.00 for Windows (GraphPad Sofware, San 
Diego California USA). One-way ANOVA test was used to compare the differences 
among groups, with a confidence interval of 95% for all experiments.  

In all the parameters evaluated, statistically significant differences between 
Configuration 3 values of both ledgers were observed. Lower values of the average time of 
execution and pending transactions were observed in the Configuration 3 of Ethereum, 
achieving a reduction of 89.66% and 37.48%, respectively, in relation to the same 
configuration in IOTA (Figure 3c and 3d). Also, similar values of reduction were detected 
between the Configuration 3 of Ethereum and IOTA, when comparing the average values 
Minimum (86.61%) and Maximum (91.4%) of the execution time of the transactions 
(Figure 3e and 3f). A reduction of 75.24% in the fee cost of Ethereum network was 
observed, comparing the Configuration 3 with the Configuration 1 values. In addition, in 
IOTA network there is no need to pay a fee, so the total cost to pay is 0 for all the 
configurations (Figure 3g). 

To analyze the efficiency of accumulation of transactions, the percentage of 
reduction of sent transactions, in relation to the number of events, was analyzed (Figure 
3h). The following formula was used: 

 

where No. events represents the number of events (Figure 3a), and No. transaction 
the corresponding  number of transaction (Figure 3b). In the Configurations 1 of both 
ledgers, simple transactions were performed without data buffer or CEP, so there was no 
accumulation, being a percentage of 0. The use of both, data buffer and CEP, increased the 
percentage of reduction in the number of transactions in both ledgers (Ethereum: 93.29% 
and IOTA: 97.62%), in relation to the Configuration 2 (Ethereum: 91.71% and IOTA: 
92.48%), where data buffer was only used. The configuration 3 of IOTA is the one that 
showed the highest percentage of reduction of all the analyzed groups (Figure 3h). 

In order to compare the efficiency of CEP and data buffer in Ethereum in relation 
to IOTA, the percentage of reductions of sent transactions was also analyzed. For that, the 
number of transactions sent per sensor, in relation to the number of total events received, 
was compared. Configuration 1 was used as a control, where no event was filtered and no 
transaction was accumulated. The use of data buffer and CEP in Tangle achieved the  
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Figure 3. Graphical representation of the performance of Ethereum and IOTA network, evaluating 
six parameters: average of number of events (A) and transactions (B) per sensor; average running time (C); 
number of pending transactions (D); average of minimum (E) and maximum (F) execution time values; and 
transactions cost (G). The percentage of transactions reduction was also plotted (H). Three different 
configurations were analyzed: without data buffer and without CEP (Config 1); with data buffer and without 
CEP (Config 2); and with data buffer and CEP (Config 3), of both ledger evaluated. The data shown the 
averages and standard deviations of three independent experiments. Comparison among groups was 
performed by One-way ANOVA and p < 0.05 was considered statistically signifcant. Statistically significant 
differences between groups of the same ledger were represented as: (*) Analysis in relation to the 
Configuration 1; (#) Analysis in relation to Configuration 2. Comparisons between Configuration 3 of 
Ethereum and IOTA were also carried out, where (&) represents statistically significant differences between 
both groups. 
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greatest efficiency in the reduction, with a percentage of 97.88% in relation to the control 
condition; being 3.84% higher than the reduction percentage obtained with the Ethereum 
ledger in the same condition (Figure 3h). 

5.  Discussion 

To access the distributed ledgers through ContextNet, the DLedger service was 
implemented, which is responsible for connecting the IoT applications with the different 
immutable public records, and therefore, facilitates the storage of data in the ledger. With 
this service it is possible to choose between different technologies for data storage in 
distributed ledgers, maintaining the integrity and privacy of the data. One of the advantages 
of using ContextNet as access layer is the use of its functionalities that allow improving 
performance locally, at the edge of the network, using Fog computing. The use of this 
middleware also reduces the amount of data before they are sent to the cloud, by allowing 
the use CEP [Talavera 2016] and data buffer. CEP service filters events and only those that 
are relevant and necessary are stored; while data buffer accumulate the transactions.  

To ensure data storage using distributed ledgers, two different technologies were 
used: the Ethereum blockchain and the IOTA tangle. Both technologies have the same 
algorithm (PoW) for the validation of transactions; although its use difficult to handle 
multiple IoT device requests, resulting in the loss of some data before its insertion into the 
ledger. To minimize these data losses, some of the main features of ContextNet were used 
to work with IoT devices. 

The first blockchain integrated in the project was Ethereum, which has a large 
community of new developers, as well as being the first blockchain to implement smart 
contracts for autonomous applications. The Ethereum blockchain provides a persistent 
structure where data is stored in a reserved space in each transaction. This ledger has 
difficulty in partitioning and parallelizing the transactions [Wood 2018], so it cannot 
manipulate much information, which limits the scalability during the implementation of an 
IoT system. The use of data buffer with the Ethereum blockchain allowed the reduction of 
transactions in relation to the simple transactions due to the accumulation technique, which 
allows to reduce a set of events to a single transaction by concatenating the data of the 
events This led to a reduction in the average execution time and, as a result, the number of 
pending transactions and the total fee cost also decreased. In addition, the combination of 
data buffering and the CEP service further reduced the values of previously analyzed 
parameters in relation to the use of data buffer alone. These transaction reduction 
techniques, each separately, provided an increase in the performance of the network nodes, 
but the best results of the system were obtained with the combination of both of them. 

In addition, the IOTA ledger was also added to the DLedger service. When 
analyzing the Tangle performance using the different filtering and accumulation 
techniques, a similar behavior to the Ethereum network was observed. As mentioned 
above, filtering queries made by CEP allow reducing the number of events that become 
transactions, while the data buffer concatenates numerous transactions, sending several at 
the same time. The decrease in the number of transactions improves the performance of the 
system, also decreasing the waiting time to process new transfers and the number of 
pending transactions. 
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Overall, in both distributed ledgers the best results were obtained through the 
combination of data buffer with CEP, where a statistically significant reduction in the 
values of all the parameters was observed. Thus, an improvement in system performance 
was observed. In addition to reducing the number of transactions, the use of both 
techniques also reduces the rate that must be paid for the validation of transactions. In the 
case of Ethereum, it would be the gas paid to the network by the mining company and 
there was a reduction of approximately 433949 units of gas by using CEP and data buffer, 
which represents a considerable saving. In the case of Tangle, only the energy consumed 
by the nodes is taken into account, since the cost of inserting the transaction is 0. This is an 
important parameter when deciding which ledger to use, since even with the reduction in 
this value obtained with the use of both accumulation techniques, the expense can be 
considerable, making the entire process more expensive. 

When analyzing the reduction in the number of transactions it is possible to conclude that 
the IOTA network, in combination with data buffer and CEP, showed the better 
performance in relation with the Ethereum network in the same conditions. This is due to 
the process of parallelization in the validation of transactions in the Tangle network. 
However, the Ethereum network showed a greater reduction in the number of pending 
transactions and average execution time. This may be due to the IOTA network processing 
a greater number of events, which may have increased the processing time of the total 
transactions, and consequently, increase the waiting time. 

Previous works, such as Cowry Platform [Odiete 2018], have used blockchain for the 
storage of IoT metadata, but this is the first time that transaction accumulation and filtering 
techniques are used to increase the efficiency of two different ledgers. Although we 
strongly recommend the use of the IOTA network using CEP and data buffer, due to the 
results obtained; we consider that multiple factors must be analyzed individually in order to 
select the ledger and the ideal configurations for each project. 

In distributed ledgers, the validation of the network is an intrinsic property, so the adoption 
of peer-to-peer computing, such as the blockchain of Ethereum or Tangle of IOTA, to 
process and store all these transaction in the IoT scale, can also facilitate and reduce the 
costs associated with the installation and maintenance of large centralized data centers. The 
solution will be part of ContextNet as a new service for IoT gateways and the use of 
decentralize ledgers wills significantly increases the security of data storage with this 
middleware. 

6.  Related Work  

The issue of privacy and the anonymity of data as a problem for IoT have been widely 
discussed; and several authors, such as Zyskind (2015), suggest the use of blockchain to 
solve it. Bitcoin [Nakamoto 2008] or Ethereum [Buterin 2015] distributed ledgers allow the 
storage of data in the blockchain, but with very little storage capability and at a very high 
cost.  

Blockstack [Muneed 2016] and Metadisk [Wilkinson 2014] are two projects that use 
blockchain networks for data storage with proof of work algorithm, the same consensus 
algorithm of Ethereum or Bitcoin. Blockstack is an open source project where a name 
storage system, based on the blockchain of Namecoin, was created. The aim of Blockstack 
was to create a secure and human-readable network of names, to link these names with 
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some arbitrary values. To solve the problems related to the limitation of the storage 
capacity, some lists of links of named pairs of values were made. Initially, the project was 
using the Namecoin blockchain, which is an initial bitcoin fork; but in the end, the whole 
project migrate to the blockchain od Bitcoin due to security problems related to the 
vulnerability of the previous network, in relation to a critical security problem in which a 
single miner consistently had more than 51% of the total computing power.  

Metadisk, on the other hand, is another open source data storage project created to 
demonstrate conceptually that blockchain data storage can be more decentralized, secure 
and efficient. They propose an autonomous and trustful cloud storage model in which 
users can upload and download files from the network in a secure manner. The blockchain 
is used as a data store only for file metadata, and the cryptocurrency is used as a payment 
mechanism to exchange storage space and bandwidth. Both projects has scalability 
limitations because of the block structure and the consensus algorithm [Wood 2014] which 
makes it difficult to reuse it in IoT systems. In addition, in order to insert data in the 
blockchain that exceed the space limit of the transaction, extra non-relational databases 
were used, which solve the storage difficulties of these networks. 

In addition, new ledgers have emerged addressed to the storage of data, such as 
Filecoin, a blockchain which stores data in the blockchain within the transactions, using of 
proof-of-storage algorithms. This proof-of-storage algorithm is a variant to the PoW 
algorithm. 

Although the blockchain is a relatively new technology, its use in the Internet of 
Things is increasing, mainly in data storage [Samaniego and Deters 2016], the security of 
devices with limited capabilities and micropayment; however, there are still challenges that 
must be addressed with respect to scalability and efficiency [Khan and Salah  2018]. 

7. Conclusions 

We have developed a secure transaction storage system using distributed ledgers as a 
middleware service for the IoT Middleware ContextNet. The use of ledger for the storage 
of context data of IoT devices is an interesting solution, due to its decentralized, trustful 
and distributed architecture. With the proliferation in blockchain technologies, the number 
of available ledgers has increased, as well as the optimization mechanisms to improve the 
quality of the service. Factors such as the reduction of the number of transactions, the 
execution time, the number of pending transactions and the cost of the process must be 
taken into account, having different relevance depending on the aims of each project. After 
evaluating the performance of each ledger using accumulation and filtering techniques, we 
observed that the use of CEP and data buffer significantly increased the performances in 
both, the Ethereum and IOTA networks, in relation to the absence of these techniques or 
the use of data buffer alone; which was reflected in a reduction of the frequency and 
number of transactions transmitted. 

The results presented in this paper demonstrated the effectiveness of the use of 
accumulation and filtering techniques in the Fog to improve the performance of distributed 
ledger networks. However, the IOTA network, which showed better performance, has not 
yet implemented smart contracts services. These smart contracts are very useful for the 
development of autonomous IoT applications. An alternative is to use the DLedger service 
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of ContextNet, which allows combining the best characteristics of the two analyzed 
ledgers. The IOTA network facilitates a DAG that solves scalability problems with the 
parallelization of validations; and with the DLedger service, a layer of the smart contracts 
offered by the Ethereum network over the IOTA tangle can easily be created. It would be 
interesting if future research implements this alternative in order to obtain a more complete 
system, so that it can be used by autonomous applications for the Internet of Things. We 
also propose to explore new options for the reduction of transactions to the network with 
the compression of the data, as well as to incorporate new technologies of different 
distributed ledgers to the ContextNet middleware. 
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Abstract. In recent years, the Named Data Networking (NDN) has been propo-
sed as a promising paradigm to the Future Internet due to its content centric
disruptive characteristic. To ensure the content authenticity, NDN uses digital
signature, which due its complexity may result in additional overhead. As a re-
sult, some NDN implementations are susceptible to several attacks. This paper
proposes a framework that aims at allowing the content authenticity and inte-
grity verification by leveraging by the Blockchain’s technology attributes. Emu-
lation results show that the proposed framework successfully detect contents
poisoning and unauthorized distribution performed by malicious providers.

Resumo. Recentemente, as Redes de Dados Nomeados (NDN) foram propostas
como um paradigma promissor para a Internet do Futuro devido à sua carac-
terı́stica disruptiva centrada no conteúdo. A fim de garantir a autenticidade de
conteúdos, a NDN se baseia no uso da assinatura digital que, devido à com-
plexidade envolvida no processo de validação, pode resultar em sobrecargas
adicionais de processamento. Como resultado, implementações de NDN aca-
bam sendo suscetı́veis a um variado número de ataques. Este artigo propõe um
arcabouço de segurança que, a partir dos atributos da tecnologia Blockchain,
possibilita a verificação da integridade e autenticidade de conteúdos em NDN
de maneira eficaz. Resultados obtidos, a partir de experimentos de emulação,
mostram que o arcabouço proposto detecta ataques de adulteração de dados e
evita a distribuição indevida de conteúdos feita por provedores maliciosos, com
sucesso.

1. Introdução
Nas Redes de Dados Nomeados (do inglês, Named Data Networking -
NDN) [Zhang et al. 2014], a adoção do paradigma de comunicação centrada no
conteúdo favorece o surgimento de diferentes tipos de ameaças, uma vez que o próprio
conteúdo, replicado em diversos pontos da rede, torna-se o principal alvo dos atacantes.
Para garantir a autenticidade de conteúdos em NDN, implementações se baseiam no
uso da assinatura digital dos produtores para propagação de conteúdos, enquanto que
os consumidores verificam a validade de tais assinaturas ao receber os conteúdos
solicitados. O problema, no entanto, é que a checagem de assinatura não é obrigatória
nos roteadores, dada a complexidade envolvida no processo de validação, que pode
resultar em sobrecargas adicionais de processamento provenientes da implementação
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dos mecanismos de verificação. Como resultado, implementações de NDN acabam
sendo suscetı́veis a um variado número de ataques [Tourani et al. 2018], tais como: o
envenenamento de conteúdo (do inglês, content poisoning), que ocorre quando um nó
malicioso insere conteúdos falsos na rede que podem ser adicionados nas cache de
roteadores causando a distribuição de dados inválidos; a injeção de conteúdo (do inglês,
content injection/spoofing), quando um nó malicioso, ao receber um pacote de dados,
pode alterar seu conteúdo para infectar o consumidor ou simplesmente prejudicar a
reputação do produtor; e, por fim, a pirataria de conteúdos (do inglês, content piracy),
que consiste na distribuição, cópia ou venda de conteúdos sem a devida permissão dos
detentores dos direitos autorais.

Devido a tais ataques, um número considerável de trabalhos encontrados na litera-
tura já buscaram solucionar os desafios citados através de diversas técnicas que, em geral,
utilizam nomes auto certificados ou a abordagem de nomeação hierárquica. A técnica de
nomes auto certificados consiste em um modelo de nomeação plana que se baseia no hash
do conteúdo. Assim, qualquer usuário pode verificar a integridade da informação rece-
bida comparando o hash atual com o nome informado. A desvantagem dessa técnica está
na perda de inteligibilidade, uma vez que os nomes auto certificados são ilegı́veis para
seres humanos e cria a necessidade de um mecanismo de tradução semelhante ao DNS. A
nomeação hierárquica, por sua vez, traz nomes legı́veis aos conteúdos e a autenticidade
dos mesmos é garantida por meio do uso de criptografia assimétrica, onde o produtor as-
sina o conteúdo antes de enviá-lo ao usuário. Este então deve obter a chave pública do
fornecedor do conteúdo por meios externos. Todavia, nessa estratégia o usuário precisa
obter o conteúdo primeiro para depois validá-lo, o que permite a realização de ataques de
negação de serviço por meio de conteúdos falsos [Ribeiro et al. 2012].

As questões em aberto em tais abordagens de segurança em redes NDN podem ser
endereçadas através da tecnologia blockchain [Greve et al. 2018]. A blockchain oferece
uma rede de confiança digital, possibilitando a realização de transações entre pares que
não se conhecem. Todas as transações são acordadas através de um protocolo de consenso
e, em seguida, são executadas na mesma ordem e armazenadas numa base de dados re-
plicada, conhecida como livro-razão, que estará distribuı́da na rede e acessı́vel a todos os
pares. A blockchain apresenta diversas propriedades que fazem com que seja preferida no
suporte à segurança da informação, dentre elas ressaltamos a manutenção da integridade,
disponibilidade, e autenticidade das transações.

Em NDNs, essa tecnologia tem sido adotada para garantir a integridade de
conteúdos na cache em redes de sensores sem fio [Mori 2018], implementar uma
rede blockchain propriamente dita sobre NDN, de forma a otimizar o desempenho de
transações de criptomoedas e gerenciamento de chaves criptográficas [Jin et al. 2017].
Todavia, em sua maioria, os trabalhos não abordam o esquema de permissionamento de
provedores ou sequer consideraram a presença de produtores maliciosos na rede.

Este trabalho advoga o uso da blockchain como alternativa eficaz para validar
a integridade de conteúdos e a autenticidade de provedores em NDNs. Desta maneira,
propõe um arcabouço (framework) que adiciona a robustez da tecnologia blockchain às
NDNs. A implementação do arcabouço explora o conjunto de ferramentas fornecidas pela
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plataforma Ethereum1 para o desenvolvimento de aplicações distribuı́das na blockchain.
A proposta foi avaliada por meio da técnica de emulação na qual dois ataques foram
aplicados para averiguar a eficácia do arcabouço. Os resultados obtidos mostram que a
ferramenta conseguiu detectar com sucesso conteúdos maliciosos, além de manter um
atraso constante de ⇡ 2 segundos nas verificações.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apre-
sentados os trabalhos relacionados, na Seção 3 a proposta é detalhada e os cenários de
aplicação são abordados na Seção 4. Os experimentos e resultados são discutidos na
Seção 5 e, por fim, o trabalho é concluı́do na Seção 6.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Yu et al. 2017], foi proposto o arcabouço NDN DeLorean para autenticação de ar-
quivos de dados de longa duração em NDN. O DeLorean fornece um serviço de au-
ditoria de dados por meio da verificação de assinaturas em um livro-razão público. A
eficiência desse arcabouço deve-se ao tempo de resposta reduzido, devido às buscas
rápidas, via o caminho hash na árvore de Merkel (estrutura eficaz de armazenamento das
transações) [Greve et al. 2018]. Os autores ainda propõem um esquema de incentivo para
consumidores realizarem a auditoria de serviços que apresentam comportamento anor-
mal. No entanto, o NDN DeLorean foi apenas discutido sendo que sua implementação
foi deixada para trabalhos futuros. Além disso, o arcabouço não apresenta nenhuma fun-
cionalidade relacionada ao permissionamento de novos provedores.

Em [Mori 2018], propõe-se um esquema para assegurar a integridade e autentici-
dade da fonte de dados de sensoriamento na cache em redes de sensores sem fio base-
adas em NDN. Nesse sentido, os autores adotaram duas tecnologias chave: criptografia
assimétrica e blockchain. Isso permite que os dados registrados na blockchain sejam veri-
ficáveis por qualquer outro nó sem a necessidade de reconfirmar a chave pública da fonte.
Devido às limitações energéticas dos sensores, o processo de mineração é realizado nos
nós da nuvem. O trabalho adota um cenário restrito, no qual o esquema não chegou a ser
implementado sendo a validação realizada através de uma avaliação analı́tica.

Já em [Jin et al. 2017], os autores demonstraram a eficiência do paradigma NDN
como alternativa aos problemas de escalabilidade, fraca conectividade e atrasos enfreta-
dos pela tecnologia blockchain como consequência da ineficiência das redes IP. Dessa
forma, foi proposto um sistema Bitcoin descentralizado construı́do inteiramente sobre
NDN. A partir da implementação de um protótipo, os autores concluı́ram que uma block-
chain baseada em NDN consegue contornar os desafios atuais ao aumentar o tempo de co-
nectividade, redução da sobrecarga da rede causada pela inundação de mensagens, além
de criar um sistema mais descentralizado e simples.

Em [Fotiou and Polyzos 2016] foi apresentado um esboço de um esquema para
validação de integridade e fornecimento de conteúdos em NDN baseado no mecanismo
HIBE, que permite que uma identidade (p.ex., nome) possa ser usada como uma chave
pública. O problema abordado reflete um cenário em que um detentor de um conteúdo
deseja compartilhá-lo com alguns consumidores. Contudo, nesse trabalho não são rela-
tados detalhes precisos sobre como se deu a implementação em NDN, assim como sua
avaliação.

1
https://www.ethereum.org/
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3. Arcabouço Proposto
O arcabouço proposto neste trabalho tem como objetivo oferecer suporte à validação de
conteúdos em NDN por meio da adoção da tecnologia blockchain. O arcabouço permite
aos consumidores, e outros elementos da rede, averiguar a integridade dos conteúdos ob-
tidos a partir de informações previamente cadastradas por seus respectivos produtores. A
Figura 1 apresenta a arquitetura geral do arcabouço proposto. As próximas subseções de-
talham os elementos arquiteturais, suas interações e papéis atuados na implementação de
mecanismos de segurança na NDN, as propriedades de segurança garantidas, a blockchain
utilizada e, por fim, um exemplo de aplicação.

SC

C PD
sha256: 91d28ac3... sha256: 91d28ac3... 

BB

RPC

P                         Produtor 
D                         Detentor 
C                   Consumidor
                          Conteúdo 

Legenda:

Rede de mineradores
Tx

Pilha TCP/IP

Pilha NDN 

Figura 1. Arquitetura do arcabouço proposto.

3.1. Elementos Arquiteturais
O arcabouço possui seis elementos arquiteturais, utilizados na implementação dos recur-
sos da blockchain e na NDN. Para a Blockchain (BC) prevê-se o Blockchain Broker (BB),
o Smart Contract (SC) e a Rede de mineradores, enquanto que na NDN estão o Produtor
de conteúdos (P), o Consumidor de conteúdos (C) e o Detentor de conteúdos (D).

O Blockchain Broker (BB) é o elemento responsável pelo acesso ao contrato in-
teligente (do inglês, Smart-Contract - SC) da BC. Sua função pode ser implantada num
elemento de comutação da rede (p.ex., Access point - AP), nos próprios nós responsáveis
pela produção de conteúdos ou em qualquer nó da rede com acesso ao SC. O BB é res-
ponsável por intermediar a comunicação entre um nó NDN e o SC que é construı́do sobre
TCP/IP. Dessa forma, o BB possui as pilhas NDN e TCP/IP instaladas. Como alter-
nativa à necessidade de um BB que atua como intermediário NDN-TCP/IP, uma block-
chain inteiramente construı́da sobre NDN pode ser a opção adequada, como visto em
[Jin et al. 2017]. O contrato inteligente (SC) é o elemento principal do arcabouço, dado
que seu papel é realizar as principais funcionalidades do mesmo, desde o cadastro de
novos conteúdos/provedores até consultas para validação de conteúdos. A Rede de mine-
radores é responsável por receber, validar e executar o conjunto de transações (Tx), que
são realizadas através do SC, além de armazená-las no livro-razão da blockchain. Ou seja,
são os nós que realizam o consenso e mantêm o livro-razão replicado.

Na estrutura da NDN, o Produtor (P) de conteúdo é responsável pela primeira
disponibilização de cada conteúdo na NDN. O mesmo registra as informações do
conteúdo na blockchain através do BB. O produtor também possui a capacidade de atu-
alizar as informações do conteúdo além de registrar provedores visando ampliar a área
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de distribuição. No papel de consumidor (C), o nó requisita conteúdos baseado no nome
do mesmo (p.ex., /ufba/dcc/main.html), ou seja, o emissor desconhece as carac-
terı́sticas do dado em si. Por isso, qualquer resposta contendo o nome solicitado será
inocentemente aceita pelo consumidor. Por fim, o detentor de conteúdos (D) é o elemento
da NDN que armazena temporariamente o conteúdo na sua memória cache, a qual é ge-
renciada por polı́ticas de substituição. Essa função é desempenhada por qualquer nó que
atua como encaminhador. O conteúdo na cache não é checado por razões de complexi-
dade e desempenho [Ribeiro et al. 2012, Tourani et al. 2018]. Por conseguinte, caso um
atacante esteja divulgando conteúdos falsos pela rede estes serão facilmente guardados na
cache [Tourani et al. 2018].

3.2. Propriedades de Segurança

O arcabouço assegura a integridade dos dados ao armazenar o hash h do conteúdo (c)
na blockchain para que qualquer usuário possa consultá-lo. Da mesma forma, as chaves
públicas K+

P dos detentores dos direitos de cópia e produção do conteúdo também são
disponibilizadas. Então, para realizar uma verificação de conteúdo o usuário deve ter em
mãos a tripla (K�

P (c
0), h0, nome), em que K�

P é a assinatura digital presente no conteúdo
c0 recebido, h0 é o hash calculado sobre c0, finalmente, o nome do conteúdo. Com essas
informações é possı́vel checar tanto a integridade, ao comparar h0 com h, quanto a au-
tenticidade, utilizando K+

P sobre K�
P (c

0) que irá retornar verdadeiro se a assinatura for
autêntica ou falso, caso contrário.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é garantir integridade e autenticidade
dos conteúdos em NDN. Sendo assim, as seguintes hipóteses foram consideradas: tanto o
BB quanto os consumidores são considerados honestos, enquanto os produtores e os nós
mineradores são Byzantinos, podendo assumir comportamento malicioso. Para lidar com
BB e consumidores Byzantinos, futuras adaptações de segurança devem ser adicionadas
ao arcabouço.

3.3. Elementos da Blockchain

O livro-razão, que armazena o conjunto de transações da blockchain, tem o formato de
uma lista encadeada de blocos de transações. Cada um desses blocos, exceto o primeiro
(i.e., o gênese), possui um apontador hash para seu predecessor, o que garante a re-
siliência de toda a cadeia de blocos. Os blocos carregam uma quantidade variável de
transações válidas. A imutabilidade assegura a integridade das transações, pois tomando
como exemplo um cenário hipotético onde um atacante consegue modificar um bloco Bk,
nesse momento, haverá uma inconsistência que pode ser facilmente detectada verificando
a lista na qual o apontador hash(Bk) presente no bloco sucessor Bk+1 estará inválido
[Greve et al. 2018]. A verificação pode ser feita por qualquer par, pois a lista está pre-
sente, de maneira replicada, em todos os nós da blockchain.

A blockchain utilizada neste trabalho é responsável por validar e manter em sua
cadeia de blocos transações que possuem: (i) informações sobre conteúdos e respectivos
produtores, (ii) identidade de provedores autorizados e (iii) pagamentos realizados por
candidatos a provedores pelos direitos de cópia do conteúdo.

A escolha entre Blockchain Pública ou Federada é fundamental no projeto de
aplicações descentralizadas baseadas em blockchain, sendo as nuances de cada categoria
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significativas no seu funcionamento e desempenho. A blockchain pública ou aberta não
exige permissão dos nós na rede e requer apenas o par de chaves pública e privada para a
realização de transações. Entretanto, a rede está sujeita a uma alta presença de nós mali-
ciosos, além de uma maior exposição dos dados, compromentendo a sua privacidade. A
blockchain federada ou privada requer autenticação dos nós na rede, além de um esquema
maior de segurança, envolvendo, por exemplo, autoridade certificadora. Por outro lado, a
blockchain pública requer um alto poder computacional para realizar o consenso prova de
trabalho, próprio desse tipo de rede, enquanto a blockchain federada utiliza algoritmos de
consenso de tolerância a falhas byzantinas tradicionais, tais como o PBFT, BFT-Smart, e
cujo desempenho é o da latência da rede [Greve et al. 2018, Bano et al. 2017].

Para o caso especı́fico do arcabouço, podemos utilizar tanto uma blockchain
pública, quanto uma federada, sendo que a segunda categoria atende mais diretamente
aos interesses de certas aplicações NDN, que precisam ter reconhecimento e maior con-
trole do conjunto de nós oferecendo os serviços no sistema; vide, por ex., a distribuição
de conteúdo no Netflix. Uma terceira via, de solução hı́brida, também pode ser aplicada e
esta é seguida no presente trabalho. Assim, propomos o uso da blockchain da Ethereum,
que permite maior flexibilidade na manipulação das transações, além de apresentar os
instrumentos para criação de smart-contracts. Ela oferece uma rede aberta, mas também
contempla o suporte às aplicações da classe de identidade e sistemas de reputação, úteis
à identificação dos nós (segundo o white paper da Ethereum [Buterin et al. 2013]).

3.3.1. Contrato Inteligente e Pacote de Interesse Especial

O SC é acessado através de seu endereço hexadecimal definido no momento em que o con-
trato é instanciado na blockchain. As funções desempenhadas pelo SC e suas respectivas
flags são: (i) registro de conteúdo (REG), realizado pelo produtor original visando evitar
fornecimento indevido; (ii) validação de conteúdo (VER), que se baseia nos dados regis-
trados pelo produtor no momento do cadastro; (iii) cadastro de provedores (AUT), que
são autorizados na blockchain pelo detentor original do(s) conteúdo(s); (iv) atualização
de conteúdo (REG), restrito ao detentor dos direitos de modificação do(s) conteúdo(s); e
(v) listagem de produtores maliciosos (VER), que consiste nas assinaturas inválidas de-
tectadas pelo arcabouço. As flags são nomes de uso restrito em nosso cenário. Ademais, é
importante destacar, as funcionalidades podem ser estendidas e novas podem ser criadas.

A comunicação em NDN se dá por meio dos pacotes de interesse e de dados.
Sendo o pacote de interesse utilizado pelo consumidor para requisitar um conteúdo de-
sejado. Uma vez que o pacote de interesse alcança um produtor do conteúdo mencio-
nado, a requisição será satisfeita através de um pacote de dados retornado ao nó consu-
midor [Saxena et al. 2016, de Sousa et al. 2018]. Na implementação das funções do SC,
a seguinte alteração básica foi necessária na arquitetura NDN padrão. Ela consiste na
introdução de pacotes de interesse especiais que interagem com o SC requisitando al-
guma de suas funções. Nesse caso, nenhum campo adicional foi acrescentado à estrutura
original do pacote de interesse da NDN padrão. Para tanto, foi utilizado o campo de
dados opcional, já existente no próprio pacote, para transportar as informações exigidas
para cada flag presente nos interesses especiais, ou seja, os rótulos que informam qual
funcionalidade está sendo solicitada ao SC.
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3.3.2. Formato das Transações

No arcabouço proposto, as transações (Tx) têm como objetivo registrar conteúdos ou
assinalar provedores confiáveis. As consultas não criam uma nova Tx, pois não alteram
o estado do SC. Diante disso, as transações possuem os seguintes campos: (i) Nome
(Content Name), onde considera-se o esquema de nomeação hierárquica (e.g., /ufba/
dcc/main.html), baseando-se em sua vasta adoção na literatura de NDN; (ii) Dono
(Owner), que contém a chave pública do produtor original do conteúdo. (iii) Content Hash
que consiste na função hash executada sobre o conteúdo, em que no caso da Ethereum é o
SHA256; e (iv) Provedor (Provider) que contém a chave pública do provedor autorizado a
distribuir o conteúdo. Para o registro de conteúdo, a transação possui os campos Content
Name, Content Hash e Owner. Já para o permissionamento de provedores, a transação
tem os campos Owner e Provider.

4. Aplicação do Arcabouço em NDN
4.1. Registro e Validação de Conteúdo
A Figura 2 ilustra um cenário de aplicação da proposta, considerando validação e presença
de ataque de injeção de conteúdo. Nesse ambiente, há quatro protagonistas: Alice, Bob,
Eve (atacante) e o contrato inteligente (SC). A personagem Alice é o produtor origi-
nal do conteúdo /ufba/dcc/main.html. Sendo assim, Alice deseja garantir que
nenhum outro produtor não autorizado o forneça. Para isso, Alice envia um interesse
especial contendo o prefixo /REG/ufba/dcc/main.html (1o passo), no qual a flag
“REG” indica uma requisição de registro de conteúdo. Nesse interesse são anexadas as
informações do conteúdo como hash (h), nome e as credenciais do produtor (p.ex., K+

P ).
O SC recebe a requisição de Alice e executa a função de cadastro de conteúdo, criando
uma nova transação (Tx) que será adicionada a um bloco na blockchain. Bob, por sua vez,
é um consumidor que solicita o conteúdo fornecido por Alice (2o passo) emitindo um
interesse via broadcast. A mensagem é ouvida por Eve que também a encaminha para o
produtor. Alice responde com um pacote de dados à requisição de Bob (3o passo). No
entanto, Eve, que é um nó malicioso presente na rede, possui uma entrada em sua tabela
de interesses pendentes (do inglês, Pending Interest Table - PIT) para o respectivo pacote
de dados, pois atuou como encaminhador. A partir disso, visando efetuar um ataque con-
tra Bob, Eve interrompe o fluxo normal da rede para alterar o conteúdo do pacote, além
de se autodenominar produtor do mesmo (4o passo).

Para contornar o ataque, no 5o passo executa-se o principal papel do arcabouço
que consiste na validação, quando Bob decide verificar a integridade do conteúdo, bem
como a autenticidade de seu fornecedor. Assim sendo, Bob emite um interesse especial
com a flag “VER” no prefixo seguido do nome do conteúdo, seu hash (h), chave pública
(K+

P ) e assinatura digital do produtor (K�
P (c)). É importante destacar que mesmo que

Eve não altere K�
P (c) e mantenha a chave pública K+

P de Alice, o hash h0 do conteúdo
será suficiente para detectar uma provável adulteração. Por fim, o SC conclui que Eve
não é um fornecedor autorizado e informa a Bob sobre o ataque em curso.

Neste trabalho foi assumido que as operações de “REG” e “AUT” são digital-
mente asssinadas e podem ser verificadas com a chave pública do produtor presente na
blockchain. Isso foi determinado a fim de evitar que EVE falsificasse alguma das mensa-
gens especiais. Um esquema adequado para evitar problemas desse tipo poderia envolver
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Figura 2. Aplicação do arcabouço em NDN.

técnicas complementares, como, esquemas de reputação, que poderão ser objeto de tra-
balhos futuros.

4.2. Permissionamento de Provedores
A Figura 3 ilustra a situação de permissionamento do provedor. Nesta, o personagem
Trudy retrata um candidato a provedor do conteúdo fornecido por Alice. Com esse
intuito, Trudy gera um interesse especial portando a flag “REQ” (1o passo) e o envia
para Alice. Ao receber essa mensagem, Alice deduz por meio da flag que Trudy de-
seja participar da distribuição do conteúdo /ufba/dcc/main.html (2o passo). Nessa
fase, Alice pode estabelecer um conjunto de regras com Trudy acerca da concessão
do direito de fornecimento de cópias do conteúdo em questão. Tais regras podem ser
definidas, mas não exclusivamente, pela relevância do conteúdo, tempo limite da licença,
critérios de qualidade do aspirante a provedor, dentre outras. Quando o acordo é fechado,
Alice envia um novo interesse especial contendo a chave pública de Trudy para o SC
alertando através da flag “AUT” que um novo provedor para /ufba/dcc/main.html
deve ser adicionado na blockchain (3o passo). No campo de carga útil desse inte-
resse constam as chaves públicas e assinaturas digitais de ambos (produtor e provedor),
endereços das carteiras digitais além de informações opcionais sobre o dado. É válido
destacar que neste trabalho o produtor não impõem regras complexas no permissiona-
mento. Além disso, é assumida a premissa de que o solicitante (i.e., Trudy) é confiável
e apenas lhe é estipulada uma taxa pelos direitos de provimento do conteúdo que pode ser
paga por meio de uma criptomoeda gerida pela própria blockchain.

5. Prova de Conceito
Os benefı́cios do framework proposto neste trabalho foram verificados através de uma
prova de conceito, implementada por meio de emulação. Esta seção apresenta os detalhes
de implementação, testes realizados e análise.

5.1. Ambiente de Testes
Para o desenvolvimento do arcabouço proposto, foi utilizado o ambiente para desenvol-
vimento de aplicações descentralizadas (do inglês, Decentralized Applications - DApps)
para a plataforma Ethereum, chamado Truffle2. Adicionalmente, a ferramenta Ganache3

2
https://truffleframework.com/

3
https://truffleframework.com/ganache
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Figura 3. Processo de autorização de novos provedores.

também pertencente ao projeto Ethereum foi adotada em sua versão para linha de co-
mando (i.e., ganache-cli). A Ganache provê uma blockchain privada que permite instan-
ciar contratos inteligentes, bem como testá-los antes de serem propriamente lançados em
uma blockchain real. A escolha dessas ferramentas foi motivada levando em consideração
a acessibilidade, a documentação, curva de aprendizagem e baixo custo. O contrato inte-
ligente foi escrito utilizando a linguagem Solidity4. A Solidity foi criada exclusivamente
para implementação de SCs, sendo uma linguagem de alto-nı́vel baseada em Python, C++
e JavaScript. Após o SC ser instanciado na blockchain, é preciso conhecer seu endereço
para ser possı́vel utilizar suas funções. A interação com o SC foi feita mediante o uso da
API Web3 (versão 4.6.0) para a linguagem Python (versão 3.7)5 que invoca as funções
do SC via chamada de procedimento remoto (do inglês, Remote Procedure Call - RPC).
Já a pilha NDN foi implementada sobre o protocolo UDP. O código completo, gráficos
juntamente com um tutorial sobre instalação do cenário deste projeto estão disponı́veis no
Github6.

5.2. Cenário de Avaliação

Para avaliar o protótipo criado foi empregada a técnica de emulação, onde o emulador de
redes escolhido foi o CORE Emulator7. O cenário de avaliação implementado no CORE
consiste em uma rede sem fio com 20 nós e a blockchain sendo executada fora da rede.
Nesse ambiente, o AP atua como um intermediário (i.e., BB) para a rede local tradu-
zindo as requisições de NDN para IP e em seguida as encaminhando ao SC. O meio sem
fio foi escolhido como cenário de experimentação motivado por suas caracterı́sticas de
complexidade na manutenção de enlaces, mobilidade dinâmica, comunicação broadcast
culminando em uma segurança fragilizada. Para aplicar mobilidade nos nós, um trace de
mobilidade baseado no modelo RandomWalk foi gerado e integrado à emulação. A Tabela
1 sumariza os demais detalhes da emulação.

5.3. Métricas de Desempenho

Para certificar-se que o objetivo proposto foi alcançado e analisar o desempenho do
arcabouço, as seguintes métricas foram fixadas:

4
https://solidity.readthedocs.io/en/v0.4.25/

5
https://web3py.readthedocs.io/

6
https://github.com/mateus-n00b/mateus-sbrc19

7
https://github.com/COREemu/CORE
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Tabela 1. Parâmetros da Emulação.

Parâmetro Valor
Número de nós 22
Tempo de emulação 200 segundos
Estratégia de encaminhamento Multicast
Polı́tica de cache sem cache
Densidade de nós maliciosos (%) 0, 10, 20 e 30
Densidade de produtores e consumidores (%) 10 e 30, respectivamente
Alcance de transmissão 200m
Dimensões do ambiente de emulação 700 ⇥ 700m
Tamanho do pacote de dados 1024B

• Taxa de satisfação de interesses (do inglês, Interest Satisfaction Rate - ISR): des-
creve a porcentagem de pacotes de interesse satisfeitos durante a emulação. O ISR
auxilia na análise dos efeitos colaterais causados pelos ataques, pois os conteúdos
alterados são descartados pelo consumidor.

• Não Verificados (NV): retrata a porcentagem de conteúdos que o consumidor re-
cebeu mas não conseguiu verificar, isto é, os pacotes de interesse “VER” foram
perdidos em consequência de desconexões ou por estar distante do AP.

• Atraso na satisfação de interesses (do inglês, Interest Satisfaction Delay - ISD):
reflete o tempo decorrido entre o envio de um interesse e o retorno do conteúdo.
Na avaliação do arcabouço o atraso total inclui o tempo de verificação.

• Verificações Positivas (VP): quantidade de verificações de conteúdos onde não
foram detectadas alterações.

• Verificações Negativas (VN): quantidade de verificações de conteúdos nas quais
foram detectadas ataques à sua integridade ou autenticidade.

5.4. Análise de Desempenho
A avaliação do arcabouço consistiu na análise do desempenho em relação a uma NDN
padrão, considerando que o mesmo implementa os recursos de segurança não existentes.
Além disso, foi verificada a capacidade de detecção de conteúdos corrompidos.

5.4.1. Arcabouço versus NDN Padrão

Os experimentos iniciais realizados visaram demonstrar os efeitos da adoção do
arcabouço proposto sobre a NDN. Para isso foram analisadas as métricas que refletem o
atraso (ISD) e a resolução de interesses (ISR) sendo a quantidade máxima de requisições
variada em cada experimento. Na Figura 4 são apresentados os resultados comparati-
vos, onde a NDN padrão obteve um desempenho superior na métrica ISR, Figura 4(a),
alcançando em média ⇡ 74% de satisfação enquanto o arcabouço obteve apenas ⇡ 7%.
Entretanto, o ISR mostrado na Figura 4(a) foi obtido em um cenário de ataque de injeção
de conteúdo no qual 30% dos nós eram atacantes, dessa forma, na mesma figura também
é apresentado a porcentagem de pacotes infectados que foram recebidos pelo consumidor.
Ou seja, cerca de 80% dos conteúdos retornados tiveram sua estrutura original alterada,
denotando que o alto ı́ndice de satisfação não reflete a confiança desejada pela NDN.
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Já na Figura 4(b), é destacado a métrica ISD, a NDN padrão superou o desempe-
nho obtido pelo arcabouço permanecendo abaixo do tempo de 2 segundos. No entanto, o
desempenho inferior do arcabouço é consequência do acréscimo da etapa de verificação,
isto é, o envio de um interesse especial “VER” para confirmação das informações do
conteúdo na blockchain. Além disso, o atraso adicional não foi substancial mantendo-se
estável apesar do aumento do número de requisições. Essa desvantagem pode ser contor-
nada com a adoção de estratégias de encaminhamento eficientes que tratam o problema
da inundação de pacotes na NDN sem fio.
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Figura 4. NDN padrão versus Arcabouço.

A partir dos resultados apresentados é possı́vel observar que a NDN padrão está
sujeita a fraudes nos conteúdos recebidos, logo há um comprometimento da confiabili-
dade na entrega do conteúdo. Dessa forma, o ISR por si só não reflete a real satisfação
por não considerar a qualidade dos dados que estão sendo consumidos.

5.4.2. Detecção de Conteúdos Corrompidos

Na segunda etapa de avaliação, o arcabouço foi aplicado sobre o mesmo cenário mas
dessa vez com a presença de nós maliciosos encarregados de interferir no ciclo normal
da comunicação consumidor $ produtor. Os ataques analisados, mostrados na Figura 5,
são o envenenamento de conteúdo e injeção de conteúdo. No ataque envenenamento de
conteúdo (Figura 5(a)), Bob envia um interesse solicitando um conteúdo qualquer (1o)
que é encaminhado por Eve para Alice. Alice responde com um pacote de dados (2o), mas
ao retornar Eve altera a estrutura original do pacote (3o). Apesar disso, com o auxı́lio do
arcabouço, Bob evita o ataque (4o) descartando o pacote adulterado. O segundo ataque
estudado foi o injeção de conteúdo (Figura 5(b)) no qual Bob emite um interesse para
Alice (1o), no entanto, dessa vez, Eve não encaminha a requisição, ao invés disso o ata-
cante gera um falso pacote que é entregue como resposta a Bob (3o). Novamente, Bob
realiza uma consulta na blockchain para validar a autenticidade do pacote que finalmente
é contestada (3o).

Nos experimentos executados foram variados a densidade de nós maliciosos na
rede com o intuito de simular uma infecção gradativa tornando o cenário cada vez mais
inóspito aos consumidores. A Figura 6 expõe os efeitos e intensidade de cada ataque sobre
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Figura 5. Cenários de ataques observados.

as métricas estabelecidas. O ISD mostrado na Figura 6(a) não sofreu impacto expressivo
independente do ataque enfrentado. Por outro lado, o ataque injeção de conteúdo obteve
sucesso considerável ao manter os nı́veis de satisfação de interesses em cerca de 1,6%,
como visto na Figura 6(b). A eficácia desse ataque em comparação ao envenenamento
de conteúdo está em sua rapidez, pois o nó malicioso não necessita se preocupar com o
encaminhamento ou sequer esperar pelo conteúdo autêntico para realizar o ataque.
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Figura 6. Influência dos ataques sobre o arcabouço.

Por fim, na Figura 7 são agrupados os resultados referentes às detecções efetua-
das pelo arcabouço. A quantidade total de pacotes autênticos analisados está destacada
na Figura 7(a). Nela é possı́vel observar que o tipo de ataque claramente influência nos
resultados, e no caso do envenenamento de conteúdo há uma maior taxa de sucesso pois
o atacante precisa esperar o retorno do conteúdo para concluir o ataque. Durante essa es-
pera, cria-se a possibilidade do conteúdo alcançar o consumidor por meio de um caminho
alternativo dificultando a consolidação do ataque. Para confirmar isso, a Figura 7(b) traz
a quantidade de conteúdos adulterados identificados pelo arcabouço, o ataque injeção de
conteúdo obteve maior sucesso em seu ataque do que o envenenamento de conteúdo visto
que o atacante constrói um falso pacote de dados para cada interesse que chega.

Finalizando a avaliação, na Figura 7(c) é exibido o percentual de conteúdos rece-
bidos mas não verificados. Essa métrica é influenciada pelo ambiente de avaliação, nesse
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caso o meio sem fio onde há colisões e inundações que resultam em pacotes perdidos.
Mesmo com as ações do meio fı́sico, a porcentagem permaneceu estável em torno de
38% a 40% em ambos os cenários de ataque.
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Figura 7. Detecção de fraudes e conteúdos não verificados.

5.5. Projeto da Blockchain e Desempenho
Como visto na Seção 3.3, a plataforma de blockchain adotada, se pública (aberta) ou fe-
derada (permissionada), e o consequente protocolo de consenso interferem sobremaneira
no desempenho da rede, e por sua vez afetam diretamente na vazão ou quantidade de
transações realizadas por segundo. A escolha de qual tipo de blockchain utilizar varia de
acordo com o modelo de negócios da aplicação, requisitos de escalabilidade, desempenho
e confidencialidade. No caso das NDN, ambas as blockchains podem estar sendo usadas,
sendo que, para os requisitos da aplicação proposta nesse framework, um balanceamento
entre desempenho e privacidade deve ser feito. Isto é, pode-se adotar uma arquitetura em
que tanto o conjunto de mineradores (ou de nós que implementam a blockchain), quanto
o conjunto de produtores, estariam numa rede federada, enquanto os clientes teriam au-
tonomia para usar os serviços, sem a necessidade de identificação. Vale observar que,
na implementação inicial do framework proposto foram assumidas premissas para fins
de simplicidade e prova de conceito. Nesse sentido, a rede pública Ethereum foi usada.
Mas, uma rede federada, como o Hyperledger Fabric8 poderia ser também passı́vel de
utilização.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
O paradigma NDN é visto como uma possı́vel solução frente aos problemas persistentes
na arquitetura TCP/IP, como mobilidade e endereçamento. De qualquer forma, para uma
melhor adaptação da NDN ao cenário atual, é preciso lidar com novos desafios em aberto.
Neste trabalho foi abordado o problema da confiabilidade e integridade de conteúdos.
Nesse contexto, este trabalho propôs um arcabouço que possibilita a um consumidor
validar a confiabilidade de um conteúdo recebido com o uso da tecnologia blockchain.
Um arcabouço foi implementado na blockchain Ethereum e os resultados obtidos com as
emulações demonstraram que a proposta detecta um ataque em progresso, evitando assim
a divulgação de conteúdos falsificados. Como trabalhos futuros serão adicionadas no-
vas funcionalidades ao arcabouço, realizadas avaliações em cenários de maior densidade
e com a presença de falsos positivos, além da comparação da solução proposta com as
estratégias existentes na literatura.

8
https://www.hyperledger.org/projects/fabric
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Abstract. The increasing complexity of home networks calls for novel strate-
gies towards efficient network management and workload characterization. In
this work we use unsupervised machine learning techniques with the objective
of discovering users’ traffic profiles. In partnership with an ISP we collected
the download and upload traffic from more than 2,000 home routers of the ISP
clients. We then use a tensor decomposition technique (PARAFAC) to extract
relevant features from our network traces. With the results of PARAFAC and a
hierarchical clustering algorithm, we group users with similar daily traffic pat-
terns. To characterize users’ behavior over periods longer than a day, we use
the information of the clusters and a Hidden Markov Model.

Resumo. As redes domésticas estão cada vez mais complexas. Portanto, é es-
sencial a elaboração de estratégias inovadoras para caracterizar essa nova de-
manda. Neste trabalho usamos técnicas não supervisionadas de aprendizado
de máquina com o objetivo de entender o perfil de tráfego dos usuários. Em
parceria com um ISP, coletamos o tráfego de download e upload de mais de
2.000 roteadores domésticos. Usamos uma técnica de decomposição de tenso-
res (PARAFAC) para extrair fatores relevantes de uso da rede e um algoritmo de
clusterização para agrupar usuários com padrões de tráfego diário similares.
Para caracterizar o comportamento dos usuários em perı́odos maiores que um
dia, usamos a informação dos clusters e um modelo de Markov oculto.

1. Introdução

Motivação A crescente complexidade da Internet, expressiva após uma explosão sem pre-
cedentes do número de dispositivos IoT conectados a roteadores domésticos, exige novas
estratégias para o gerenciamento eficiente da rede. Pesquisadores e profissionais de ISPs
estão usando técnicas de aprendizado de máquina para entender melhor o comportamento
do usuário doméstico. Tradicionalmente, esse tema esteve fora do escopo dos ISPs, seja
devido a preocupações com a privacidade ou devido à incapacidade de processamento de
grandes volumes de dados. No entanto, o comportamento do usuário doméstico é funda-
mental para lidar com problemas de segurança e de desempenho da rede.

Pesquisa prévia Entender as caracterı́sticas do tráfego gerado pelos usuários
é de suma importância para uma variedade de aplicações, como detecção de
tráfego anômalo, previsão do tráfego futuro e alocação adequada de recursos da
rede [Fumo et al. 2017]. Em particular, devido à sua importância para o planeja-
mento da rede, a classificação de tráfego tem sido um assunto popular há mui-
tos anos (e.g, [Kim et al. 2016, Morichetta and Mellia 2018, Nguyen and Armitage 2008,
Soysal and Schmidt 2010, Wright et al. 2004]).
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Técnicas de aprendizado de máquina têm sido usadas para analisar a grande
quantidade de dados coletada por ferramentas de monitoramento [Fumo et al. 2017].
Trabalhos anteriores focam principalmente na inspeção profunda de pacotes (DPI)
e/ou consideram padrões predeterminados para classificar fluxos de tráfego em
aplicações especı́ficas [Trevisan et al. 2018]. A literatura sobre técnicas de apren-
dizado de máquina não supervisionadas para dados coletados sem DPI ainda é es-
cassa, talvez devido às dificuldades para acessar medições reais de usuários residenci-
ais [Crovella and Krishnamurthy 2006].

Considere, por exemplo, o recente trabalho de Morichetta e Mellia (2018), onde
o tráfego HTTP foi monitorado para extrair URLs e, em seguida, caracterizar o tráfego
do usuário. Embora nosso trabalho compartilhe algumas metas comuns, por razões de
privacidade, o conjunto de dados considerado no nosso trabalho não depende de identifi-
cadores de solicitação de objeto, o que naturalmente leva a diferentes tipos de técnicas de
aprendizado de máquina para extrair caracterı́sticas relevantes dos dados.

Objetivos Neste trabalho usamos um conjunto de dados coletado em parceria com um ISP
localizado no Brasil. Reunimos dados do tráfego de download e upload de mais de 2.000
roteadores domésticos, medidos a cada minuto durante 28 dias (de 20 de agosto a 16 de
setembro de 2018). Apesar da nossa coleta estar limitada a um único paı́s, acreditamos
que nosso estudo seja relevante para que os ISPs possam estrategicamente melhorar a
alocação de banda.

Esta não é a primeira vez que uma coleta de dados desse tipo é realizada com tal
granularidade na borda da rede. No trabalho recente de [Trevisan et al. 2018] foram ana-
lisados dados similares aos nossos, reunidos por um perı́odo de cinco anos em um ISP na
Itália. Porém, diferente do nosso estudo, [Trevisan et al. 2018] realiza uma investigação
macro do acesso a rede; um dos seus objetivos foi examinar as mudanças que ocorreram
no tráfego agregado dos usuários ao longo desses cinco anos.

Diferentemente de [Trevisan et al. 2018], realizamos uma análise micro do acesso
à rede doméstica, respondendo as seguintes questões: (1) Como extrair com eficiência
caracterı́sticas relevantes do nosso conjunto de dados, sem pré-rotular esses dados e pre-
servando a privacidade dos usuários (por exemplo, assumindo que o tráfego é totalmente
criptografado)? (2) Como interpretar e avaliar os resultados obtidos com as ferramentas
de aprendizado de máquina?

Contribuições Em resumo, nossas principais contribuições são:

Framework para análise do comportamento do usuário ao acessar sua rede
doméstica Propomos uma metodologia simples e direta para detectar estruturas tempo-
rais e padrões comportamentais da atividade de tráfego de usuários residenciais. Em
suma, extraimos caracterı́sticas das séries temporais de download e upload que sugerem
padrões diários comuns de tráfego. Como consequência, conseguimos identificar perfis
de comportamento dos usuários em perı́odos maiores que um dia.

Modelo do perfil diário de usuários residenciais Usamos uma técnica de
decomposição de tensores (PARAFAC) para obter uma representação mais sim-
ples das amostras de tráfego diário. O PARAFAC é um método bem estabele-
cido e tem sido aplicado em áreas como psicometria [Kroonenberg 1983], quimiome-
tria [Smilde et al. 2005, Stedmon and Bro 2008] e processamento de sinais, classificação
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e aprendizado [Rabanser et al. 2017, Sidiropoulos et al. 2017]. Uma vantagem do PA-
RAFAC, em comparação com outros métodos de decomposição fatorial (e.g, PCA, SVD
ou Tucker), é a garantia de solução única sob condições moderadas. Dessa forma, captu-
ramos fatores interpretáveis e intrı́nsicos ao nosso conjunto de dados, sem a necessidade
de aplicar métodos externos de rotação (e.g, Varimax [Kaiser 1958]) para determinar o
espaço fatorial mais adequado ao problema. O resultado obtido pelo PARAFAC pode ser
usado para vários fins: classificação, previsão e clusterização. Neste artigo, nos concen-
tramos no último e mostramos como o PARAFAC simplifica a tarefa de agrupamento de
séries temporais em perfis diários.

Modelo do perfil de comportamento de usuários residenciais em perı́odos maio-
res que um dia Elaboramos um modelo de Markov oculto (HMM) às sequências de perfis
diários detectados a partir do modelo PARAFAC. O modelo final obtido indica que os
usuários tendem a manter um padrão especı́fico ao longo do tempo. Por ser um modelo
generativo, os padrões identificados podem ser reproduzidos para simulações e testes com
base em dados reais de tráfego. Além disso, esse resultado pode facilitar tarefas de plane-
jamento e gerenciamento da rede.

Organização O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 des-
creve o nosso conjunto de dados de tráfego real. Também detalha a metodologia de pes-
quisa e os principais aspectos teóricos de cada método de aprendizado de máquina empre-
gado. Os resultados e a análise correspondente estão na Seção 3. Conclusões e indicações
de trabalhos futuros estão na Seção 4.

2. Metodologia

O objetivo desta seção é descrever as principais técnicas empregadas para identificar os
perfis de tráfego de usuários domésticos a partir dos dados coletados nos roteadores resi-
denciais.

A Figura 1 resume os principais passos da nossa metodologia. No primeiro passo
definimos as variáveis representadas em cada dimensão do tensor a partir do conjunto
de dados coletado (Seção 2.1). Em seguida, usamos um método de decomposição fato-
rial para extrair caracterı́sticas relevantes dos dados, também conhecidas como loadings
(Seção 2.2). Na terceira etapa, aplica-se clusterização usando como variáveis os loadings
obtidos com o método de decomposição fatorial. O objetivo é agrupar séries temporais
com caracterı́sticas semelhantes (Seção 2.3). Posteriormente, é realizada a modelagem
do comportamento do usuário usando um modelo de Markov oculto (Hidden Markov
Model (HMM)) (Seção 2.5). A metodologia também permite a classificação de novas
séries a partir do cálculo dos seus loadings, empregando-se um algoritmo de classificação
(Seção 2.4).

2.1. Coleta de Dados e Tensores

O conjunto de dados usado em nossa análise experimental consiste no tráfego de down-
load e upload de usuários domésticos. Cada amostra de tráfego de download (upload)
contém o tráfego total (número de bytes) recebido (enviado) a cada minuto durante um
determinado perı́odo de tempo. Neste artigo, consideramos amostras de tráfego coletadas
durante 28 dias, de 20 de agosto a 16 de setembro de 2018, diretamente de 2.219 rotea-
dores domésticos de diferentes usuários do ISP parceiro. O provedor possui porte médio,
com cerca de 35.000 usuários e com planos variando entre 3 Mbps e 100 Mbps.
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Figura 1. Framework para aprender perfis de tráfego

Em nosso estudo, uma série temporal de tráfego de download (upload) corres-
ponde ao tráfego recebido (enviado) a cada minuto por um determinado usuário em um
determinado dia. Uma série temporal corresponde a um par usuário-dia ou simplesmente
um par UD. Denotamos por I o número de pares UDs em nosso conjunto de dados.

Conforme citado anteriormente, usamos a análise fatorial visando extrair as carac-
terı́sticas relevantes dos dados de tráfego dos usuários. Para conhecer o perfil de tráfego
dos usuários, é necessário analisar, em conjunto, a quantidade de tráfego de download e
upload gerado por cada usuário ao longo do tempo. A estrutura mais adequada para re-
presentar esses dados é um tensor de ordem 3. As três dimensões do tensor, que também
são conhecidas como modos, são definidas da seguinte forma: (1) o primeiro modo re-
presenta os pares usuários-dia (UDs), (2) o segundo modo representa os minutos e (3) o
terceiro modo representa o tipo de tráfego (download ou upload). Os modos (1), (2) e (3)
são denotados pelos ı́ndices i, j e k, respectivamente.

Definimos cada elemento do tensor como xijk, representando o tráfego k medido
no par UD i no j-ésimo minuto do dia, onde 0  i  I , 0  j  1439 e 0  k  1.
Fixamos k = 0 para o tráfego de download e k = 1 para o tráfego de upload.

Como a nossa metodologia é geral, poderı́amos utilizar alternativamente outras
métricas de interesse (e.g, atrasos e perdas) ou também considerar outros modos no ten-
sor, como a localização geográfica dos usuários em caso de dados móveis. A escolha
dos modos depende da aplicação e deve ser ajustada dependendo do conjunto de dados
disponı́vel e da interpretação e avaliação dos resultados obtidos (ver Figura 1).

2.2. Análise de fatores

Um dos principais objetivos da análise fatorial é decompor um array em um conjunto de
fatores (variáveis latentes) e cargas (loadings) que descrevam os dados de forma mais
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compacta em comparação com o conjunto original. Entre as diversas abordagens de
decomposição de dados multidimensionais (tensor de ordem N ), o PARAFAC e o Tucker
são dois dos mais populares. Utilizamos o PARAFAC por sua simplicidade e garantia de
solução única sob condições moderadas [Harshman and Lundy 1984, Kruskal 1983].

Seja X 2 RI⇥J⇥K um tensor de ordem 3, tendo xijk como um dos seus elementos.
A decomposição PARAFAC é dada como,

xijk =
RX

r=1

airbjrckr + eijk, (1)

onde R é o número de fatores; e, air, bjr e ckr são as cargas do fator r correspondentes
a UD i, minuto j e tipo de tráfego k, respectivamente. Os residuais são denotados por
eijk. O objetivo do método é calcular as cargas que minimizem a soma dos quadrados dos
resı́duos utilizando o algoritmo de mı́nimos quadrados alternantes (Alternanting Least
Squares (ALS)) [Bro 1997].

Para definir o número de fatores (R) e avaliar se a solução é única e ge-
neralizável para outro conjunto de dados similar, aplicamos o método Split-Half Va-
lidation (SV) [Harshman 1984] junto com o Tucker Congruence Coefficient (TCC)
[Lorenzo-Seva and Ten Berge 2006]. O método SV consiste em dividir os pares UDs de
forma aleatória em quatro grupos (A, B, C e D) e testar a similaridade entre os modelos
PARAFAC dos subconjuntos independentes (A+B) vs. (C+D) e (A+C) vs. (B+D).

Para cada uma das validações de similaridade temos dois modelos m1 e m2. A
diferença entre eles é medida pelo TCC (�b(r) e �c(r), eq. 2) usando o vetor de cargas
relacionado aos modos dos minutos (br) e dos tipos de tráfego (cr),

�b(r) =

PJ
j=1 b

m1
jr bm2

jrqPJ
j=1(b

m1
jr )

2
PJ

j=1(b
m2
jr )

2
, �c(r) =

PK
k=1 c

m1
kr cm2

krqPK
k=1(c

m1
kr )

2
PK

k=1(c
m2
kr )

2

, (2)

respectivamente, onde 1  r  R. Dessa forma, obtemos um � para cada fator e para
cada um dos dois modos. Não calculamos � para o modo relacionado aos UDs (ar), pois
estamos comparando modelos gerados a partir de subconjuntos diferentes. Queremos
saber se os fatores latentes são similares em br e cr mesmo com populações diferentes de
UDs. Quanto mais próximo � é de um, mais semelhantes são as cargas dos fatores. Os
resultados de Lorenzo-Seva e Ten Berge (2006) sugerem um valor mı́nimo de 0, 95 para
que os dois vetores possam ser considerados iguais.

Caso nenhuma das duas comparações apresente o mesmo padrão de carga (baixa
congruência), conclui-se que o conjunto de dados é inadequado para esse tipo de análise
(i.e, não apresenta solução única) ou que o número de fatores deve ser reduzido para dei-
xar de representar informação ruidosa e inerente a cada um dos subconjuntos modelados.

A Figura 2 ilustra a decomposição pelo PARAFAC. Definimos quatro fatores para
o nosso modelo e atribuı́mos um nome para cada um deles a partir da interpretação dos
resultados do modelo. Cabe ressaltar que nem sempre é possı́vel obter resultados que
possuam alguma interpretação. Mais detalhes são apresentados na Seção 3.
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Figura 2. PARAFAC aplicado ao nosso conjunto de dados de treinamento

2.3. Clusterização de pares usuário-dia

O próximo passo da nossa metodologia é o agrupamento das séries temporais de tráfego
com base nas cargas dos UDs obtidas a partir da análise fatorial. Um dos resultados da
decomposição PARAFAC é o vetor de cargas ai = (ai1, . . . , aiR) para cada UD i, onde
0  i  I e 1  r  R. Portanto, o número de variáveis usadas na clusterização é igual
ao número de fatores R do modelo.

Empregamos clusterização hierárquica aglomerativa, uma estratégia bottom-up.
Nesse método, as amostras começam em seu próprio cluster e são sucessivamente agru-
padas a medida que se sobe na hierarquia. O algoritmo termina quando todas as amostras
pertencem a um único cluster. Uma vantagem desse algoritmo, quando comparado com
outras técnicas conhecidas (e.g, K-Means), é que ele não requer o número inicial de clus-
ters como dado de entrada.

O método de variação mı́nima de Ward é empregado para selecionar o me-
lhor par de clusters a serem mesclados em cada etapa do algoritmo de clusterização
hierárquica. O par escolhido busca minimizar a soma das distâncias quadradas en-
tre as amostras e o centróide do cluster. A distância ao quadrado é definida como
[Legendre and Legendre 2012]:

E2
K =

KX

k=1

nkX

i=1

RX

r=1

(airk � ārk)
2 , (3)

onde airk é a carga do fator r do UD i membro do cluster k, nk é o número de UDs no
cluster k, e ārk =

Pnk
i=1 airk/nk.

2.4. Classificação de pares usuário-dia

A partir dos clusters obtidos pelo conjunto de dados de treinamento usamos uma árvore
de decisão para classificar novos pares UDs. Além de serem apropriadas para tarefas de
classificação, as árvores também são úteis para avaliar a influência relativa dos fatores
obtidos pelo PARAFAC na tomada de decisão.

A árvore possui três tipos de nós: (1) o nó raiz, representando toda a população
de amostras; (2) os nós internos, expressando uma das escolhas possı́veis alcançáveis
naquele nı́vel; e, (3) os nós folhas, produzindo o resultado final das decisões. Cada nó
interno é associado a um critério de divisão e cada nó folha é ligado a um cluster (perfil
diário).

No processo de construção da árvore, avalia-se o coeficiente de Gini para decidir
sobre a divisão em cada nó. Ele pode ser calculado somando-se a probabilidade pk de um
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UD de cluster k ser escolhido vezes a probabilidade
P

q 6=k pq = 1� pk de um erro na sua
categorização. O objetivo é que essa métrica alcance o valor mı́nimo possı́vel, para que
os nós sejam minimamente impuros/heterogêneos. Quando apenas existirem UDs de um
perfil especı́fico em um nó, o coeficiente de Gini atinge seu valor mı́nimo (zero).

Com a árvore de decisão construı́da, podemos classificar um novo par UD. O
primeiro passo consiste em aplicar novamente o método PARAFAC, agora com base nos
resultados obtidos anteriormente pelo conjunto de UDs inicial. O cálculo da carga desse
novo par UD, definida como ãr, r = 1, ..., R, é realizado a partir da Equação 1. Na
equação, os valores bjr e ckr são os mesmos dos obtidos para o conjunto de UDs inicial e
o valor ãr é computado de forma a minimizar os erros quadráticos.

2.5. Análise de comportamento dos usuários

Nos passos anteriores, obtivemos clusters que representam um determinado perfil de
tráfego para um usuário em um determinado dia (par UD). O último passo da nossa meto-
dologia consiste em obter a sequência de perfis de tráfego para cada usuário durante todo
o perı́odo considerado. Adotamos um modelo de Markov oculto (HMM) [Rabiner 1989]
com o objetivo de modelar o padrão de tráfego do usuário durante o perı́odo de um mês.

Um HMM é composto por dois processos estocásticos, um deles não é visı́vel
e é representado por uma cadeia de Markov oculta; o outro processo pode ser obser-
vado e é representado pela distribuição de probabilidade da seqüência de observações.
Os parâmetros do modelo são o vetor de probabilidades inicial ⇡ e uma matriz de pro-
babilidade de transição A da cadeia de Markov oculta; e a distribuição condicional de
probabilidade de emissão de observações ✓i associada a cada estado Si da cadeia de Mar-
kov oculta. Dessa forma, um HMM é completamente determinado por ⇡, A e ✓i.

Definimos uma observação da HMM como o cluster ao qual um usuário pertence
em um determinado dia. Logo uma sequência de observações corresponde a sequência
de perfis de tráfego (clusters) de um usuário ao longo do tempo. ✓i é a distribuição de
probabilidade do perfil do usuário associado ao estado Si, ou seja, a probabilidade do
usuário pertencer a cada um dos clusters condicionada ao estado Si.

A partir das sequências de perfis diários de tráfego obtidas com os dados reais
de todos os usuários do nosso conjunto de dados, estimamos os parâmetros do modelo
HMM usando o algoritmo de Baum-Welch. O modelo HMM final obtido possui diversas
aplicações. Pode ser usado no planejamento de capacidade e gerenciamento da rede.
Além disso, novas sequências de perfis de usuários (observações) podem ser geradas a
partir do modelo permitindo fazer previsões futuras de carga da rede.

3. Resultados

Em nosso estudo uma série temporal de tráfego de download (upload) corresponde ao
tráfego recebido (enviado) a cada minuto por um determinado usuário em um determi-
nado dia conforme descrito na Seção 2. A análise é precedida por uma normalização do
tráfego, em que todas as amostras são consideradas em escala logarı́tmica. A razão para
realizar essa transformação é que tanto o tráfego de download como de upload possuem
outliers e alta variabilidade, o que pode ter grande influência nos resultados do modelo. A
aplicação da transformação pode reduzir o efeito dessas caracterı́sticas. Também limitam-
se as amostras a um máximo de dez minutos consecutivos de espaços em branco a fim de
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manter um equilı́brio entre a quantidade de roteadores ativos analisados e a precisão das
técnicas de modelagem empregadas, geralmente sensı́veis à ausencia de dados.

3.1. Análise de fatores e clusterização

Validamos o modelo PARAFAC com quatro fatores (R = 4). Usamos como medida
de acurácia a porcentagem de variância explicada e obtivemos o valor de 98, 55%. O
algoritmo usado para obter a solução do modelo PARAFAC é o método dos mı́nimos
quadrados alternantes (ALS). Para obtenção de um resultado confiável, realizamos 100
inicializações randômicas do modelo. Escolhemos o modelo cuja soma do erro quadrático
possui o menor valor.

A Figura 3 ilustra o modelo final da análise fatorial. Os quatro valores das cargas
(loadings), um para cada fator e para cada uma das UDs modeladas estão na Figura 3(a).
Esse resultado indica a intensidade do tráfego de download e upload dos UDs, isto é, para
um determinado usuário-dia. Na Figura 3(b) temos os valores dos loadings para o tipo de
tráfego e na Figura 3(c) são apresentadas os loadings de cada minuto para cada um dos
quatro fatores no perı́odo de um dia.

Um dos fatores (de cor rosa no gráfico) nitidamente não está associado a horários
de uso da rede para os tráfegos de download e upload. Os três fatores restantes estão
associados ao uso mais intenso da rede em diferentes perı́odos do dia (madrugada (azul),
tarde (verde) e noite (cinza)) e, apesar de serem presentes em ambos os tipos de tráfego,
possuem valores mais altos para o download. A partir da observação dos valores dos loa-
dings para um UD, é possı́vel identificar o padrão de uso da rede deste UD. Por exemplo,
se o valor do loading de um UD para o fator cinza for superior ao valor dos outros fatores,
esta é uma indicação que esse usuário gera tráfego maior no perı́odo da noite para o dia
correspondente ao par UD.

Figura 3. PARAFAC aplicado ao nosso conjunto de dados de treinamento

Na próxima etapa, executamos o algoritmo de clusterização hierárquica aglome-
rativa. A métrica de similaridade é a carga dos UDs para cada fator, ou seja, o vetor
de cargas ai = (ai1, ai2, ai3, ai4) de cada UDi. Devido aos valores das cargas variarem
em até três ordens de grandeza, aplicamos a normalização Min-Max. Essa normalização
altera a escala das cargas para [0, 1] com base nos valores mı́nimo e máximo de cada fator.

A partir do dendograma obtido, decidimos selecionar cinco clusters. A Figura 4
mostra a mediana do tráfego de download e de upload por minuto para todos os UDs de
cada cluster. A figura mostra o resultado da clusterização pelo conjunto de treinamento
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(linha sólida) e da classificação pelo conjunto de testes (linha tracejada). Este último é
explicado na próxima subseção.

Figura 4. Mediana do tráfego de download e upload por minuto para todos os

UDs de cada cluster : conjuntos de treinamento e de teste

Cada cluster representa um perfil de uso residencial da Internet. O Cluster C
(roxo) agrupa UDs com o maior tráfego, concentrado entre a tarde e a noite. Em contraste,
o Cluster B (laranja) é composto de UDs com o menor tráfego durante as 24h do dia. As
UDs do Cluster A (verde escuro) são caracterizadas por uma alta demanda de banda à
noite e, do Cluster D (rosa), das 10 às 18 horas. O Cluster E (verde claro) se distingue
do Cluster D por apresentar uma demanda maior da rede durante a madrugada. Observe
que o Cluster E apresenta padrão temporal similar ao Fator 4 do modo minuto ilustrado
na Figura 3(c). É importante notar que existe correlação temporal entre o tráfego de
download e upload. Se o valor da mediana do tráfego de download para um determinado
cluster/perı́odo do dia é alto, o valor da mediana do tráfego de upload para esse mesmo
cluster/perı́odo do dia também será alto.

3.2. Classificação e análise de perfis

Um dos objetivos do nosso trabalho é classificar um novo UD em um dos perfis definidos
pela análise fatorial e clusterização. O primeiro passo é calcular as cargas do modo UD
para esse novo par UD utilizando o PARAFAC. Em seguida, classificamos a nova UD
pelo vetor de cargas obtido, ã, seguindo o caminho de decisão proposto pela árvore
ilustrada na Figura 5.

Podamos a árvore de modo a alcançar uma configuração generalizável para a
classificação de novos UDs, sem realizar overfitting nos dados. Após a poda, a precisão
da árvore é de 84% para o conjunto de treinamento. Selecionamos um grupo de 31.017 e
9.890 UDs para os conjuntos de treinamento e teste, respectivamente, totalizando 40.907
UDs. A quantidade de UDs em cada cluster de ambos os conjuntos estão organizados na
Tabela 1.
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Figura 5. Árvore de decisão obtida a partir do conjunto inicial de UDs.

Tabela 1. Quandidade de UDs em cada cluster

Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D Cluster E

Treinamento 2.965 13.542 6.097 5.436 2.977

Teste 1.649 3.637 2.462 1.312 830

Como a nossa análise é não supervisionada, verificamos o resultado da
classificação de forma visual pela Figura 4. As linhas tracejadas mostram a mediana
do tráfego de download e de upload por minuto para as séries de teste classificadas.
A mediana do tráfego para ambos os conjuntos de treinamento e teste é muito seme-
lhante ao longo do dia. Resultados parecidos foram obtidos usando outros algoritmos de
classificação como aquele que associa cada UD ao cluster de centróide mais próximo (i.e,
Nearest Centroid) ou pela regra dos k vizinhos mais próximos (i.e, k-Nearest Neighbor).

Figura 6. Evolução dos clusters ao longo dos 28 dias

É interessante observar como o perfil diário dos usuários evolui ao longo dos 28
dias. Na Figura 6 é apresentado o percentual de usuários pertencentes a cada um dos
clusters para cada dia. Para facilitar a interpretação, colocamos no gráfico um fundo cinza
nos finais de semana. Não existem pares UDs no dia 13 de setembro, provavelmente por
algum erro no servidor de coleta de dados. O Cluster B é predominante em qualquer um
dos dias, indicando que aproximadamente 45% dos usuários gera pouco tráfego na rede
em qualquer perı́odo do dia.

Além disso, pode-se observar um comportamento diferenciado entre os dias da
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semana e os finais de semana. A porcentagem de usuários pertencentes ao Cluster A (uso
maior da rede a noite) durante a semana diminui ao mesmo tempo que a porcentagem de
usuários no Cluster E (uso maior da rede na madrugada) aumenta durante os finais de
semana e no feriado do dia 7 de setembro. Em geral, os usuários que trabalham durante
a semana só conseguem acessar a rede doméstica durante a noite, entre 19h e 23h. Nos
finais de semana, por outro lado, uma quantidade maior de usuários passa a utilizar a
Internet de forma mais intensa a partir das 23h. No entanto, reparamos que não são
necessariamente os mesmos usuários que migram do Cluster A para o Cluster E.

Por fim, existe uma mudança de comportamento na última semana do nosso con-
junto de dados. O acesso a rede parece se tornar mais intenso, já que a proporção de
usuários do Cluster B diminui e a de usuários dos Clusters A e C aumenta consideravel-
mente. Não se sabe ao certo que evento causou esse comportamento, mas acreditamos ter
relação com o atentado a um dos candidatos a presidência ocorrido no dia 6/9, possivel-
mente pela procura por notı́cias imediatamente após o feriado.

Na última etapa do nosso trabalho caracterizamos as sequências dos perfis diários
dos usuários através de um HMM. Escolhemos um modelo com cinco estados ocultos.
Os parâmetros ⇡ e A estimados a partir dos dados reais estão na Tabela 2. A Figura 7
apresenta ✓i, ou seja, a distribuição de probabilidade do perfil diário do usuário associada
ao estado Si, i = 1, ..., 5.

Tabela 2. Modelo de Markov oculto com cinco estados

de/para s0 s1 s2 s3 s4

inı́cio (⇡) 0, 1548 0, 2018 0, 3416 0, 1141 0, 1878

s0 0, 9670 0, 0207 0, 0065 0, 0034 0, 0024

s1 0, 0134 0, 9791 0, 0000 0, 0046 0, 0029

s2 0, 0131 0, 0000 0, 9725 0, 0080 0, 0064

s3 0, 0142 0, 0078 0, 0208 0, 9550 0, 0023

s4 0, 0050 0, 0106 0, 0101 0, 0062 0, 9680

Figura 7. Distribuição de probabilidade do perfil diário para cada estado do HMM

A partir da Tabela 2, observamos que os usuários costumam se manter com uma
probabilidade alta no mesmo estado do HMM. Esse resultado indica que usuários tendem
a manter perfis diários de tráfego especı́ficos que estão associados a um determinado
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estado do HMM. Por exemplo, usuários que se mantém na maior parte do tempo no
estado S2 têm o seu perfil diário de tráfego melhor caracterizado pelo Cluster B, ou
seja, são usuários que geram pouco tráfego. Esse tipo de resultado permite que os ISPs
realizem um planejamento mais adequado das suas redes com base na provável demanda
diária dos usuários.

Aplicamos o algoritmo de Viterbi para todos os usuários do conjunto de dados
visando obter a sequência de estados mais prováveis do HMM, a partir dos perfis diários
obtidos pela clusterização. Na Figura 8, mostramos os resultados obtidos para um pe-
queno subconjunto de usuários. Cada linha corresponde a um usuário; as cores, ao estado
do HMM; e, a letra dentro de cada quadrado, ao cluster ao qual o usuário está associado
naquele dia. Pode-se notar que os três primeiros usuários se mantém no mesmo estado do
HMM durante as 4 semanas. O primeiro usuário, por exemplo, se mantém no estado S4

durante os 28 dias. No estado S4 existe uma alta probabilidade do perfil diário de tráfego
ser o associado aos Clusters B e D, indicando um usuário que gera pouco tráfego na
rede. Outros usuários podem mudar de estado ao longo do tempo (quarta e quinta linhas
da Figura 8).

Figura 8. Sequência de estados do HMM e perfil diário de tráfego para um grupo

de usuários.

A Tabela 3 ilustra o percentual de usuários que mudam de estado no HMM.
Verifica-se que a maioria dos usuários se mantêm no mesmo estado durante todo o perı́odo
de coleta. No caso de mudança de estado, a maior parte dos usuários realiza apenas uma
transição de estado em 28 dias. Além disso, a chance de um usuário mudar de estado em
determinado dia da semana é aproximadamente uniforme, sendo pouco mais elevada no
sábado, o que indica uma chance maior do usuário mudar de perfil de tráfego no final de
semana. Esse resultado novamente demonstra que os ISPs podem utilizar o HMM obtido
para a caracterização e a previsão dos perfis de demanda diária dos usuários ao longo do
tempo.

Tabela 3. Percentual de usuários que mudam de estado no HMM

x = 0 x = 1 x = 2 x = 3% de usuários que mudam
de estado do HMM x vezes 75,3552 20,9389 3,6442 0,0618

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo% de mudanças de estado
por dia da semana 13,9130 13,9130 12,1739 15,0000 13,6957 16,9565 14,3478

4. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho propomos um framework simples para detectar estruturas temporais e
padrões comportamentais da atividade de tráfego de usuários residenciais. O framework
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é composto por um conjunto de técnicas não supervisionadas de aprendizado de máquina.
Dessa forma, mostramos como é possı́vel extrair com eficiência caracterı́sticas relevantes
de nosso conjunto de dados, sem pré-rotular os dados e preservando a privacidade dos
usuários.

Em suma, apresentamos um modelo do perfil diário de usuários residenciais com
base nas séries temporais de download e upload. Para isso, usamos uma técnica de
decomposição de tensores (PARAFAC) para capturar fatores interpretáveis e intrı́nsicos
ao nosso conjunto de dados. Esses fatores sugerem padrões diários comuns de tráfego ao
longo do dia.

Também propomos um modelo do perfil de comportamento de usuários residenci-
ais em perı́odos maiores que um dia. Elaboramos um modelo de Markov oculto (HMM) a
partir das sequências de perfis diários dos usuários obtidas a partir do modelo PARAFAC.
O modelo final obtido indica que os usuários tendem a manter um padrão especı́fico ao
longo do tempo.

Uma possı́vel continuação deste trabalho é a análise dos modelos propostos e dos
padrões de comportamento dos usuários em perı́odos de férias e festividades (e.g, natal
e ano novo). Dentre as aplicações em potencial citamos, por exemplo: (a) o uso do
modelo HMM (generativo) em simulações e estudo de cenários para avaliar o impacto na
rede devido ao aumento de usuários com determinados perfis; (b) auxı́lio nas tarefas de
planejamento de capacidade e gerenciamento da rede; (c) relacionar a topologia da rede
aos perfis de tráfego identificados a fim de se estudar possı́veis correlações com outras
medidas de desempenho, como perda e latência.

Um exemplo de aplicação do item (b) é a possibilidade dos ISPs melhorarem
a utilização da sua rede, mesclando no mesmo conjunto de recursos os usuários cujos
perı́odos de maior consumo ocorram em intervalos de tempo separados. Além disso, o
conhecimento pelos ISPs sobre o comportamento dos usuários pode auxiliar na definição
de polı́ticas tarifárias baseadas em horários.
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Abstract. Device-to-Device (D2D) communication is one of the mechanisms to
offload 4G networks. Hybrid D2D/4G networks have the challenge to multiplex
efficiently the communication interfaces, which impacts directly the user’s Qua-
lity of Experience (QoE). We present QD4G, a platform that employs Machine
Learning to predict when clients using the DASH (Dynamic Adaptive Streaming
over HTTP) standard must use the 4G network or the D2D network. The goal
is to improve the QoE providing better video streaming resolution. Experiments
with real devices show that prediction achieves an accuracy of up to 87%, in-
creasing the mean video resolution among users over D2D by up to 150%.

Resumo. Comunicação Dispositivo-a-Dispositivo (D2D) é um dos mecanismos
para alívio das redes 4G, via offload de dados. Redes híbridas D2D/4G possuem
o desafio de multiplexar com eficiência as interfaces de comunicação, o que im-
pacta a Qualidade de Experiência (QoE) dos usuários. Apresentamos o QD4G,
uma plataforma que usa Aprendizado de Máquina para predizer quando clientes
utilizando o padrão DASH (Dynamic Adaptative Streaming over HTTP) devem
utilizar a rede 4G ou a rede D2D. O objetivo é melhorar o QoE fornecendo
vídeo em melhor resolução. Experimentos com dispositivos reais mostram que
a predição atinge até 87% de acerto, aumentando a resolução média do vídeo
via D2D em até 150%.

1. Introdução

A alta demanda por vídeo, juntamente com outros serviços em execução con-
corrente nas redes 4G, limita a vazão disponível para cada fluxo. Padrões de transmis-
são adaptativa de vídeo, como o DASH (Dynamic Adaptative Streaming over HTTP)
[Stockhammer 2011], reduzem a qualidade do vídeo em situações de baixa vazão. Um ví-
deo de menor resolução, embora permita que a mídia ainda seja reproduzida, pode resultar
em usuários insatisfeitos com a menor resolução.

Existe um crescimento constante do número de assinantes móveis, bem como de
novos aplicativos de uso intensivo de dados, como por exemplo jogos online e comparti-
lhamento de vídeo na Internet [Thrimurthulu and Sarma 2017]. Esse crescimento coloca
em risco a atual capacidade das redes celulares, em especial as redes Long Term Evolution
(LTE), conhecidas como redes 4G, que operam cada vez mais perto de seus limites.

Diante disso, a indústria e a comunidade científica têm proposto novos para-
digmas para aliviar a congestão nas redes 4G. Um desses paradigmas é o descarrega-
mento de dados das redes 4G, que vão do uso de estações celulares pequenas, de baixa
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potência, conhecidas como femtocélulas [Haldar et al. 2013], às redes Wi-Fi públicas
[Mota et al. 2013] e, recentemente, a comunicação Dispositivo-a-Dispositivo (Device-to-
Device - D2D) [Doppler et al. 2009].

A comunicação D2D move o tráfego de dados das redes celulares para outras inter-
faces de comunicação, processo conhecido como mobile data offloading [Zhou et al. 2018].
Redes D2D podem ser inband quando utilizam o espectro licenciado para conectar os dis-
positivos, ou outband, quando utilizam as outras faixas de uso não licenciado do espectro
(por exemplo, empregando tecnologias como o Wi-Fi, Zigbee1 e Bluetooth2).

Em D2D, diferentes usuários requisitando o mesmo conteúdo poderão compartilhá-
lo entre si, dispensando a necessidade de várias requisições de um mesmo conteúdo na
rede infraestruturada. Um exemplo seria torcedores em um estádio vendo o replay de
uma jogada nos seus celulares. Na rede 4G tradicional, o consumo de banda no núcleo
da rede da operadora seria proporcional à quantidade de usuários simultâneos assistindo
o vídeo. Ao empregarmos D2D, este mesmo vídeo poderia ser transmitido somente uma
vez no núcleo da rede, e em seguida seria compartilhado entre os usuários empregando a
interface sem fio para a comunicação D2D.

Além de uma maior qualidade de experiência (Quality of Experience - QoE), o
uso de uma rede D2D gera outros ganhos, tais como um menor consumo de energia
[Xu et al. 2018], maiores taxas de transmissão [Chai et al. 2016] e diminuição do con-
sumo de banda na rede 4G, contribuindo para a desoneração da rede [Pyattaev et al. 2013].

Um dos desafios da comunicação híbrida 4G/D2D é a identificação de quando
uma rede D2D deve ser criada, fator que irá definir todo o desempenho dos usuários a
partir de um determinado momento. Ainda que a comunicação D2D tenha um desem-
penho médio superior à comunicação 4G, o emprego dessa forma de comunicação em
condições inadequadas (Ex.: Usuários distantes um do outro, faixa de frequência sujeita
a interferências de outras redes, presença de obstáculos) pode trazer prejuízos ao QoE.

Este trabalho apresenta uma plataforma denominada QD4G, que identifica quando
criar novos grupos D2D para suportar transmissões de vídeo usando o padrão DASH. A
decisão utiliza um preditor baseado em Aprendizado de Máquina (AM) para maximizar o
QoE do usuário, ao maximizar a resolução do vídeo sendo transmitido. Assim, um novo
grupo D2D é criado quando o preditor identifica que os usuários receberiam um vídeo de
maior qualidade ao usar a rede D2D ao invés da rede 4G. A solução proposta utiliza Wi-Fi
Direct para construir redes D2D outband. As principais contribuições deste trabalho são:

• Desenvolvimento de um preditor que avalia a resolução esperada do vídeo, com
base no tráfego de cada usuário conectado na rede 4G;

• Uma avaliação da eficácia do preditor em dispositivos reais em um testbed empre-
gando 4G e Wi-Fi Direct.

Os resultados experimentais mostraram que a predição permite atingir 87% de
acerto, com aumento na resolução média do vídeo entre os usuários via D2D de até 150%.
Até onde sabemos, este é o primeiro trabalho que propõe o emprego de comunicação
D2D com base em previsões da resolução do vídeo em cada usuário, ao mesmo tempo
quantificando em dispositivos reais o desempenho do preditor proposto.

1https://www.zigbee.org - Último acesso em 28/02/2019
2https://www.bluetooth.org - Último acesso em 28/02/2019
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O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: A seção 2 apresenta
o referencial teórico. A seção 3 apresenta os trabalhos relacionados. A seção 4 apresenta
a plataforma QD4G. A seção 5 descreve a metodologia empregada nos experimentos e os
resultados obtidos. A seção 6 conclui este trabalho e apresenta os trabalhos futuros.

2. Referencial Teórico

Esta seção apresenta os principais conceitos utilizados neste trabalho. Inicial-
mente são apresentadas as redes celulares 4G LTE, seguida de uma visão geral da comu-
nicação D2D integrada às redes 4G. A seguir é apresentada a tecnologia Wi-Fi Direct. Por
fim, é apresentado o padrão DASH, utilizado neste trabalho para a transmissão de vídeo.

2.1. 4G LTE

A arquitetura das redes 4G, também conhecidas como LTE (Long Term Evolu-
tion), proposta pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Project) [Sesia et al. 2009], é di-
vidida em duas partes principais. A primeira é o UE (User Equipment), que na prática
são os dispositivos dos usuários finais (Ex.: Smartphones, tablets, etc.). Já a segunda
parte, chamada de EPC (Evolved Packet Core), são as estações rádio base, também co-
nhecidas como eNodeB (Evolved Node Base Station), que utilizam IP e redes cabeadas
para conectar o UE à Internet [Bradai et al. 2015]. A Figura 1 apresenta uma ilustração
da arquitetura LTE.

O EPC é subdividido em diferentes módulos e serviços, conectados em sequência
de forma a processar adequadamente os pacotes enviados e recebidos, e coletar as infor-
mações necessárias de cada UE. Os principais módulos são o S-GW (Serving Gateway),
o P-GW (Package Data Network Gateway), o MME (Mobility Management Entity), o
PCRF (Policy and Charging Rules Function) e o HSS (Home Subscriber Server).

Os eNodeBs se conectam ao MME através de uma interface cabeada por meio do
protocolo SCTP, sendo que essa interface é utilizada para trocar dados de autenticação dos
UEs. Os eNodeBs também conectam-se diretamente ao S-GW por meio de um túnel GTP,
sendo que o S-GW funciona como um roteador de tráfego na questão da mobilidade dos
UEs entre eNodeBs. O S-GW também é responsável pelo encaminhamento de dados de
aplicação ao P-GW, que por sua vez os encaminha à Internet. Já o PCRF define políticas
e decisões de gerenciamento, tal como a alocação de IP aos UEs. Por fim, o HSS fornece
diferentes informações relacionadas aos UEs, as quais podem ou não ser utilizadas pelo
MME [Mi et al. 2014].

2.2. Comunicação Dispositivo-a-Dispositivo

O padrão 3GPP Device-to-Device Proximity Services (D2D ProSe) define como
comunicação D2D a comunicação ad hoc entre dispositivos próximos, com mínima ou
nenhuma intervenção da estação-base [Asadi et al. 2014]. O D2D ProSe utiliza o Long
Term Evolution-Advanced (LTE-A) como tecnologia de rádio para comunicação ad hoc
(comunicação inband). No entanto, o D2D Prose também pode explorar o espectro não
licenciado para a comunicação ad hoc entre dispositivos (comunicação outband). Neste
caso, são empregadas tecnologias como Bluetooth, Wi-Fi em modo ad-hoc ou Wi-Fi Di-
rect para construir a rede D2D outband. Grupos D2D podem ser criados através de co-
mandos das operadoras de celular.
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Figura 1. Arquitetura da Rede 4G LTE (adap-
tado de [Bradai et al. 2015]).

Figura 2. Comunicação
D2D outband usando Wi-Fi
Direct.

A comunicação D2D ocorre diretamente entre os UEs, como é mostrado na Figura
2, ao contrário da comunicação tradicional, que ocorre entre os UEs e o eNodeB. Em
situações onde n UEs estão solicitando o mesmo conteúdo, o D2D pode reduzir o tráfego
na interface celular para até 1/n do tráfego original. Para tanto, é comum associarmos o
redirecionamento dos dados a grupos D2D com o caching de dados nos UEs.

A comunicação D2D foi desenvolvida tendo em vista um conjunto de aplicações,
a saber: Comunicação entre dispositivos em situações de emergência ou desastre; Aumen-
tar a área de cobertura da rede 4G, pois usuários distantes podem repassar seus dados via
dispositivos de usuários conectados à antena; Descarregamento de dados da rede celular
para a rede D2D, aumentando a eficiência espectral ao empregarmos uma comunicação
entre dispositivos mais próximos; Serviços localizados, como por exemplo IoT, indica-
ções de estacionamento e marketing geo-localizado.

2.3. Wi-Fi Direct

Em Outubro de 2010, Wi-Fi Alliance3 lançou o Wi-Fi Direct4 para dispositivos
que suportam comunicação ad-hoc via Wi-Fi. O Wi-Fi Direct simplifica a conexão de
dispositivos sem fio, permitindo que se comuniquem diretamente um com o outro, sem
um ponto de acesso, com a segurança garantida através do padrão WPA2.

A conexão entre dois ou mais dispositivos forma um “grupo D2D”, sendo que cada
grupo D2D possui um ou mais clientes e um dispositivo especial denominado Group Ow-
ner (GO), responsável pela autenticação de novos clientes, pelo encerramento do grupo
em si, e também pelo acesso dos clientes à Internet. Dispositivos sem fio que não possuam
suporte à comunicação via D2D Wi-Fi Direct, denominados “Dispositivos Legados” (Le-
gacy Devices) também podem se conectar através do GO, o qual também emula um ponto
de acesso tradicional [Camps-Mur et al. 2013].

2.4. DASH - Protocolo Padrão para Streaming de Vídeo

O DASH (Dynamic Adptive Streaming over HTTP) é um protocolo padrão para
streaming de vídeo iniciado pelo 3GPP, que visa resolver as limitações encontradas nas
soluções de vídeo tradicionais, por exemplo as baseadas em RTSP (Real-Time Streaming
Protocol), que necessitam de um monitoramento constante do status do usuário durante
o download do vídeo [Stockhammer 2011]. O DASH também visa resolver limitações de

3https://www.wi-fi.org - Último acesso em 28/02/2019
4https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-direct/ - Último acesso em 28/02/2019
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soluções baseadas em download de vídeo progressivo através de HTTP, que não conside-
ram a demanda específica do usuário ao longo do tempo (ex.: acesso aleatório a determi-
nados trechos do vídeo), que desperdiça banda com os trechos de vídeo não consumidos.

A principal característica do DASH é o ajuste da resolução do vídeo em tempo
real pelo usuário, de acordo com métricas de rede tais como a vazão, por exemplo. Nas
soluções tradicionais, a falta desse mecanismo faz com que o QoE do usuário seja ame-
açado em cenários com grande demanda, já que o vídeo é requisitado em uma resolução
imutável e com isso poderá ser interrompido, devido à variação no atraso ou na banda.
Outra característica do DASH é que o vídeo é carregado em partes (chunks) contendo
alguns segundos, ao invés de fluxos contínuos de pacotes como é feito tradicionalmente.

O ajuste de resolução em tempo real no DASH é um tema ainda explorado na
literatura5. Kua et al. [Kua et al. 2017] citam as principais técnicas de ajuste de vazão no
DASH, e as avaliam do ponto de vista do cliente, do servidor e da rede como um todo.

3. Trabalhos Relacionados

Na literatura, a avaliação de propostas para seleção de nós de retransmissão, cri-
ação de grupos D2D e aplicações são em sua maioria trabalhos de análises teóricas ou
de simulações [Liu et al. 2015, Asadi et al. 2014], diferentes do presente trabalho, reali-
zado em testbed físico. Alguns trabalhos visam a eficiência do espectro da rede celular
ou avaliam alguns casos de uso, como comunicação multicast e aplicações peer-to-peer.

Ullah e Hong [Ullah and Hong 2016] escolhem como compartilhador via D2D o
UE com maior SNR em relação ao eNodeB. Nessa proposta, um UE anuncia os arquivos
de seu interesse e um UE vizinho realizará o compartilhamento, mesmo que esse ainda
esteja realizando o download dos mesmos. A proposta dos autores difere do presente
trabalho uma vez que o presente emprega um orquestrador baseado em AM, que comanda
a troca de interface nos UEs com base na previsão de resolução do vídeo nos UEs. Além
disso, o trabalho acima foi limitado somente em simulação.

Essaili et al. [Essaili et al. 2015] propõem a gerência de recursos de transmissão
baseada no espaço dos buffers nos UEs. O QoE é avaliado por meio da vazão de trans-
missão, obtida por serviços próximos ao eNodeB. O trabalho otimiza os recursos da rede
celular ao dirigir mais tráfego para os UEs com buffers vazios. Uma das principais li-
mitações do trabalho é que melhorias na vazão são obtidas por traffic shapping. Como
consequência, não efetua offloading da rede 4G, desvantagem perante o presente trabalho
que propõe um modelo de predição para formar grupos D2D, que efetuam offloading.

Doppler et al. [Doppler et al. 2009] aumentam a vazão de downlink através de
D2D underlay. Os autores propõem um controle do canal D2D, porém entre apenas dois
dispositivos, ao invés de grupos de tamanho arbitrário. O tráfego via 4G de cada UE é
monitorado para a possível formação de canal D2D entre dois UEs. O sistema imple-
mentado decide utilizar a comunicação D2D sempre que houver um ganho de vazão em
tal comunicação frente à 4G. A proposta ainda controla o nível da potência de transmis-
são entre os transmissores D2D, para diminuir a interferência dos mesmo sobre os UEs
4G. Tal trabalho limita o offloading a 50%, desvantagem perante o presente trabalho que

5A busca pelo termo DASH QoE na base de dados do IEEE Xplore retornou mais de 100 trabalhos
publicados de 2017 a 2018.
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permite a formação de grupos com mais de dois UEs.

Pyattaev et al. [Pyattaev et al. 2013] calcularam a viabilidade do offloading de
dados móveis com Wi-Fi Direct. O gerenciamento da formação de grupo fica por conta
da rede celular, que considera a localização dos dispositivos. Os autores mostram que
os clientes D2D obtêm melhores taxas de transferência devido aos enlaces mais curtos.
Como desvantagem, há o emprego de um simulador.

Os trabalhos mencionados acima são sumarizados na Tabela 1. Como vemos,
a literatura carece de uma avaliação da transmissão de vídeos utilizando o DASH sob
demanda em redes 4G/D2D em ambiente experimental, como é feito neste trabalho.

Tabela 1. Comparativo com Trabalhos Relacionados
REFERÊNCIA AVALIA

QoE?
CONSIDERA

VÍDEO?
UTILIZA

D2D?
AMBIENTE DE

AVALIAÇÃO
GRUPOS OU
PARES D2D

LOCAL DO
CONTROLE

[Ullah and Hong 2016] SIM SIM SIM SIMULADOR PAR UEs
[Essaili et al. 2015] SIM SIM NÃO SIMULADOR NÃO REDE

[Doppler et al. 2009] NÃO MISTA SIM SIMULADOR PAR REDE
[Pyattaev et al. 2013] NÃO NÃO SIM SIMULADOR PAR REDE

QD4G SIM SIM SIM TESTBED GRUPO REDE

4. A Plataforma QD4G

O QD4G (QoE-based DASH video over 4G) é uma plataforma que define quando
usar a rede 4G ou D2D para transmitir vídeos DASH, para maximizar o QoE dos clien-
tes. A decisão é tomada através da predição de QoE: Se o QoE (neste caso, a resolução
horizontal do vídeo) é aumentado utilizando D2D, então a rede 4G instrui os UEs para
formarem grupos D2D.

A plataforma é composta por três partes: Um modelo de predição de QoE, um
módulo de controle de conexão D2D, com o algoritmo de decisão que recebe as predições
do modelo, e um software de reprodução de vídeo baseado em DASH, que suporta D2D.
A Figura 3 mostra uma arquitetura que não emprega comunicação D2D (primeira parte)
comparada com uma arquitetura que emprega D2D através da plataforma QD4G (segunda
parte). Na primeira parte, os UEs realizam o download do vídeo em diferentes resoluções
e o armazenam em seu respectivo cache. Já na segunda parte, com o modelo de predição
ativo, é possível prever qual UE terá a maior resolução horizontal do vídeo, fato que é
informado ao módulo de controle de conexão D2D. No exemplo apresentado na Figura 3,
o GO escolhido é o UE 3, que transfere vídeo com maior QoE para os clientes.

Apesar de utilizar a resolução horizontal do vídeo como métrica de QoE, é im-
portante salientar que o método não requer nenhuma informação dos UEs durante sua
execução. Isto ocorre porque o dado da resolução obtida é utilizado somente no treina-
mento do preditor.

4.1. Modelo de Predição

A predição desenvolvida emprega AM para prever qual seria o QoE do vídeo
quando transmitido em uma rede 4G. Consideramos como indicador de QoE a resolução
horizontal do vídeo transmitido. Assim não são utilizados alguns métodos de QoE exis-
tentes que são impraticáveis para redes de produção, pois os usuários devem classificar o
vídeo em uma escala de qualidade, o que é tedioso e pode fazer com que o usuário desista
de assistir. Ao usar a resolução como métrica de QoE, apesar de não considerar todas as
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Figura 3. Arquitetura da plataforma QD4G.

causas de degradação de QoE estamos, no nosso ponto de vista, usando um bom indicador
da qualidade do vídeo assistido pelo usuário.

A Figura 4 mostra o modelo proposto. O modelo emprega AM supervisionado,
para evitar que a aplicação envie dados de retorno ao QD4G. Como a resolução do vídeo é
dada por valores discretos, optamos pelo uso de um classificador ao invés de um regressor.

Figura 4. Diagrama do modelo de predição.

A Tabela 2 exibe as características coletadas da rede 4G, as quais são os valores de
entrada do modelo de predição. Na Tabela, também é indicado em qual direção da comu-
nicação (downlink – DL ou uplink – UL) as características são coletadas. As entradas são
disponibilizadas pelo eNodeB e pelos UEs (resolução horizontal do vídeo), deste modo a
solução proposta não demanda alterações no SO ou chipset 4G dos UEs.

4.2. Módulo de Controle de Conexão D2D

O módulo de controle, desenvolvido em Python, é executado no SP-GW em con-
junto com o eNodeB, e implementa o algoritmo de decisão.

O Algoritmo 1 exibe o procedimento para criação de um grupo D2D. Cria-se um
grupo D2D quando é possível aumentar a resolução do vídeo recebido por algum UE,
como estimado pelo preditor. O algoritmo é executado de forma periódica, a intervalos de
um segundo, e caso haja ao menos um UE assistindo um dado vídeo com uma resolução
inferior à resolução máxima, um grupo é criado. O GO é definido como o UE que recebe o
vídeo com a maior resolução (linha 5). Caso haja mais de um UE com a mesma resolução
máxima, é escolhido aquele que se conectou primeiro à rede 4G. Para que o algoritmo
selecione o GO e comande a troca de interfaces (4G para D2D), o RNTI com maior
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Tabela 2. Características da rede 4G.
Abreviação Descrição Direção

RNTI
Radio Network Temporary Identifier - Identificador temporário

para cada dispositivo conectado. DL

CQI

Channel Quality Indicator - Indicador de qualidade do canal.
Esse valor varia de 0 a 15 (quanto maior melhor a qualidade).
Esse dado é informado periodicamente pelo UE ao eNodeB.

DL

MCS

Modulation and Coding Scheme - Refere-se ao esquema de mo-
dulação e codificação. Quanto maior o MCS, mais bits podem ser

transmitidos por unidade de tempo.
DL

BRATE Taxa de transferência do UE. DL e UL

BLER
Block Error Rate - É uma relação entre o número de Physical

Resource Blocks (PRBs) perdidos e transmitidos. DL e UL

SNR Relação sinal ruído. UL

PHR
Power Headroom - Quantidade de potência ainda disponível para

se alcançar a potência máxima frente à potência atual. UL

resolução deve se manter estável durante um intervalo de 10 segundos, sendo que esse
intervalo foi definido de forma empírica durante os experimentos.

O módulo de gerenciamento de conexão também realiza a volta dos dispositivos
que estão em um grupo D2D para a rede 4G. Isso ocorre quando há um grupo D2D
formado e a resolução prevista (por meio das medições provenientes do eNodeB) para
os UEs configurados como clientes D2D é maior do que a resolução prevista para o UE
configurado como GO (linha 9). É importante observar que o módulo de gerenciamento
não considera a previsão da resolução diretamente por meio das conexões D2D, sendo
que o emprego dessa forma de previsão é considerado aqui como trabalho futuro.

Algoritmo 1 Algoritmos de troca de interface
1: procedure DECISAOD2D( )
2: MaxResolucao max(Preditor(X)) 8X 2 RNTI

3: RntiGO  {X 2 RNTI | X.Preditor(X) = MaxResolucao}
4: if {9X 2 RNTI | X.resolucao < MaxResolucao} then

5: criaGrupoD2D(RntiGO)

6: procedure DECISAO4G(RNTI)
7: ResolucaoPrevista Preditor(RNTI)
8: if ResolucaoPrevista > RNTI.resolucaoAtual then

9: V oltarParaO4G(RNTI)

4.3. Aplicativo de Vídeo

O aplicativo de vídeo foi alterado para suportar comunicação D2D, pois ele pode
requisitar os chunks de dois locais diferentes (servidor de vídeo na Internet ou UE GO
do grupo D2D). Além disso, os UEs devem armazenar em cache partes do vídeo, com o
objetivo de compartilhar com outros UEs. Assim, foi desenvolvido um aplicativo Android
ciente do D2D. Ele é dividido em três módulos, detalhados a seguir.

Módulo de Transmissão e Controle de Vídeo: Reproduz o vídeo sob demanda e
salva em cache local este vídeo. Também coleta dados para avaliar o desempenho, como
o número de bytes transferidos, a taxa de transferência, o tempo gasto para transferir os
bytes (em milissegundos) e a resolução horizontal do vídeo.

Módulo de Conexão D2D: Controla a formação de um grupo D2D, executando
as tarefas: i) Criação do GO (um UE cria um grupo e se declara GO), ii) Busca por
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dispositivos e iii) Conexão com o GO. Um UE com o papel de GO permanece conectado
nas redes 4G e D2D, realiza o download do vídeo pela interface 4G e transfere via D2D
o vídeo para os UEs do grupo D2D.

Cache de chunks: O aplicativo armazena chunks de vídeo recebidos recentemente,
para que possam ser repassados para outros UEs, caso o nó seja o GO.

5. Metodologia de Avaliação e Resultados

A proposta foi avaliada em um ambiente experimental (testbed), empregando UEs
reais e uma rede 4G montada com software e hardware livres. Há de se considerar que
todo testbed possui limitações de escala devido ao seu alto custo. Ainda que possua tais
limitações, decidimos rodar os experimentos nesse ambiente com o objetivo de diminuir
significativamente a distância entre a nossa proposta e a sua aplicação no mundo real.

Foi construída uma rede 4G no testbed FUTEBOL6 da UFMG. Foram utilizados
miniPCs Dell Alienware i7, que possuem rádios definidos por software Ettus USRP de
segunda geração conectados via USB (modelos B200 e B210). Foi utilizado o OpenAi-
rInterface7 para emular os elementos do núcleo 4G (HSS, MME, SP-GW), e o srsLTE8

para emular o eNodeB. A criação do enlace de comunicação 4G entre o eNodeB e os UEs
foi feita por meio do rádio USRP conectado no miniPC do testbed FUTEBOL. Como UEs
foram empregados cinco smartphones LG Nexus 5X. O servidor de vídeo foi um nginx9

que é baseado no padrão DASH. Nesse servidor foram disponibilizadas 7 resoluções hori-
zontais diferentes do vídeo “Big Buck Bunny”10, de 320 pixels a 1920 pixels com duração
de 10 minutos. Os UEs empregaram o aplicativo Android descrito na seção 4.3.

5.1. Treinamento do Modelo de Predição

A primeira fase dos experimentos compreende o treinamento e medição da acu-
rácia do modelo de predição. As instâncias de treino foram obtidas a partir dos UEs
assistindo vídeos no testbed FUTEBOL da UFMG, e combinam informações do eNodeB
(Tabela 2) e a resolução horizontal do vídeo nos UEs (seção 4.3).

Para a combinação, os relógios foram sincronizados durante a coleta de dados
através do protocolo NTP. A coleta foi feita em rodadas decrescentes de cinco UEs até
um, recebendo o vídeo apenas através da rede 4G. Cada rodada teve três repetições. O
objetivo foi cobrir o maior número de possibilidades comportamentais da rede. As tabelas
3 e 4 apresentam a caracterização dos dados de treino do preditor.

O aprendizado foi feito no Weka11. Foram realizados experimentos com 5 algo-
ritmos de classificação, como mostra a Figura 5. O custo computacional dos algoritmos
avaliados não foi considerado, uma vez que ele se mostrou imperceptível em todos os
experimentos.

6http://www.ict-futebol.org.br - Último acesso em 28/02/2019
7http://www.openairinterface.org - Último acesso em 28/02/2019
8https://github.com/srsLTE/srsLTE - Último acesso em 28/02/2019
9https://www.nginx.com - Último acesso em 28/02/2019

10https://peach.blender.org/about/ - Último acesso em 28/02/2019
11https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ - Último acesso em 28/02/2019
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Em seguida, foram avaliados os dois algoritmos com maior porcentagem de acer-
tos na classificação através da ferramenta de software livre scikit-learn12, desenvolvida
em Python. Para cada experimento, utilizou-se a validação cruzada, onde 80% dos dados
eram usados para treinamento e 20% para teste e validação. Os resultados indicaram que
o algoritmo Random Forest obteve a maior porcentagem de classificação correta nas duas
ferramentas. Assim, esse algoritmo foi escolhido para ser avaliado experimentalmente.

A verificação do modelo após o treinamento fornece informações para explicar o
seu comportamento e o da rede 4G. A Tabela 5 exibe a relevância de cada característica
da rede na classificação e predição da resolução do vídeo. O SNR, BLER e BRATE de
downlink são as características que mais contribuem para a precisão do classificador.

Tabela 3. Caracterização dos dados
na classificação.

Tempo de transmissão 450 minutos
de vídeo

Quantidade de registros 10348
Quantidade de classes 7

Quantidade de atributos 8
de entrada

Tabela 4. Classes de resolução.
Resolução horizontal Quantidade

do vídeo (Classe) de registros

320 771
480 447
640 1662
768 3795
1024 1105
1280 1245
1920 1323
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Figura 5. Avaliação dos algoritmos de classificação.

Tabela 5. Importância das
características.

Característica Importância

CQI 0.07
MCS 0.09

BRATE (DL) 0.17
BRATE (UL) 0.05
BLER (DL) 0.15
BLER (UL) 0.10

SNR 0.20
PHR 0.08
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Figura 6. Precisão e revocação.

A Tabela 6 exibe a matriz de confusão do modelo gerado para o Random Forest.
Essa Tabela exibe quando uma classe é classificada como pertencente a ela mesma (ver-
dadeiro positivo) ou a outra classe (falso positivo). Já a Figura 6 mostra a porcentagem
da precisão e revocação para cada resolução do vídeo, sendo que a precisão é a relação
entre o número de exemplos que foram classificados corretamente na classe e o número

12https://scikit-learn.org/stable/ - Último acesso em 28/02/2019
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total de exemplos classificados na classe (verdadeiros positivos + falsos positivos), e a re-
vocação é a relação entre o número de vezes que uma classe foi classificada corretamente
e o número de vezes que a classe aparece no conjunto de teste (verdadeiros positivos +
falsos negativos). O modelo teve uma revocação acima de 70% para todas as classes,
assim como precisão acima de 80%, com destaque à classe de maior resolução horizontal
(1920 pixels), para a qual o modelo mostrou-se extremamente assertivo, garantindo uma
precisão de até 98%.

Tabela 6. Matriz de confusão.XXXXXXXXXXXXReal
Classificação 320 480 640 768 1024 1280 1920

320 130 0 9 28 0 4 0
480 3 68 10 4 5 5 0
640 2 1 256 54 3 1 0
768 9 0 12 699 3 21 0
1024 3 2 11 6 179 12 0
1280 0 0 5 35 16 198 6
1920 0 0 0 0 0 1 273

5.2. Avaliação Experimental

Em seguida, o QD4G é avaliado através de experimentos. Foram realizadas cinco
repetições de 10 minutos cada. Foram calculadas as médias da resolução horizontal do
vídeo observadas por cada UE, nas cinco repetições realizadas. O intervalo de confiança
considerado foi de 95%. O código-fonte do QD4G, utilizado nos experimentos, pode ser
obtido através do repositório da plataforma no GitHub13.

Como baseline foi considerada uma rede 4G com todos os UEs baixando o mesmo
vídeo, sem empregar a comunicação D2D. É esperado que essa concorrência na rede 4G
cause congestionamentos, reduzindo assim o QoE dos UEs.

A Figura 7 mostra a média da resolução horizontal em cada um dos UEs, tanto
no baseline quanto na plataforma QD4G. Para todos os UEs, a resolução foi superior em
relação ao baseline. Para o UE 3, a resolução horizontal média foi de 625 para 1559, um
aumento de cerca de 150%. Isso já era esperado, uma vez que a formação de grupos D2D
só será realizada quando for encontrado um UE que possua em seu cache um vídeo com
maior resolução que os outros UEs.

Também pode ser observado na Figura 7 que a resolução horizontal média foi
a mesma para todos os UEs no QD4G. Isso se deve ao fato de que, durante todos os
experimentos, apenas um grupo D2D precisou ser criado, no qual quatro UEs clientes se
conectaram a um UE GO para baixar o vídeo, desonerando a rede em 80%. Assim, todos
os UEs se mantiveram homogêneos em relação ao QoE, além de reduzir a demanda pelo
vídeo na rede 4G, fator que inclusive contribuiu para que o UE selecionado como GO
pudesse baixar o vídeo com maior resolução na rede 4G.

Por fim, os intervalos de confiança na Figura 7 exibem maior variação na resolução
de alguns UEs do baseline, como por exemplo o UE 4. Essa variação e as diferenças na
resolução média observadas entre os UEs do baseline, pode ser explicada pela maior
demanda pelo vídeo na rede 4G em relação ao cenário do QD4G, que possuía apenas
um UE baixando o vídeo através da rede 4G. A alta concorrência faz com que o vídeo

13https://github.com/marcosmagno/QD4G
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Figura 7. Média da resolução horizontal do vídeo dos UEs.

de cada UE sofra alterações mais frequentes na resolução, o que pode prejudicar o QoE.
Esse prejuízo ocorre principalmente quando a variação se encontra em um intervalo de
resoluções baixas, como foi o caso do baseline, que oscilou entre as resoluções horizontais
de 480 e 768 pixels em sua maioria. No caso do QD4G, ainda que a variação na resolução
tenha sido semelhante às que foram observadas no baseline, ela foi constante em todos os
UEs, o que mostra que a comunicação D2D tem um comportamento mais previsível. Por
fim, é importante observar que a variação do QD4G ocorreu entre resoluções horizontais
mais altas, superiores a 1280 pixels, o que reduz o prejuízo ao QoE uma vez que variações
nesse intervalo são percebidas com menor facilidade pelos usuários.

A Figura 8 exibe a resolução horizontal do vídeo nos UEs, observada através do
QD4G. À esquerda da linha vertical, estão os downloads ainda em andamento na rede
4G, e à direita os downloads feitos via D2D. Durante o download através da rede 4G, a
resolução dos UEs muda constantemente, devido à alta concorrência nessa rede. Após um
determinado intervalo de tempo, o UE 2 se sobressai com maiores resoluções de vídeo
e mantém uma diferença discrepante em relação aos outros. Um dos possíveis fatores
para tal ocorrência é o fato de que esse UE possuía melhor conexão com o eNodeB, o
que permitiu que resoluções maiores pudessem ser baixadas. Esse fator é observado pelo
QD4G, por meio do modelo de predição, que em determinado momento decide criar um
grupo D2D, e escolhe o UE 2 como GO, fazendo com que todos os outros UEs baixem o

Figura 8. Comportamento da rede.
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vídeo na resolução máxima oferecida, a partir do UE 2, estabilizando todos nesse patamar.
Desta forma, a resolução horizontal do vídeo para os clientes segue o padrão do GO.
Durante a transmissão via D2D, há variações na resolução do vídeo entregue ao GO,
contudo, essa resolução se manteve superior em relação ao intervalo em que todos os UEs
estão na rede 4G, como mostrado na Figura 8. Para fins de simplificação, essa variação
foi ocultada a partir do tempo 00:40.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou o QD4G, uma plataforma que emprega grupos D2D para
aumentar o QoE de aplicações de vídeo em redes 4G. A decisão para criar um grupo
D2D é baseada em aprendizado de máquina. Os resultados mostraram uma precisão de
até 87%, além de um aumento de 150% na resolução média do vídeo. Devido a limi-
tações de hardware presentes no ambiente de experimentação, não foi possível avaliar o
desempenho da plataforma considerando cenários com maior quantidade de UEs.

Como trabalhos futuros, pretendemos avaliar a qualidade do canal D2D entre o
GO e os UEs conectados a ele. Com isso, evitamos casos em que um UE tenha uma co-
nexão D2D de baixa vazão com o GO. Também pretendemos avaliar o aumento médio da
vazão dos UEs, em casos que os mesmos estão conectados em grupos D2D, comparando
essa vazão frente à observada na rede 4G. Por fim, serão feitas avaliações focadas no con-
sumo de energia, uma vez que a comunicação D2D é mais simples e gasta menos energia
em relação à comunicação 4G [Pyattaev et al. 2013]. Até onde sabemos, não há trabalhos
relacionados onde o operador é capaz de obter o nível da bateria dos UEs. Portanto, uma
regra simples seria desconsiderar UEs com pouca bateria na escolha do GO.
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Abstract. The rise of big data applications brought along a series of difficult
challenges regarding the allocation of hardware and software resources. Ty-
pically these applications are known for being computationally expensive and
having high heterogeneity on how they operate, making the task of estimating
application’s execution time very challenging. It may be still possible to cor-
relate features extracted from the cloud environment and from the input dataset
to the execution time. Such relationship may then be used to predict execution
times. Based on such assumption, this work explores machine learning (ML)
models to the task of predict execution time of Spark applications. This work
investigates four ML models as well as different features, while also compa-
ring their results against the current state-of-the-art. All models are evaluated
in several scenarios and configurations, producing results that are significantly
superior to the state-of-the-art in various cases.

Resumo. Aplicações de big data têm associada uma série de problemas desa-
fiadores envolvendo a alocação de recursos de hardware e software. Tipica-
mente, essas aplicações são conhecidas por serem computacionalmente custo-
sas e por possuı́rem uma grande heterogeneidade na forma em que operam,
tornando desafiadora a tarefa de estimar os tempos de conclusão de resulta-
dos. É possı́vel buscar uma relação entre atributos extraı́dos da configuração
do ambiente de execução e do conjunto de dados de entrada e o tempo total de
execução de certas aplicações. Tal relação pode ser utilizada na predição do
tempo de execução. Este trabalho parte desta premissa e explora modelos de
aprendizado de máquina para a previsão de tempos de execução de aplicações
na plataforma Spark. O trabalho investiga quatro modelos e diferentes atribu-
tos, além de comparar os resultados com o estado-da-arte atual. Os modelos
são avaliados em diversos cenários e configurações, produzindo resultados sig-
nificativamente melhores que o estado-da-arte em alguns casos.

1. Introdução
Nos últimos anos houve um aumento considerável no uso de algoritmos altamente dis-
tribuı́dos, que não só necessitam de um grande volume de dados como também são com-
putacionalmente custosos. Esses algoritmos não só incluem as aplicações tradicionais

202

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



(como por exemplo consultas SQL), como também passam a contar com aplicações mais
complexas, como processamento de linguagem natural [Stokes et al. 2015], análise de
dados referentes à saúde pública [Zhang et al. 2017], entre outros.

Outra tecnologia que vem evoluindo juntamente com a ideia de processamento
distribuı́do é a computação na nuvem. Houve na última década um aumento considerável
na adoção dessa tecnologia. Usuários e empresas passaram a adotar servidores remotos
para executar suas aplicações como uma alternativa viável ao antigo método de servi-
dores locais, por ser uma alternativa, no geral, mais simples e barata [Low et al. 2011].
Em contrapartida, esses serviços que oferecem ambientes virtualizados para os mais va-
riados usos (Amazon EC2, Azure), geralmente possuem uma extensa lista de possı́veis
configurações. O usuário deve escolher o número de instâncias (nós) que deseja, a quan-
tidade de memória RAM, número de cores, entre outros. Tais escolhas afetam drasti-
camente o tempo de execução final e precisam ser cuidadosamente analisadas antes da
aquisição do serviço. Para aplicações em que o tempo é essencial, como por exemplo em
aplicações médicas, esse tipo de análise se torna ainda mais complexo e desafiador.

No contexto da investigação das capacidades de processamento massivo de dados,
a avaliação de desempenho desses algoritmos têm uma importância vital para muitas áreas
e há uma grande necessidade de se prever os tempos de execução dadas as mais diversas
configurações. A habilidade de estabelecer prazos de entregas é essencial, especialmente
no cenário de empresas. Com a previsão do tempo de execução, é possı́vel estabelecer
modelos, como otimizadores de recursos computacionais, para planejar configurações em
tempo de execução, tendo um controle muito maior sobre o sistema [Zhang et al. 2011].

Uma das plataformas de programação distribuı́da mais utilizadas nos últimos anos
é o Apache Spark [Zaharia et al. 2016]. Spark foi projetado como uma ferramenta de
processamento analı́tico distribuı́do para um alto volume de dados. A ferramenta im-
plementa as mais diversas funcionalidades, desde o processamento de dados relacionais,
como consultas SQL [Armbrust et al. 2015], até algoritmos de aprendizado de máquina,
como algoritmos de agrupamento e redes neurais [Meng et al. 2016].

Como o planejamento de capacidade e alocação de recursos são tarefas essenciais
para sistemas distribuı́dos, particularmente big data e cloud computing, o problema a ser
estudado é o de previsão de tempo de execução de aplicações Spark utilizando modelos
de aprendizado de máquina supervisionado. O uso de aprendizado de máquina vem para
capturar os comportamentos das aplicações de forma mais precisa que modelos tradici-
onais. Dada a entrada de n atributos (como tamanho do conjunto de dados, número de
cores), espera-se que os modelos sejam capazes de prever com uma boa acurácia o tempo
necessário para se executá-lo. Para validar os modelos, são coletados dois conjuntos de
dados referentes à execução do algoritmo K-Means e de um algoritmo de aprendizado
profundo em dois ambientes de execução distintos. Além disso, são considerados diver-
sos cenários de interpolação e extrapolação do número de cores e do tamanho do conjunto
de dados para verificar o comportamento dos modelos nesses casos. Para o K-Means e
o algoritmo de aprendizado profundo, o MAPE (Mean Average Percentage Error) ficou,
respectivamente, abaixo de 20% e 10% na maioria dos casos.

O restante deste artigo está organizado como segue. Trabalhos relacionados são
discutidos na Seção 2. A Seção 3 descreve o cenário alvo estudado, definindo os ambi-
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entes de execução e aplicações estudadas. Os modelos de previsão utilizados são apre-
sentados na Seção 4. A Seção 5 mostra a metodologia de avaliação, com a descrição dos
cenários, configurações e métrica. Os resultados e suas discussões são apresentados na
Seção 6. Por fim, as conclusões e os trabalhos futuros são apresentados na Seção 7.

2. Trabalhos Relacionados

Diversos autores ao longo dos anos propuseram alternativas para a previsão e avaliação do
tempo de execução e desempenho das plataformas de aplicações paralelas. Essas técnicas
variam entre modelos analı́ticos, de simulação, hı́bridos ou até mesmo utilizando concei-
tos de aprendizado de máquina.

Quanto aos modelos analı́ticos, há diversas discussões na literatura que exploram
modelos baseados em teoria de filas para capturar o comportamento das aplicações, po-
dendo obter uma boa qualidade no serviço que está sendo utilizado [Menasce et al. 2004,
Liang and Tripathi 2000, Mak and Lundstrom 1990]. Alguns modelos têm como pre-
missa a execução sequencial dos jobs no sistema, outros estendem essa ideia e passam
a considerar paralelismo entre dois ou mais jobs. Há também a proposta de modelos
analı́ticos parametrizados a partir dos logs de execução do Spark [Pinto et al. 2018].

As previsões por simulação foram exploradas por outros autores. Song et al (2013)
exploraram a previsão através de métodos de análise de jobs Hadoop. Uma outra abor-
dagem é proposta por [Ardagna et al. 2016], onde a previsão é baseada em ferramentas
de simulação já existentes: a JMT, baseada em teoria de filas e a GreatSPN, onde redes
estocásticas baseadas em Petri Nets são utilizadas. Os modelos hı́bridos são mais recen-
tes e trazem consigo técnicas de previsão que combinam tanto as técnicas de modelos
analı́ticos, como também as técnicas de aprendizado de máquina [Popescu 2015].

Wang and Khan (2015) propuseram um modelo baseado em simulação para pre-
ver o tempo de execução de aplicações Spark. É realizada uma simulação do programa
original com uma fração dos dados e os logs de execução são coletados. Dadas essas
informações, são utilizados a sobrecarga de leitura e escrita dos dados, a memória to-
tal consumida e o tempo de execução da amostra para prever o desempenho de cada
estágio. O modelo foi avaliado em um ambiente distribuı́do de 13 nós, obtendo-se uma
boa acurácia em relação ao tempo de execução. O modelo foi testado em três algoritmos
distintos: regressão logı́stica, WordCount e K-Means.

Há poucos trabalhos na literatura que utilizam exclusivamente aprendizado de
máquina na previsão de desempenho. Uma análise próxima a nossa pode ser encontrada
em [Song et al. 2013], onde é proposto um método para prever o desempenho de uma
aplicação Map-Reduce na plataforma Hadoop. Os autores utilizam uma série de modelos
de regressão para prever a quantidade de tarefas que serão distribuı́dos pela aplicação. A
ferramenta proposta é capaz de prever com uma boa acurácia a quantidade de trabalhos
com pouca sobrecarga no sistema.

Por fim, um trabalho relacionado à previsão de tempo de execução de
aplicações Spark e que é utilizado como base principal para este trabalho é atribuı́do a
[Venkataraman et al. 2016]. Neste trabalho é proposto um modelo utilizando somente
três atributos referentes ao tamanho do conjunto de dados e à quantidade de nós do am-
biente de execução junto com o modelo de NNLS (Non-Negative Least Squares). Neste
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trabalho, nós partimos dos resultados de [Venkataraman et al. 2016] e avaliamos os be-
nefı́cios de se explorar alguns outros atributos obtidos a partir dos logs de execuções
passadas, bem como outras técnicas de modelagem, buscando utilizar diferentes modelos
de aprendizado de máquina para a previsão.

3. Cenário Alvo

Nesta seção são apresentados os principais conceitos relacionados ao cenário de previsão
do tempo de execução de aplicações Spark estudado. A Seção 3.1 apresenta os principais
componentes e o funcionamento da plataforma Spark para melhor entender os atributos
utilizados como entrada para a previsão. A Seção 3.2 apresenta as aplicações alvo do
estudo, enquanto a Seção 3.3 descreve os ambientes de execução utilizados.

3.1. Spark

O Apache Spark é uma plataforma de programação de propósito geral visando a execução
de aplicações em ambientes distribuı́dos. O Spark se tornou uma das mais poderosas fer-
ramentas para processamento de aplicações que utilizam grandes volumes de dados. Seu
principal foco é fornecer aos usuários uma ferramenta de fácil acesso, rápida e que consiga
englobar os mais diferentes tipos de aplicações de processamento de dados. Algoritmos
de processamento de texto, aprendizado de máquina, consultas SQL, entre várias outras
aplicações, são disponibilizados através de bibliotecas próprias [Karau et al. 2015].

A aplicação permite o processamento de dados em batch, onde os dados são pre-
viamente armazenados em um sistema de arquivo distribuı́do, como o HDFS (Hadoop
Distributed File System). A menor unidade de execução da aplicação são as tarefas, que
descrevem uma ação em uma partição de um RDD (Resilient Distributed Datasets), que é
a abstração de armazenamento em memória do Spark, em que dados são organizados em
blocos com tamanhos parecidos. Várias tarefas atribuı́das para uma partição dos dados
compõem um estágio. As tarefas são completamente independentes entre si.

O Spark implementa um modelo de execução baseado em um DAG (Direct Acy-
clic Graph), onde são modeladas as relações de precedência entre as tarefas que compõem
a aplicação. Na execução, cada núcleo de processamento executa apenas uma tarefa por
vez. Além disso, como as tarefas de um estágio são independentes, cada tarefa é alocada
conforme a disponibilidade de recurso e a localização dos dados. Cada tarefa é alocada
no momento em que um recurso do sistema se torna disponı́vel [Karau et al. 2015].

3.2. Aplicações

Duas aplicações foram consideradas para o estudo dos tempos de execução. A primeira
aplicação é o algoritmo de agrupamento K-Means, que é componente central de inúmeras
aplicações de aprendizado de máquina por viabilizar e direcionar análises preliminares
dos conjuntos de dados. A segunda aplicação, SparkDL, é baseada em métodos de
classificação muito utilizados e que são considerados como estado-da-arte para muitas
aplicações, sendo elas as redes neurais convolucionais profundas e o classificador SVM.

K-Means [Arthur and Vassilvitskii 2007] é um algoritmo de aprendizado não su-
pervisionado que tem por objetivo agrupar os dados de entradas em k grupos. O algoritmo
determina o posicionamento de k centroides em um espaço de várias dimensões com o
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objetivo de minimizar a distância entre esses centroides e os dados disponı́veis. Este algo-
ritmo possui uma alta complexidade computacional devido à sua aleatoriedade e ao grande
número de cálculos de distância entre pontos, tornando assim, um interessante candidato
à análise do seu comportamento. A implementação utilizada é retirada do Spark-Bench1,
uma coleção de algoritmos para testar o desempenho do Spark.

A segunda aplicação é baseada na biblioteca de deep learning SparkDL2. Tal bi-
blioteca suporta algoritmos de redes neurais profundas, assim como abordagens mais po-
pulares, como aprendizado por transferência, onde um modelo previamente treinado é
utilizado. A tarefa realizada pela aplicação é a de classificação binária de imagens, onde
inicialmente é utilizado a rede convolucional InceptionV3 previamente treinada para a
extração dos atributos e em sequência é feito o treinamento de um modelo SVM linear
[Hsu et al. 2008] como a camada de classificação.

Os algoritmos K-Means e SparkDL possuem processos complexos e uma grande
quantidade de estágios e tarefas. Além disso, o número de iterações realizadas depende
da convergência para os dados de entrada. K-Means foi executado gerando um conjunto
de dados sintético com 100 atributos e variando o número de pontos entre 5, 10, 15 e 20
milhões. Ao analisar o DAG do K-Means, foi verificado que o mesmo possui 15 estágios
para todos os tamanhos do conjunto de dados considerados. Já o algoritmo SparkDL
referente à classificação de imagens foi executado com 1000, 1500 e 2500 imagens.

3.3. Ambientes de Execução

Os dados utilizados em nosso estudo foram extraı́dos de logs de execução das aplicações
alvo em dois ambientes distintos: Microsoft Azure e IBM Power8. A ideia foi explorar
dois ambientes com caracterı́sticas diferentes. O primeiro ambiente, Microsoft Azure,
é um servidor de nuvem pública, que é afetado pelo compartilhamento de recursos e
é caracterizado por sua variabilidade. O segundo servidor, IBM Power8, é um servi-
dor privado da Politecnico di Milano, que foi dedicado exclusivamente para executar
as aplicações sem nenhuma outra atividade em execução. Na plataforma da Microsoft
Azure, as execuções das aplicações foram feitas utilizando a configuração D13v2, que
oferece 8 cores por CPU e 56GB de memória e Spark 2.2.0 num ambiente Linux. A
plataforma IBM Power8 dispõem de 4 máquinas virtuais, com 12 cores e 58GB de RAM.

Dada as aplicações e os ambientes de execução, cada aplicação foi executada nos
dois ambientes e os logs de execução foram salvos. Para cada configuração do ambiente,
cada aplicação foi executada dez vezes. Esses logs foram então pré processados por
um parser para extração das informações referentes aos atributos que serão utilizados
(descritos abaixo) e o tempo de execução total. Os tempos de execução de cada aplicação
em função da quantidade de cores e do tamanho do conjunto de dados são mostrados nas
Figura 1(a) e 1(b) respectivamente, onde cada ponto mostra o tempo total de uma única
execução da aplicação. Nota-se a melhoria no desempenho com o aumento do número
de cores, como esperado. Mais ainda, nota-se uma variabilidade muito pequena entre
os resultados de múltiplas execuções do K-Means para a mesma configuração (a maioria
dos pontos estão sobrepostos), enquanto que as execuções do SparkDL exibem maior
variabilidade no tempo de execução.

1https://codait.github.io/spark-bench
2https://databricks.github.io/spark-deep-learning/site/index.html
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Figura 1. Tempo de Execução em segundos para cada algoritmo de acordo com
a quantidade de cores e tamanho do conjunto de dados

4. Modelos de Previsão

Nesta seção são apresentados os modelos de previsão propostos assim como o modelo
de referência, chamado Ernest, proposto em [Venkataraman et al. 2016]. A tarefa de pre-
visão explorada neste artigo é um tarefa de regressão, na qual se deseja inferir uma função
(linear ou não) que tenha como entrada um conjunto de atributos e produzir como saı́da
uma variável resposta (tempo de execução). A Seção 4.1 apresenta os atributos utilizados
pelos algoritmos de previsão enquanto a Seção 4.2 apresenta os algoritmos de regressão
utilizados.

4.1. Atributos

A Tabela 1 apresenta os atributos explorados por cada modelo analisado, inclusive pelo
modelo de referência Ernest. O Ernest utiliza apenas 4 atributos de entrada que são deri-
vados do número de cores e do tamanho do conjunto de dados. Para as novas soluções de
previsão do tempo de execução foram propostos dois conjuntos de atributos: Reduzido e
Completo, também descritos na Tabela 1. O conjunto reduzido de atributos (CRA) repre-
sentam informações a priori da execução da aplicação e são baseadas no modelo Ernest.
O tamanho do conjunto de dados e o número de cores são as informações básicas sobre a
aplicação, o log do número de cores é referente ao padrão de agregação dos estágios que
segue uma estrutura de árvore, e por fim, a razão entre o tamanho do conjunto de dados e
o número de cores captura o tempo de processamento paralelo dos algoritmos.

O Conjunto Completo de atributos (CCA) é a junção do conjunto CRA com
métricas adicionais referente ao DAG da execução da aplicação. Esses atributos são o
número de tarefas necessárias para completar a aplicação, o mı́nimo, máximo, média e
desvio padrão do número de tarefas de cada estágio, a média e o máximo de tempo de
execução das tarefas e a média e o máximo do tempo de shuffle, i.e., tempo relacionado
à distribuição dos dados entre os vários núcleos de processamento. Estas informações
estão disponı́veis apenas a posteriori, i.e., após a execução do algoritmo. Portanto, estes
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Conjunto de Atributos Atributos

Ernest [Venkataraman et al. 2016]

razão entre o tamanho do conjunto de dados e o número de cores
log do número de cores
raiz quadrada da razão entre o tamanho do conjunto de dados e o número de cores
a razão do tamanho do conjunto de dados ao quadrado e o número de cores

Conjunto Reduzido de Atributos

tamanho do conjunto de dados
número de cores
log do número de cores
razão entre o tamanho do conjunto de dados e o número de cores

Conjunto Completo de Atributos

todos os atributos do conjunto reduzido
numero de tarefas
min/max/média/desvio padrão do número de tarefas
média/max tempo de execução das tarefas
média/max tempo de shuffle

Tabela 1. Atributos utilizadas nos modelos

atributos adicionais aqui considerados correspondem a estimativas destas medidas. Es-
pecificamente, dados uma aplicação alvo e um conjunto de logs de execuções prévias da
mesma, o modelo de regressão Random Forest [Liaw et al. 2002] é utilizado para esti-
mar os valores dos atributos adicionais com base nestes dados históricos e no conjunto
reduzido de atributos. As estimativas são então utilizadas como entrada (i.e., atributos adi-
cionais) para a tarefa de previsão do tempo de execução. Por um lado, a inclusão destes
atributos adicionais pode trazer mais informação útil e melhorar a eficácia da previsão do
tempo de resposta; por outro, erros nas suas estimativas podem contribuir para adicionar
ruı́do na entrada do previsor e, consequentemente, levar a erros de previsão maiores.

4.2. Algoritmos de Previsão

Para os novos métodos previsão de tempo de execução, foram considerados quatro mo-
delos de regressão para a previsão do tempo de execução, sendo eles: Linear Regression,
Decision Tree, Redes Neurais e Random Forest [Robert 2014]. Linear Regression foi
escolhido pela fácil interpretabilidade, Decision Tree e Random forest também pela in-
terpretabilidade e pela captura de comportamentos não lineares. Já as Redes Neurais têm
a vantagem de conseguirem capturar interações não-triviais entre os atributos. Explo-
rar diferentes modelos é essencial para verificar a diferença de comportamento de cada
aplicação para entender qual modelo melhor se adéqua a previsão em cada cenário.

O modelo de referência Ernest [Venkataraman et al. 2016] utiliza o Linear Regres-
sion como algoritmo de regressão, e os coeficientes da função de previsão são calculados
a partir do NNLS (Non Negative Least Squares). O NNLS é uma variação do algoritmo
de Least Squares que possui a restrição de que os coeficientes não podem ser negativos.
A vantagem é a de que os tempos previstos nunca podem ser negativos. Entretanto, como
pode ser visto na avaliação experimental, um único modelo não consegue capturar o com-
portamento de diferentes aplicações, tendo a necessidade de explorar outros algoritmos.

5. Metodologia de Avaliação

Os quatro algoritmos de regressão aqui considerados são técnicas de aprendizado de
máquina supervisionadas. Logo o desenvolvimento de cada modelo requer a divisão dos
dados em um conjunto de treino e um conjunto de teste. O conjunto de treino é usado para
aprender o modelo de previsão (função e hiperparâmetros), e deve conter dados da entrada
(atributos) e da saı́da (tempo de execução) de várias execuções passadas. Já o conjunto
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de teste é utilizado para avaliar o modelo. Os atributos são utilizados como entrada do
modelo, e o tempo previsto é comparado com o valor real.

Foram projetados diferentes cenários de divisão dos dados entre treino e teste,
conforme descrito na Seção 5.1. Além disto, diferentes tamanhos de conjunto de dados
também foram considerados, como apresentado na Seção 5.2. Em todos os casos, os
hiperparâmetros dos modelos foram escolhidos com base em um grid-search (i.e., busca
exaustiva) utilizando o algoritmo validação cruzada 3-Fold sobre os dados de treinamento.
Os valores de hiperparâmetros que levaram aos melhores resultados no treino foram uti-
lizados na fase de teste, quando a eficácia dos modelos foi avaliada, utilizando a métrica
descrita na Seção 5.3.

5.1. Cenários de Avaliação

Foram definidos vários cenários para avaliar a capacidade de interpolação de cada modelo
utilizando diferentes configurações de cores no conjunto de treino e no conjunto de teste.
Os cenários definidos para cada aplicação estão representados na Figura 2 e foram ela-
borados de forma que casos de ı́ndice maior fossem associados a previsões mais difı́ceis,
já que seus dados de treinamento incluem amostras de um menor intervalo de número
de cores. Os cı́rculos indicam dados de execuções usadas no treinamento, enquanto os
triângulos indicam aqueles usados no teste. Para o K-Means há sete cenários de teste
e para o SparkDL há três cenários de teste. O primeiro cenário é aquele que contém a
maior variedade de número de cores no conjunto de treinamento. Isto é, considerando
o K-Means, dados para 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 e 46 cores são usados para
treinamento (e validação cruzada), enquanto dados para os demais números de cores são
usados no conjunto de teste. Para os casos subsequentes os cores são retirados gradati-
vamente do treino. Isso permite analisar como as previsões são afetadas para os casos de
interpolação do número cores.
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Número de Cores

Treinamento Teste

(a) K-Means

Treinamento Teste

Número de Cores
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Figura 2. Cenários de avaliação de acordo com o número de cores para as duas
aplicações

5.2. Configurações

Além do teste de interpolação de cores, também foram definidos testes de interpolação e
extrapolação em relação ao tamanho do conjunto de dados. As Tabelas 2 e 3 mostram,
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Número
da Configuração

Tamanho do conjunto
de dados no Treino

Tamanho do conjunto
de dados no Teste

1 5 5
2 20 20
3 5, 10, 15 20
4 5, 10, 20 15
5 5, 15, 20 10
6 10, 15, 20 5

Tabela 2. Tamanho do conjunto de dados (em milhões de pontos) no treino e
teste para K-means

Número
da Configuração

Tamanho do conjunto
de dados no Treino

Tamanho do conjunto
de dados no Teste

1 1000 1000
2 1500 1500
3 2500 2500
4 1000 e 1500 2500
5 1000 e 2500 1500
6 1500 e 2500 1000

Tabela 3. Tamanho do conjunto de dados (número de imagens) no treino e teste
para SparkDL

respectivamente, as configurações de tamanhos de conjunto de dados para os algoritmos
K-Means e SparkDL.

Para o algoritmo K-Means, as configurações 1 e 2 são referentes ao tamanho do
conjunto de dados fixo, a configuração 3 é para o teste de extrapolação do tamanho do
conjunto de dados e as restantes para a interpolação. No SparkDL têm-se as configurações
1, 2 e 3 com um conjunto de dados fixo, 4 e 6 para extrapolação e 5 para interpolação.

5.3. Métrica de Avaliação
A métrica de comparação é o MAPE (Mean Average Percentage Error) definido por:

MAPE =
100

N

NX

k=1

����
yk � ŷk

yk

���� (1)

onde N é o número de pontos no conjunto de teste, yk é o valor real do tempo de execução
e ŷk o tempo previsto pelo modelo. Para todos os resultados apresentados, a métrica de
desempenho MAPE é calculada utilizando cinco execuções de cada modelo.

6. Resultados
Esta seção discute os resultados da previsão do tempo de execução. As avaliações explo-
ram o uso dos modelos utilizando dois conjuntos distintos de atributos (CRA e CCA),
nos diferentes cenários descritos na Seção 5.1. Além disso também são investigadas
a extrapolação e a interpolação do tamanho do conjunto de dados utilizando diferentes
configurações treino-teste desses conjuntos, descritos na Seção 5.2. Por fim, comparamos
os resultados obtidos com o estado da arte, o modelo Ernest [Venkataraman et al. 2016].

6.1. K-Means
Nesta seção analisamos os resultados obtidos para a aplicação Spark MLlib K-Means.
São consideradas seis configurações de tamanhos de conjunto de dados, apresentadas
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na Tabela 2, assim como sete cenários de ambientes de execução distintos que diferem
pela quantidade de cores disponı́veis para a execução, conforme ilustrado na Figura 2(a).
Considerando as seis configurações e sete cenários, tem-se 42 combinações.

As Tabelas 4 e 5 apresentam a métrica MAPE para a configuração 2, com a maior
quantidade de dados (20 milhões de pontos), considerando o CCA (conjunto completo
de atributos) e CRA (conjunto reduzido de atributos), respectivamente. Na Tabela 4, o
modelo Linear Regression resulta em MAPE de até uma ordem de magnitude maior do
que os outros modelos. Decision Tree e Random Forest tiveram desempenho semelhante,
apresentando os melhores resultados dentre todos os modelos, com exceção do cenário
7, para o qual a Rede Neural obteve o menor MAPE. Analisamos a importância média
atribuı́da a cada atributo na classificação do Random Forest: 28% ao número de cores,
9% ao tempo máximo de execução de uma tarefa, 24% à média do tempo de execução
da tarefa, 24% à média do tempo de shuffle e 15% ao tempo máximo de shuffle. Como
72% da importância vem de atributos que devem ser estimados por outro modelo isso
pode implicar na piora da previsão devido a introdução de ruı́do por parte deste segundo
modelo. Quando há diferentes tamanhos de conjuntos de dados no treino, cada um dos 14
atributos totais assume uma importância semelhante, de aproximadamente 7%.

Decision
Tree

Linear
Regression

Neural
Network

Random
Forest

Cenário 1 19.13 141.54 47.22 20.44
Cenário 2 16.98 86.42 28.27 17.28
Cenário 3 31.76 155.62 54.80 30.62
Cenário 4 29.27 190.65 33.29 35.09
Cenário 5 23.74 169.78 30.50 23.86
Cenário 6 21.17 169.56 33.51 22.28
Cenário 7 28.12 228.61 21.95 28.70

Tabela 4. MAPE (%) do tempo de execução estimado no Power8 para K-means e
Configuração 2 (20M pontos no treino e 20M pontos no teste) usando o conjunto
completo de atributos

Entretanto, o MAPE para a previsão do tempo de execução com o CRA é drasti-
camente menor, como pode ser visto na Tabela 5, tendo reduzido de 228% para 32.20%
no Cenário 7 (para o modelo Linear Regression). Os resultados para os modelos Decision
Tree e Random Forest são similares. Os únicos casos em que o desempenho foi pior com
o CRA foram aqueles com as Redes Neurais nos Cenários 5 e 7. No caso do Random
Forest, a importância atribuı́da aos atributos na predição é: 30% ao número de cores, 37%
ao log do número de máquinas e 33% à razão entre o tamanho do conjunto e o número de
cores. Em configurações onde há diferença de tamanho entre conjuntos, a importância do
número de cores caı́ em 10%, que passam a integrar a importância atribuı́da ao tamanho.

É interessante notar que os modelos com o conjunto reduzido de atributos superam
os modelos construı́dos a partir do conjunto completo. Isto indica que os atributos deri-
vados do DAG, enquanto estimativas previstas de execuções passadas, podem ser muito
ruidosos e degradar significativamente a previsão do tempo de execução.

Dado o desempenho superior do modelo Random Forest (o modelo também ob-
teve os melhores resultados nas outras configurações, mas a análise detalhada foi omi-
tida por restrições de espaço), nós focamos nesta solução, utilizando o conjunto redu-
zido de atributos, para comparação com o estado-da-arte Ernest. Os resultados das duas
estratégias, para todos os cenários e configurações, são mostrados na Tabela 6. Inici-
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Decision
Tree

Linear
Regression

Neural
Network

Random
Forest

Cenário 1 13.19 35.10 42.70 6.69
Cenário 2 16.49 30.60 11.72 14.57
Cenário 3 23.73 32.20 26.96 17.12
Cenário 4 26.31 31.68 32.72 20.92
Cenário 5 21.13 32.13 56.33 18.55
Cenário 6 17.38 36.20 22.08 15.11
Cenário 7 23.43 32.20 30.60 21.12

Tabela 5. MAPE (%) do tempo de execução estimado no Power8 para K-means e
Configuração 2 (20M pontos no treino e 20M pontos no teste) usando o conjunto
reduzido de atributos

almente, é possı́vel notar que, em todos os casos, o modelo proposto obteve resultados
consideravelmente melhores que o Ernest, especialmente nas Configurações 2 e 6. O mo-
delo proposto foi capaz de produzir bons resultados mesmo para os casos onde há pouca
quantidade de dados para o treinamento (últimos cenários) tanto nos casos de extrapolação
como de interpolação do conjunto de dados. Com exceção da configuração 6, o MAPE
obtido pelo Random Forest ficou próximo ou menor do que 20%.

Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config. 4 Config. 5 Config. 6
RF Ernest RF Ernest RF Ernest RF Ernest RF Ernest RF Ernest

Cenário 1 3.09 6.48 6.69 405.04 11.61 78.81 13.59 44.37 17.50 80.02 33.06 220.35
Cenário 2 3.60 6.10 14.57 402.35 13.63 81.83 10.63 56.59 20.56 82.06 33.58 181.93
Cenário 3 4.73 14.48 17.12 465.79 12.30 109.26 15.34 63.56 16.69 102.03 31.56 203.86
Cenário 4 4.49 8.62 20.92 441.36 12.55 104.38 15.37 65.67 14.52 90.92 65.34 247.54
Cenário 5 5.27 26.89 18.55 585.99 14.46 168.76 13.20 69.91 12.33 143.69 32.27 323.82
Cenário 6 3.00 29.50 15.11 586.85 11.65 142.55 11.00 84.57 20.04 118.48 34.95 248.86
Cenário 7 4.05 19.11 21.12 510.56 12.45 125.77 14.89 63.39 22.46 125.83 73.48 242.15

Tabela 6. K-Means – Resultados do Random Forest com conjunto reduzido de
atributos e modelo Ernest para todos os cenários e configurações considerados

De modo geral, para a aplicação K-Means, o modelo Linear Regression obteve
as piores previsões. Esse resultado não é surpreendente dado que o modelo depende da
premissa de linearidade dos dados. Como visto na Figura 1(a), o tempo não aumenta line-
armente com o tamanho do conjunto de dados. Os três outros modelos que não assumem
linearidade obtiveram melhores resultados.

6.2. SparkDL

Os resultados da previsão do tempo de execução da aplicação de aprendizado profundo e
processamento de imagens SparkDL é discutido nesta seção. No total são analisadas seis
configurações de tamanho do conjunto de dados, apresentadas na Tabela 3, e três cenários
de ambientes de execução nos conjuntos de treino e testes, apresentados na Figura 2(b),
totalizando 18 combinações.

A Tabela 7 mostra a métrica MAPE da previsão do tempo de execução para a
Configuração 4 e o conjunto completo de atributos. A Rede Neural foi o modelo que
obteve os melhores resultados, tendo um MAPE menor que 30% em todos os casos. Os
outros três modelos exibiram um resultado semelhante entre si, com erro aproximada-
mente 40% superior ao da rede neural. A importância dos atributos para o modelo de
árvore se mostrou semelhante ao caso anterior, tanto para o CCA quanto para o CRA.
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Decision
Tree

Linear
Regression

Neural
Network

Random
Forest

Cenário 1 36.55 37.96 26.68 37.52
Cenário 2 42.80 43.29 27.24 41.74
Cenário 3 40.52 42.38 24.92 41.24

Tabela 7. MAPE (%) do tempo de execução estimado no Microsoft Azure para
SparkDL e Configuração 4 (1000 e 1500 imagens no treino e 2500 no teste)
usando o conjunto completo de atributos

A Tabela 8 apresenta os resultados considerando o CRA onde há uma melhora
considerável para o modelo Linear Regression. Sem os atributos adicionais, o modelo
conseguiu um desempenho extremamente bom, conseguindo obter um MAPE ainda me-
nor que o das Redes Neurais com o CCA. A Random Forest e a Decision Tree obtive-
ram resultados semelhantes aos anteriores, com o CCA. Esses resultados corroboram a
evidência anterior de que os atributos do DAG acabam introduzindo ruı́do nas previsões.

Decision
Tree

Linear
Regression

Neural
Network

Random
Forest

Cenário 1 36.92 7.86 26.80 37.18
Cenário 2 42.48 7.38 18.27 41.68
Cenário 3 40.79 7.78 10.65 40.59

Tabela 8. MAPE (%) do tempo de execução no Microsoft Azure para SparkDL e
Configuração 4 (1000 e 1500 imagens no treino e 2500 no teste) usando o con-
junto reduzido de atributos

A Tabela 9 compara o Ernest com o modelo que obteve o melhor resultado, i.e.,
Linear Regression com o conjunto reduzido de atributos. Para a aplicação SparkDL não
houve tanta diferença entre o modelo proposto e o Ernest como houve com a aplicação
K-Means. A métrica MAPE se manteve muito semelhante na maior parte dos casos, com
grandes diferenças apenas no Cenário 2 e Configuração 4 e nos Cenários 2 e 3 para a
Configuração 6, onde o modelo Linear Regression obteve os melhores resultados.

Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config. 4 Config. 5 Config. 6
LR Ernest LR Ernest LR Ernest LR Ernest LR Ernest LR Ernest

Cenário 1 7.19 6.78 5.18 6.26 5.32 6.94 7.86 8.66 5.67 6.65 17.91 17.06
Cenário 2 5.89 6.39 6.23 6.83 7.37 7.69 7.38 14.15 8.45 8.06 5.26 12.00
Cenário 3 5.46 6.86 5.36 7.19 6.43 7.17 7.78 8.66 7.76 6.97 5.53 14.45

Tabela 9. SparkDL – Resultados do Linear Regression com conjunto reduzido de
atributos e modelo Ernest para todos os cenários e configurações considerados

Na aplicação SparkDL o modelo Linear Regression obteve os melhores resulta-
dos com o CRA, o que sugere uma maior linearidade dos dados. A Rede Neural obteve
o segundo melhor resultado, com erro particularmente próximo ao do melhor modelo no
Cenário 3 na Configuração 4. Os modelos Decision Tree e Random Forest não conse-
guiram capturar tão bem a relação entre os dados e o tempo de execução na aplicação e
consequentemente não obtiveram bons resultados quando comparados com os outros mo-
delos. Por outro lado, o Ernest obteve resultados semelhantes aos obtidos com os atributos
aqui propostos e não teve uma diferença tão grande na aplicação K-Means, sugerindo que
a escolha de apenas um algoritmo de estimação de parâmetros (NNLS no caso do Ernest)
não é suficiente para obter a melhor previsão em todos os casos.
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7. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste artigo avaliamos a acurácia da previsão do tempo de execução de aplicações Spark
com base em modelos de aprendizado de máquina. Consideramos duas aplicações de big
data que são executadas em um ambiente distribuı́do na plataforma Spark e propusemos
dois conjuntos de atributos: um conjunto reduzido de atributos (CRA), e um conjunto
completo (CCA), que estende o CRA com atributos que são estimativas de propriedades
estruturais do DAG. Além disso, foram construı́dos cenários para verificar a capacidade
de interpolação e extrapolação da quantidade de cores e dos tamanhos dos conjuntos de
dados. Por fim, também comparamos tais com o atual estado de arte para a previsão de
desempenho dessas aplicações, o modelo Ernest [Venkataraman et al. 2016].

Os resultados se mostraram promissores, superando o desempenho do estado da
arte em alguns casos e obtendo resultados muito semelhantes em outros. Para a aplicação
K-Means, alguns dos modelos combinados com o CRA obtiveram resultados significati-
vamente melhores, reforçando a ideia de que há a necessidade de modelos mais comple-
xos que não assumam a linearidade dos dados sendo analisados, como é o caso do Ernest.
A investigação dos atributos relacionados ao DAG na composição do CCA mostraram
que as mesmas acabaram introduzindo uma quantidade de ruı́do, piorando as previsões
na maioria dos casos. O conjunto de atributos reduzidos, que levam apenas as informações
a priori da execução geraram resultados melhores.

Como trabalhos futuros, pretendemos explorar mais aplicações, como o SVM
e PCA, para verificar o comportamento de cada modelo aqui proposto. Além disso é
de grande interesse avaliar o comportamento dos algoritmos em ambientes mais diver-
sos, verificando se as propriedades dos mesmos são alteradas quando executados em
configurações distintas. Por fim, resta estudar um possı́vel otimizador de configurações
de ambientes na nuvem com base na saı́da dos modelos.
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Abstract. Low Power and Lossy Network (LLN) is a common type of wireless
network in IoT applications. LLN communication patterns usually require an
efficient routing protocol. The IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy
Network (RPL) is considered to be the standard routing protocol for LLNs. How-
ever, RPL was developed for static networks and node mobility decreases RPL
overall performance. These are the aims of the Mobility Aware RPL (MARPL),
presented in this paper. MARPL provides a mobility management based on
neighbor variability. MARPL is composed by mechanisms for mobility and link
disconnection detection, and DIO and DIS transmission adjustment. Perfor-
mance evaluation obtained through simulations confirms the effectiveness of
MARPL regarding packet delivery rate, overhead and residual energy when
compared to RPL, mRPL and D-RPL.

1. Introduction

Internet of Things (IoT) is a concept that aims to include wireless connectivity for day-
to-day devices in order to enable many forms of smart applications. Such as smart cities,
farming and transportation. The data collect by IoT applications could potentially en-
hance decision making [Oppitz and Tomsu 2018]. An IoT device is commonly composed
by a sensing and wireless communication component. The sensing component is respon-
sible for data collection. The communication component might differs in terms of radio
range and transmission power [Sethi and Sarangi 2017]. The main characteristics of ra-
dio technologies incorporated in IoT devices are short transmission range and low power
consumption, since many IoT devices are battery powered [Sethi and Sarangi 2017].

Low Power and Lossy Network (LLN) is a common type of network formed by
IoT devices [Paul and Saraswathi 2017]. LLN devices operate with low range radio tech-
nology, such as the IEEE 802.15.4, in order to be energy efficient [Gubbi et al. 2013].
The low range radio technology demands a hop-by-hop communication model. Thus, it
requires an efficient routing protocol. IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy
Networks (RPL) is a standard routing protocol for LLN designed by the IETF group
[RFC 6550 2012]. The RPL design was motivated by the lack of a proper routing proto-
col for LLNs. RPL is compatible with IPv6 through the IPv6 over Low-Power Wireless
Personal Area Networks (6LoWPAN) [RFC 6550 2012]. Therefore, RPL enabled devices
can be addressed on the internet.

IoT applications, such as smart health and smart city, may have both static and
mobile devices in the network [Iova et al. 2016]. Accordingly, the complexity of network
management is increased. Mobility requires a resilient routing protocol to handle frequent
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topology changes [Zhao et al. 2017]. A routing protocol for LLN should have efficient
mechanisms for a rapid mobility detection, so it may diminish packet loss. The RPL
routing protocol was initially designed for static LLN topologies. Therefore it faces some
issues in mobile LLNs such as low packet delivery rate. The RPL limitations in mobile
LLNs are due to the lack of mechanisms for mobility management. Nevertheless, RPL
can be enhanced to support node mobility [Gara et al. 2016].

This paper presents the Mobility Aware RPL (MARPL). MARPL is a mobility
support for the RPL routing protocol based on neighbor variability. MARPL detects node
mobility and disconnection through neighborhood monitoring. MARPL utilizes a new
metric named Neighbor Variability, representing node mobility, for mobility detection,
route selection and control packet dissemination adjustments. MARPL has the following
main contributions:

• A metric related to node mobility called Neighbor Variability;
• A mechanism for mobility detection through the proposed metric, Neighbor Vari-

ability;
• A mechanism to detect route disconnection;
• A control packet transmission adjustment mechanism.
• A route selection mechanism that takes into account node mobility.

The road map of this paper is organized as follows. Section 2 details RPL and
the issues faced by it in mobile LLNs. Section 3 presents RPL mobility support propos-
als of the literature. Section 4 depicts MARPL, proposed by the authors of this paper.
MARPL performance analysis results are shown at Section 5. Finally, Section 6 presents
the conclusions and future work.

2. Relevant Aspects and Mobility Issues of RPL Protocol

RPL was originally developed for static networks. However, mobility support is a require-
ment for a plenty of IoT application such as smart health and cities [Iova et al. 2016]. RPL
faces performance challenges when there are mobile nodes in the topology such as: packet
loss. Nevertheless, it’s possible to enhance RPL for mobility support [Gara et al. 2016].

Devices executing RPL can perform three types of roles in a LLN: a root, a router
or a host node [RFC 6550 2012]. A root node receives all data collected inside the LLN.
A router and host node are responsible for data collection, but only a router node can
forward packets towards the root node (i.e. a root node in the LLN). The RPL topology
is based on a Directed Acyclic Graph (DAG). DAG is a graph with no cycles and all its
edges are oriented toward one or more root nodes [RFC 6550 2012].

A Destination-Oriented DAG (DODAG) is a DAG rooted at a single root node.
RPL has three control packet: DODAG Information Object (DIO), Destination Adver-
tisement Object (DAO) and a DODAG Information Solicitation (DIS). DIO caries metrics
and restrictions to route selection. Therefore, is used by RPL to construct and maintain a
DODAG. When a node joins a DODAG, it does so by selecting a neighbor node with the
best route towards the root node. In RPL, route quality is expressed by its rank value. A
node rank is related to its distance to the DODAG root and it’s calculated based on DIO
metrics. Therefore, the best route is the route with smaller rank [RFC 6550 2012]. After
joining a DODAG, a node sends a DAO message to the selected neighbor with best rank,
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referred as preferred parent in the RPL terminology. DIS is utilized for a node to request
DIO messages from its neighbors to assess the possible routes towards the root node.

RPL has a proactive route discovery and topology construction through periodic
DIO transmissions. The construction of a RPL DODAG is initiated by DODAG root
nodes [RFC 6550 2012]. DIO control packet dissemination in RPL is controlled by the
Trickle algorithm [RFC 6206 2011].

Trickle is an algorithm for DIO dissemination in RPL in a simple, robust and scal-
able manner [RFC 6206 2011]. Trickle has two mechanisms to achieve it: (i) when an
inconsistency in the network is detected (e.g. loop), Trickle increases the signaling rate of
messages as a way to solve it. By contrast, Trickle exponentially decreases control mes-
sage transmissions when the network is stable to save node energy; (ii) Trickle suppress
DIO transmissions when its content is considered trivial [RFC 6206 2011].

In RPL, DIO propagation by the Trickle algorithm is configured through three
parameters: Imin, Imax and k. Imin specifies the minimum period of time the suppression
of DIO transmission can last. Imax regulates the maximum period of DIO suppression. k
is the redundancy factor that is used to verify if a message can be transmitted at a specific
time [RFC 6206 2011]. Trickle’s transmission suppression is adjusted by the variable I .
I value is selected randomly in the closed set [Imin, Imax] and grows exponentially until
it reaches Imax [RFC 6206 2011]. In MARPL, the Trickle adjustment is applied in the
variable I , reducing it by half at any moment a mobile node is identified in the neighbor.

The suppression period regulated by the Trickle algorithm influences the perfor-
mance of the RPL routing protocol in mobile LLNs. When the suppression period is too
long, nodes may not be able to detect a preferred parent disconnection efficiently since
there are less control messages being propagated in the network [Gara et al. 2016]. An-
other issue with long periods of DIO suppression is that the DODAG will take longer to
update.

It was found in the analysis of related work that most of the issues the RPL rout-
ing protocol faces when dealing with mobility are: the lack of efficient mechanisms for
DIO and DIS control messages transmission for a rapid preferred parent unavailability
detection; a better mechanism for mobility detection or prevention; and preferred parent
selection that takes node mobility into consideration.

3. Related Work

As stated at Section 2, the main issues regarding RPL faces when dealing with mobil-
ity are the lack of a mobility detection mechanism and preferred parent unavailability
identification.

[Cobarzan et al. 2014] argued that when a node disconnects from its preferred
parent because of mobility, it might wait for too long to receive a DIO message. There-
fore, increasing disconnection time and packet loss. In RPL, a node can update its pre-
ferred parent by receiving a DIO message from another candidate parent with lower rank
[RFC 6550 2012]. [Cobarzan et al. 2014] proposes a reverse Trickle algorithm that the
DIO suppression time starts short and increases over time. The main rationale behind this
idea is that mobile node connects to a preferred parent and it remains connected for a
considerable amount of time. A drawback of [Cobarzan et al. 2014] proposal is that it de-
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pends on the existence of static nodes. In contrast, MARPL makes no distinction between
mobiles and static nodes, since mobiles nodes can stay static for a period of time.

[Fotouhi et al. 2015] proposed a RPL extension named Mobile Compliant RPL
(mRPL). mRPL utilizes a handoff mechanism called SmartHop [Fotouhi et al. 2012]. The
authors showed that mRPL enables the exchange of preferred parent efficiently with low
overhead and power consumption. mRPL is a proactive preferred parent unavailability
prediction mechanism. Therefore, it enables frequently control message exchange in or-
der to assess if the preferred parent still connected. Nevertheless, it’s expected that mRPL
increases the network overhead in order to perform a fast disconnection identification.
[Ko and Chang 2015] argues that the utilization of proactive handoff mechanisms in LLN
(e.g. such as mRPL) is too aggressive because it generally performs detailed link analysis
to detect preferred parent unavailability.

[Ko and Chang 2015] proposes MoRoRo, a mobility support mechanism for RPL.
With MoRoRo, the node mobility can be detected based on packet loss rate by the increase
of control message to assess link quality. [Gara et al. 2016] argues that packet loss is usual
in LLN for its lossy links. Therefore, mobility detection though packet loss may not be
efficient in some scenarios.

[Bouaziz et al. 2017] proposed an enhancement for mRPL through a mobility pre-
diction mechanism. Such mechanism seeks to solve two issues: high Received Signal
Strength Indication (RSSI) interference from the environment and increased energy con-
sumption by the overhead caused by a proactive node disconnection approach, such as
mRPL. [Bouaziz et al. 2017] mechanism is based on the following assumption: static
nodes are required in the topology and their positions are known by the mobile nodes
before the network starts to execute. This assumption may not be realistic for every LLN
application scenario. Besides that, the authors’ proposal has another drawback related to
the processing power required by the static nodes in order to process the mobility predict-
ing model.

[Kharrufa et al. 2017] proposed a reverse-Trickle timer based on the RSSI called
Dynamic RPL (D-RPL). Every node executing D-RPL measures RSSI values from the
last two packet messages from every single local-link neighbor node. It could be a control
or data packet. Upon reception of a new packet, a node measures the RSSI and compare
it to the last measurement from the same neighbor node. If the new RSSI plus a redun-
dancy constant KRSSI is lesser then the last RSSI, the reverse-Trickle timer is executed.
The node also sends a local-link multicast DIS to all its neighbors. Otherwise, the de-
fault Trickle is executed. As D-RPL, MARPL also utilizes a reversed Trickle approach.
Nevertheless, MARPL considers the proposed metric Neighbor Variability to do so.

Section 4 presents more details about MARPL, a proposal of mobility support for
RPL. D-RPL and mRPL were implemented and compared to MARPL. These protocols
were chosen for comparison because they are similar to MARPL in some terms. Details
about the obtained results are show at Section 5.

4. Mobility Aware RPL

This section details the Mobility Aware RPL (MARPL) protocol. The design of MARPL
encompass a mobility detection and a preferred parent unavailability detection mecha-
nisms. Also, an enhancement to the RPL trickle timer.

220

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



As mentioned before, many IoT application domains requires a LLN with both
static and mobile nodes. Thus, the routing protocol should be resilient enough to handle
constant topology changes caused by node mobility. MARPL is compatible with the
canonical RPL. Therefore, both MARPL and RPL can coexist in the same LLN. MARPL
is composed by three mechanisms: (i) mobility detection through the metric Neighbor

Variability (�); (ii) preferred parent unavailability detection and; (iii) DIO and DIS

transmission adjustment.

MARPL utilizes a timer called Tmonitoring for mobility detection and � calculation.
Tmonitoring is calculated by the Equation 1. Tmonitoring operates based on the Data Packet
Period (DPP) (i.e. the frequency of measurements made by the sensor). It varies based
on application characteristics.

Tmonitoring = DPP (1)

Algorithm 1 MARPL Protocol
1: procedure MOBILITY MONITORING
2: start Tmonitoring

3: if received a packet then . data or control packet
4: update sender IP, � and RSSI in the neighbor table . if control packet
5: if packet is a DIS or DAO from child node then

6: TRICKLE ADJUSTMENT
7: if packet is DIO then

8: neighbornew rank  neighborold rank + �

9: if Tmonitoring expires then

10: if max{var{�pi}yi=1} > K� then . if there’s a greater variance then K�

11: K� = max{var{�pi}yi=1} . update K� with the greatest var
12: �  var{�pi}yi=1/K�

13: if received no packet from the preferred parent then . data or control packet
14: if � > 0 then

15: send DIS to neighbors
16: restart Tmonitoring

17: procedure TRICKLE ADJUSTMENT
18: �packet  � from control packet . DIO, DIS or DAO
19: if �packet > � then

20: I  I/2
21: if I < Imin then

22: I  Imin

Algorithm 1 illustrates MARPL. When a node enters a DODAG, MARPL starts
the Tmonitoring timer (line 2) in order to monitor the node mobility. At every data or con-
trol packet reception (line 3), MARPL updates its neighbor table with the packet sender
IP, the proposed metric Neighbor Variability (�) and the Received Signal Strength Indi-
cation (RSSI) (line 4). If the received packet is a DIS or DAO control message, MARPL
analyses if it’s necessary to adjust the Trickle timer (line 6). If the received packet is a
DIO message, MARPL updates the neighbor’s rank with its � (line 8) by the Equation 2.
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neighbornew rank = neighborold rank + � (2)

In RPL, a preferred parent is selected by its rank value. The rank value is related by
the distance of the preferred parent candidate to the root node. A rank value is calculated
by a RPL objective function. MARPL updates the rank of a candidate parent with its �
value since � is a metric related to the node mobility. The metric � is updated by Equation
3. Thus, it’s expected that by using � in the preferred parent selection, static nodes will
have greater probability to be selected. Equation 2 shows how the rank value is updated.
MARPL utilizes two weight parameters: ↵ for the rank calculated by the RPL objective
function and � for the Neighbor Variability metric.

The metric � is derived by the variance of all the positive RSSI differences (i.e.
�pi | �pi > 0) from every neighbor node i | i ⇢ [1, y], y being all neighbors with two
consecutive RSSI measurements, over a threshold K� . The RSSI (p) difference for every
neighbor (i) is calculated by Equation 4. K� is the maximum variance ever calculated by
the node during its execution as depicted in Equation 5 (Algorithm 1, lines 10 and 11).
Only positive �pi is considered in this calculation because it indicates that two nodes are
approaching to each other.

The first step for Trickle’s adjustment (Algorithm 1 line 17) is to read metric �
from the control packet (i.e. identified by �packet at line 18). If �packet is greater than the
node’s � (line 19), the Trickle’s variable I is reduced by half (line 20). It’s important
to make sure that I >= Imin (line 21 and 22), since the following is a requirement for
Trickle to work: I ⇢ [Imin, Imax].

The MARPL Trickle adjustment mechanism is inspired by [Kharrufa et al. 2017]
and is executed in order to temporary increase DIO transmissions. It’s expected that such
increase might improve MARPL overall performance in terms of packet delivery rate.

At every Tmonitoring expiration (Algorithm 1, line 9), MARPL updates the pro-
posed metric Neighbor Variability (�) (line 12). Using �, a sensor node can identify its
mobility. Tmonitoring execution time is adjusted by the frequency of sensor data genera-
tion. Consequently, it’s expected that Tmonitoring execution time is sufficient to enable a
node to received packets from all of its neighbors.

� =
var{| �pi |}yi=1

K�
| y > 0,�pi > 0, K� > 0 (3)

�pi = pi�1 � pi (4)

K� = max{var{�pi}yi=1} (5)

For a better understanding of the rationale behind metric � calculation, con-
sider Figure 1. Figure 1 depicts an example of � calculation. There are three different
Tmonitoring periods: Figure 1.a, 1.b and 1.c. As can be seen in Figure 1.a, the mobile node
A initially has three neighbors. Node A’s � value is set to 0 since there’s no entries in its
neighbor table with two consecutive RSSI measurements (pi�1 and pi). Since there hasn’t
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been calculated any variance yet, K� has no value. In Figure 1.b, node A moved and there
are RSSI differences of neighbor C and D, besides the two new neighbors E and F. The
differences of neighbors C and D are positive (50 and 10 respectively), therefore � can be
calculated. Since it’s the first time the variance (var) is calculated, K� will be set with the
initial variance value, 400. In Figure 1.b, the variance and K� have the same, 400. Thus,
� is updated to 1. In Figure 1.c, node A moved again. This time, it has four neighbors
with RSSI difference. Nevertheless, only two of them (E and F) has positive difference
(50 and 15 respectively). At Figure 1.c the variance is 306. Since 306 < 400, K� is not
updated and � is updated to 0.76. It’s possible to assess that at Figure 1.c, node A moved
less then at Figure 1.b.

Figure 1. MARPL � calculation example.

Hand-off detection is critical in topologies with mobile nodes since disconnections
will be frequent. RPL does not specify any preferred parent unavailability mechanism
[RFC 6550 2012]. The RPL specification suggests the use of an external mechanism for
this task [RFC 6550 2012]. Hence, if no packet from the preferred parent was received
after Tmonitoring expiration (Algorithm 1, line 13) and node’s � > 0 (line 14), MARPL
sends a DIS message to all the neighbor sensor nodes (line 15) to assess information about
the available candidate parents. After that, Tmonitoring is started again (line 16).

4.1. RPL and MARPL Comparison

Figure 2.a illustrates the RPL default operation in mobile LLNs. There are four nodes
in the example: one root (A), two static (B and D) and one mobile (C). Assuming that
mobile node C has node B as its preferred parent, node C still inside the radio range of
node B in the periods of time I, II and III. Assuming that node C moves at moment III and
disconnects from node B at moment IV, all data packet sent by node C throughout period
IV is lost. This is because RPL doesn’t have any mobility management mechanism.
Therefore, node C will send packets towards node B until it receives a DIO messages
from another node with smaller rank than B. As Figure 2.a depicts, node C re-enters the
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Figure 2. (a) RPL message exchange without mobility support. (b) MARPL mo-

bility support for RPL.

DODAG only at the period V when it receives a DIO message from node D. By the means
of simplicity, in this example, it is assumed that the rank of node D is smaller than node
B.

The behavior of MARPL is illustrated in Figure 2.b. MARPL detects node C mo-
bility at moment III and its disconnection at moment IV. The canonical RPL specification
does not specify how DIS control messages can be used to detect or diminish the issues
caused by node mobility. MARPL uses DIS messages when it detects the unavailability
of the preferred parent to request DIO messages from the potential new parents in the
neighborhood of the node, see Figure 2.b moment IV. Therefore, at moment V, described
in Figure 2.b, node C could re-enter the DODAG. MARPL could improve the RPL per-
formance in terms of packet delivery rate as a consequence. For example, compare the C

disconnection time period in Figure 2.b against Figure 2.a.

Section 5 presents a performance analysis of MARPL against the canon-
ical RPL specification [RFC 6550 2012], mRPL [Fotouhi et al. 2015] and D-RPL
[Kharrufa et al. 2017].

5. Simulation Results and Analysis

This section presents a performance analysis of MARPL compared to the protocols, RPL
[RFC 6550 2012], mRPL [Fotouhi et al. 2015] and D-RPL [Kharrufa et al. 2017]. mRPL
and D-RPL where chosen by the following reasons: mRPL [Fotouhi et al. 2015] is a
proactive RPL mobility support proposal. In other words, it tries to identify as fast as pos-
sible the preferred parent unavailability to re-establish DODAG connection. mRPL aims
to achieve this by making the sensor node to send periodic DIS messages to its preferred
parent, while monitoring the reception of DIO messages in return. In contrast, MARPL
doesn’t try to monitor link disconnections since it utilizes Trickle’s adjustments based on
node mobility to diminish disconnections. D-RPL, proposed by [Kharrufa et al. 2017],
utilizes a reverse Trickle adjustment so that each time a sensor node identifies a RSSI
difference. Differently, MARPL’s Trickle adjustment stand on the node’s neighbor vari-
ability monitoring.

A total of 20 simulations were executed using the Cooja simulator
[Osterlind et al. 2006] for each routing protocol. Statistical analysis were also performed.
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Cooja is a simulation tool for the Contiki Operational System [Dunkels et al. 2011]. Con-
tiki was designed to execute in low powered devices commonly utilized in LLNs. The
Contiki LLN networking stack is compatible to 6LoWPAN and the IEEE 802.15.4 radio
technology.

Table 1 presents the parameters used in the simulations. The Steady-State Random
Waypoint [Navidi and Camp 2004] mobility model was used to simulate node mobility.
The Steady-State Random Waypoint model extends the Random Waypoint model to en-
able a period of time of pause for the node [Navidi and Camp 2004]. The simulation
scenario is composed by 1 root node and 30 router nodes. All nodes are mobile, but they
can remain static for a period of time. The area has 200 meters of width and 200 meters
of height. Every node is randomly distributed in the simulation area and a new simulation
seed is generated at every execution.

Table 1. Cooja Simulation Parameters.

Parameters Values

Number of nodes 30 mobile routers e 1 root node
Tipo do dispositivo simulado Zolertia Z1
Radio CC2420 [Instruments 2007]
Simulation Time 10 minutes
Node placement Random
Mobility Model Steady-State Random Waypoint
Maximum node speed 3 m/s
Maximum pause time 40 seconds
Data generation rate 1 every 8 seconds
Transmission medium Unit Disk Graph Medium (UDGM)
Radio transmission range 50m
Simulation area 200m x 200m
Tmonitoring 8 seconds

The simulation analysis was performed in terms of: (i) Packet Delivery Rate

(PDR): that means the rate of received data packets over sent data packets; (ii) Packet

Delivery Delay (PDD): the time needed for a data packet to travel from the router to the
root node; (iii) DODAG Disconnections: the number of DODAG disconnections caused
by the node mobility. This metric enables to evaluate how good a protocol could pre-
vent disconnections; (iv) DODAG Reconnection Delay: the time needed for a DODAG
disconnection to be solved; (v) Overhead: the rate of control packets over the total of
packets transmitted to the network; (vi) Residual Energy: it was simulated the utiliza-
tion of a battery for each device in the LLN with 700 Joules of initial energy. The Residual
Energy is the percentage of energy in the battery after the network execution.

It is valuable to notice that statistical significance tests ware performed for every
set of simulation analysis. Therefore, even though some results have different means,
they are very likely to belong to similar distributions. The first step for the statistical
significance test is to assess if the result set for every routing protocol belongs to a nor-
mal distribution. It is assessed by the Shapiro-Wilk test [Shaphiro and Wilk 1965]. Thus,
Wilcoxon signed-rank test [Wilcoxon et al. 1970] is performed if one of the result dis-
tribution can’t be assumed to be normally distributed. Student’s t-test [Student 1908] is
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performed otherwise.

Figure 3 shows the results of PDR and PDD. It’s noticeable that MARPL had the
greater PDR when comparing it to other evaluated protocols, 23.13%. This MARPL PDR
result was possible because of the Trickle adjustments and the utilization of the proposed
metric Neighbor Variability (�) by the preferred parent selection procedure. The PDRs of
RPL and mRPL protocols have no statistical difference (p = 0.296). Therefore, it’s pos-
sible to conclude that RPL and mRPL might present similar PDRs in further experiments.

In terms of PDD, RPL had smaller delay on average, 25121 milliseconds. This is
because RPL had the smallest overhead. The increase of control message exchange en-
able the topology to be constantly updated. But, it delays the transmission of data packets
because the increase of packet collisions. mRPL, D-RPL and MARPL delay increase
is expected because the increase of control message exchange caused by the mobility
support proposals. D-RPL had the second smaller PDD in average, 29987 milliseconds.
MARPL’s PDD was on average 33454 milliseconds. Nevertheless, by our statistical anal-
ysis, it is not possible to affirm that D-RPL delay is different from obtained by MARPL
(p = 0.338). Thus, we conclude that MARPL had a better overall performance in these
experiments as a result of its PDR. MARPL has better PDR because of its mobility man-
agement mechanisms.

Figure 3. (a) Packet Delivery Rate (b) Packet Delivery Delay.

Figure 4 shows the average overhead and residual energy measured in the simula-
tions. As expected, proposals for RPL mobility support increase overhead because they
transmit more control packets in order to detect or predict link disconnections. Therefore,
RPL presents the smaller overhead. MARPL had the smallest overhead with 22.67%.
D-RPL had an overhead of 24.40%. mRPL had the greatest overhead of 35.96%. It’s
arguable that mRPL causes more overhead due to its attempts to rapidly solve link dis-
connections through a frequent exchange of control messages. Among the RPL mobility
support proposals, MARPL overhead is the lowest since it only increases control message
exchange when it’s necessary to update the topology due to link disconnections. This
MARPL behavior had direct impact on its PDR results presented in Figure 3. MARPL
had the greatest residual energy, 86.35%. Even greater then RPL with 85.73%. mRPL had
the smallest residual energy since its overhead was the greatest. We conclude that proac-
tive link disconnection mechanism such as mRPL, significantly increases overhead and
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reduces residual energy, notwithstanding having small packet delivery rate and greater
delay.

Figure 4. (a) Overhead (b) Residual Energy.

Figure 5 presents the results of DODAG Reconnection Delay. mRPL had the
smallest delay on average, 6366 milliseconds. MARPL had the greatest delay with 12901.
D-RPL and RPL presented statistically similar results, p = 0.697. Even though mRPL
had the smallest reconnection delay, it had presented the worst performance in terms of
PDD, overhead and residual energy.

Figure 5. DODAG Reconnection Delay.

6. Conclusion

RPL is a routing protocol for Low Power and Lossy Networks (LLNs), a common type
of network formed by Internet of Things (IoT) applications. Mobility support is a re-
quirement for a wide range of IoT applications. Regardless the fact that RPL was initially
intended for static LLNs (i.e. LLNs composed only by static devices) it can be enhanced
to include mobility support capabilities. Node mobility increases link disconnections and
consequently packet loss. RPL faces a series of issues when dealing with mobile nodes.
Natively, RPL doesn’t have a way to detect node mobility, nor a way of identifying when
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a route is not available anymore. This paper discussed the issues RPL faces when dealing
with mobile LLNs and approaches to solve them.

This paper depicted the Mobility Aware RPL (MARPL). MARPL intends to en-
able mobility support for the RPL routing protocol. MARPL is composed by three mech-
anisms: (i) mobility detection; (ii) preferred parent unavailability detection and; (iii) DIO
and DIS transmission adjustment. MARPL was compared against the canonical RPL
[RFC 6550 2012] and more two RPL mobility support proposals found in the literature:
mRPL [Fotouhi et al. 2015] and D-RPL [Kharrufa et al. 2017]. This paper also acquaint
the statistical analysis performed upon the simulation results.

The results indicates that MARPL has better performance in terms of overhead,
residual rnergy and packet delivery rate. MARPL boosts DODAG updates when neces-
sary to minimize DODAG disconnection consequences. Since MARPL has better PDR
in comparison against RPL, mRPL and D-RPL, DODAG updates based on node mobility
enables greater packet delivery rate.

This paper concludes that further studies can be done to improve MARPL trans-
mission delay while maintaining high PDR, overhead and residual energy. D-RPL and
MARPL had similar packet delivery delay. RPL outperforms all the three proposals in
terms of packet delivery delay. Therefore, it is possible to conclude that RPL mobil-
ity support increases mobile LLN PDR and overhead, since more control packets are
transmitted to detect or predict DODAG disconnections. Higher overhead in compari-
son against the canonical RPL is expected since node mobility management requires an
increase of control messages. Therefore, enabling the topology to update faster. We con-
clude that it’s necessary for the RPL mobility management to only increase control mes-
sage transmissions when there are mobile nodes in the topology, in order to update the
DODAG. MARPL only increases control message transmission when a node has mobile
nodes connected to it in its neighborhood.
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Abstract. The Internet of Things is gaining the attention of the market, industry,
and the scientific community. The integration of WSNs and the Internet led the
IETF to define new protocols. The RPL is one of the most important systems, a
routing protocol for low-power and lossy networks. Among the routing metrics,
which selects reliable paths, ETX stands out. However, the rapid exhaustion of
battery-powered bottleneck nodes is still a problem. In this work, we present a
new metric, based on the estimated energy consumption of the network inter-
face, which collaborates with reliability and load balancing and increases the
network’s lifetime.

Resumo. A Internet das Coisas está ganhando a atenção do mercado, da indús-
tria e da comunidade científica. A integração das WSNs com a Internet levou a
IETF a especificar novos protocolos. Um dos principais é o RPL, um protocolo
de roteamento para redes que possuem perdas de pacotes consideráveis. Den-
tre as métricas de roteamento, destaca-se a ETX, que contribui na escolha de
caminhos confiáveis. No entanto, a rápida exaustão de energia da bateria dos
nós de gargalo ainda é um problema. Nesse contexto, apresenta-se aqui uma
nova métrica baseada no consumo energético estimado da interface de rede, a
qual colabora não apenas na confiabilidade, mas também no balanceamento de
carga e no prolongamento do tempo de vida da rede.

1. Introdução

Com o advento da Internet das Coisas (IoT — Internet of Things) as redes pessoais sem
fio (WPANs — Wireless Personal Area Networks) e as redes de sensores sem fio (WSNs
— Wireless Sensors Networks) estão recebendo uma atenção especial dos pesquisadores,
pois questões como segurança, confiabilidade e eficiência energética estão oferecendo
novos desafios. A IETF (Internet Engineering Task Force) se refere à essas redes com
a sigla LLNs (Low-power and Lossy Networks), ou seja, redes com perdas e de baixa
potência. Em geral essas redes são compostas por dispositivos computacionalmente limi-
tados e alimentados por bateria. Sendo assim, a IoT demandou por novos padrões e novos
protocolos da IETF, o que resultou na adaptação do IP (Internet Protocol): o 6LoWPAN
(IPv6 over Low-power WPAN), descrito no documento RFC (Request for Comments)
4919 [Kushalnagar et al. 2007]. Além disso, a necessidade de um protocolo de rotea-
mento particular para LLNs resultou no RPL (Routing Protocol for LLNs) — RFC 6550
[Winter et al. 2012]. O RPL permite configurar diferentes métricas de roteamento para
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diferentes aplicações, conforme descreve o documento RFC 6551 [Vasseur et al. 2012].
Porém, para qualquer métrica a ser adotada, é necessário configurar uma função objetiva
(OF — Objective Function). Até o momento desta pesquisa apenas duas OFs foram de-
finidas pela IETF: a Função Objetiva Zero (OF0 — Objective Function Zero) e a Função
Objetiva de Posicionamento Mínimo com Histerese (MRHOF — Minimum Rank with
Hysteresis Objective Function). A OF0 não faz o uso de métricas, porém faz a seleção
de melhor caminho de maneira similar à métrica de contagem de saltos — RFC 6552
[Thubert 2012]. Já a MRHOF permite o uso de uma das três métricas: a contagem de
saltos, a latência e a transmissão esperada (ETX — Expected Transmission Count), con-
forme RFC 6719 [Gnawali and Levis 2012]. Nota-se, no entanto, que a IETF não especi-
ficou OFs para balanceamento de carga e eficiência energética, e nem mesmo para aplicar
as demais métricas descritas no documento RFC 6551. Sendo assim, novas métricas e
novas OFs são assuntos em aberto para serem explorados pela comunidade científica.

Em geral, no roteamento em LLNs, há uma preferência pela métrica ETX, pois
esta colabora com a confiabilidade na entrega de pacotes. No entanto, a seleção de ca-
minhos confiáveis não contribui para o balanceamento de carga, o que acaba resultando
na rápida exaustão de energia da bateria dos nós de gargalo. Nesse contexto este artigo
apresenta a EEM (Energy Estimation Metric), uma nova métrica de roteamento baseada
no consumo estimado de energia da interface de rede. Uma vez que um dispositivo de
LLN pode calcular a sua EEM, esse consumo estimado passa a ser divulgado para os dis-
positivos vizinhos, contribuindo assim na seleção balanceada de caminhos e consequente
redução do consumo energético. Para avaliar esta solução, a EEM foi implementada em
um ambiente simulado, e os resultados dos experimentos mostraram que esta métrica su-
perou a métrica ETX em tempo de vida da rede, na taxa de entrega de pacotes e obteve
um menor atraso médio fim-a-fim. Portanto, pode-se dizer que a EEM é uma alternativa
promissora à métrica ETX para o roteamento em LLNs, ou seja, para o RPL da Internet
das Coisas.

Uma revisão do RPL é apresentada na Seção 2 e os trabalhos relacionados são
elencados na Seção 3. A Seção 4 apresenta a proposta da nova métrica de roteamento e a
Seção 5 detalha os materiais e métodos utilizados para realizar os experimentos. A Seção
6 apresenta as discussões sobre os resultados obtidos e, por fim, a Seção 7 apresenta a
conclusão e os direcionamentos para os trabalhos futuros.

2. Revisão do RPL

O RPL foi projetado para atender ao roteamento nas seguintes LLNs: as redes de sensores
sem fio em cenário urbano (Urban-LLNs), em ambientes industriais (Industrial LLNs),
em automações residenciais (Home Automation) e prediais (Building Automation). Para
tanto, o ROLL-WG (Routing Over Low-power and Lossy networks Working Group) em-
pregou esforço na confecção do documento RFC 6550, o qual propõe o RPL como o
padrão da Internet para o roteamento em LLNs.

O objetivo do RPL é formar um Grafo Acíclico Direcionado (DAG — Directed
Acyclic Graph) e estabelecer o melhor caminho entre os nós com um ou mais nós raiz
(root). Quando um grafo de uma topologia possui apenas um nó raiz, este é chamado de
DAG Orientado ao Destino ou simplesmente de DODAG (Destination Oriented DAG).
Para construir e manter um DODAG, o RPL conta com três tipos de mensagens: 1) a
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mensagem DIS (DODAG Information Solicitation) que é a primeira mensagem a ser en-
viada aos nós vizinhos quando um nó deseja ingressar em um DODAG; 2) a mensagem
DIO (DODAG Information Object) que é a que carrega as informações suficientes para
que o nó vizinho possa tomar decisões de roteamento; e 3) a mensagem DAO (Destination
Advertisement Object) que é o objeto de anúncio em sentido upward — do nó ingressante
para o nó raiz — para informar que selecionou o nó pai. Também há a mensagem DAO-
Ack (DAO Acknowledgement) que opcionalmente pode ser utilizada como mensagem de
confirmação no sentido downward — do nó raiz para o nó ingressante.

Para construir um grafo DODAG, o nó raiz é o primeiro a enviar mensagens DIO
em respostas às mensagens DIS. Uma vez que os nós vizinhos decidem qual será o nó pai,
através de mensagens DAO, esses também poderão enviar mensagens DIO para os seus
nós vizinhos, estendendo assim o grafo DODAG. Assim, cada nó que precisa ingressar na
topologia deverá enviar mensagens DIS conforme ilustra o nó 6 na Figura 1a. Na sequên-
cia, o nó ingressante recebe mensagens DIO dos seus nós vizinhos que são candidatos
a nó pai, assim ilustra a Figura 1b. Uma vez que o nó ingressante possui informações
suficientes sobre os caminhos de roteamento, o mesmo confirmará a sua escolha de nó pai
enviando uma mensagem DAO para o nó raiz — ou apenas para o nó pai dependendo do
modo de operação — conforme ilustra a Figura 1c. Por fim, o novo nó passa a integrar
o DODAG após calcular o seu próprio valor de rank junto ao valor de rank do nó pai
preferido (preferred parent). A Figura 1d mostra o nó raiz com o menor valor de rank da
topologia, valor o qual é monotonicamente crescente, de 128 em 128, até os nós das ex-
tremidades — um procedimento necessário para evitar laços de roteamento. Além disso
o valor 128 é apenas um exemplo ilustrativo, pois o valor de rank depende da OF que está
sendo utilizada.
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Figura 1. Ilustração de um nó ingressando em uma topologia RPL: a) mensagens

DIS para ingressar em um DODAG; b) mensagens DIO com informações de

roteamento; c) mensagens DAO para confirmar o nó pai escolhido; e d) os

valores de rank incrementados de 128 em 128 após a convergência RPL.

No documento RFC 6551 estão descritas as métricas de roteamento para o RPL.
As informações de métricas são divulgadas para os nós vizinhos através de um recipiente
de métrica DAG (DAG Metric Container), recipiente este que é incluído em mensagens
DIO ou em mensagens DAO. São oito as métricas especificadas em RFC: 1) objeto de
estado ou atributo do nó; 2) objeto de energia do nó, que no caso de energia coletada ou
energia de bateria, a mesma pode ser mensurada como energia remanescente; 3) objeto
para contagem de saltos; 4) taxa de transferência em bytes por segundo; 5) latência do
enlace medida em microssegundos; 6) níveis de qualidade do enlace; 7) enlaces coloridos
para customização; e 8) ETX, para a probabilidade de transmissão com sucesso pelo
enlace.

Dentre as métricas de roteamento, a ETX merece destaque por ser a mais comum
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em LLNs (conforme RFC 6550). Do artigo original [De Couto et al. 2003], calcula-se
a métrica ETX conforme a equação 1, onde df (delivery — forwarded) é a medida de
probabilidade em que um pacote pode ser recebido com sucesso pelo seu nó vizinho, e
dr (delivery — received) é a probabilidade em que um pacote de confirmação pode ser
recebido com sucesso.

ETX =
1

df ⇥ dr
(1)

A integração do RPL com as métricas de roteamento depende das funções obje-
tivas (OFs). Uma OF define como as métricas serão utilizadas para a escolha do melhor
caminho até o nó raiz. A OF também define como será a seleção do nó pai preferido e o
cálculo do valor de rank. Sendo assim, uma OF abstrai as informações de roteamento sem
a necessidade de tratar dos detalhes de comunicação e da manutenção do RPL. A OF0 —
RFC 6552 — é a OF básica da IETF por não possuir métricas, mas utiliza os valores de
rank de maneira similar à métrica de contagem de saltos. Já a MRHOF — RFC 6719 —
apresenta dois mecanismos: 1) seleção do nó pai com o menor caminho até o nó raiz, ou
seja, o caminho com um rank mínimo; e 2) a troca de nó pai somente quando a diferença
entre os caminhos for menor que um limiar (threshold), esse mecanismo é chamado de
histerese. A MRHOF pode fazer o uso de uma das três métricas: contagem de saltos,
latência ou ETX. Além disso, é permitida a configuração da métrica ETX junto ao va-
lor de rank, o que dispensa o uso de DAGMC e reduz o tamanho das mensagens DIO. A
MRHOF faz a seleção do novo nó pai preferido (ppnew — new preferred parent) conforme
ilustra a equação 2, onde o custo da métrica de cada nó vizinho candidato a nó pai (cn —
candidate neighbor) é comparado ao custo da métrica com o nó pai preferido atual (pp
— preferred parent) e calculado com a diferença de um dado limiar (pst — parent switch
threshold). Assim, a histerese faz com que a troca de nó pai seja evitada quando o custo
para um novo caminho é pouco significativa, o que resulta em estabilidade na topologia
de roteamento.

ppnew =

(
cn, if (cn < pp� pst).
pp, otherwise.

(2)

3. Trabalhos Relacionados

Na literatura é possível encontrar diversos trabalhos que propõem melhorias ao RPL, seja
em parâmetros, métricas, combinação de métricas, algoritmos, modificações e até mesmo
soluções alternativas. Nesta Seção é apresentado um levantamento apenas de trabalhos
que propuseram novas métricas e que superaram a métrica ETX em uma ou mais medidas
de desempenho. Para um levantamento mais amplo sobre o RPL recomenda-se consultar
o trabalho de [Kim et al. 2017].

O trabalho de [Kamgueu et al. 2013] foi um dos pioneiros em propor uma mé-
trica para obter eficiência energética junto ao RPL, de acordo com os seus experimentos
a métrica energy superou a métrica ETX no tempo de vida da rede. [Gonizzi et al. 2013]
apresentaram uma métrica baseada no cálculo do atraso do caminho de roteamento, a qual
superou a métrica ETX no baixo atraso médio na entrega de pacotes. [Yang et al. 2014]
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apresentaram a métrica de índice de estabilidade, baseada nas mensagens de controle do
RPL, a solução superou a métrica ETX na taxa de entrega de pacotes. [Xiao et al. 2014]
apresentaram a métrica Per-Hop ETX, baseada no cálculo da média aritmética da mé-
trica ETX ao longo do caminho de roteamento, a qual superou a métrica ETX em
baixa latência, taxa de entrega de pacotes e consumo reduzido de energia da rede.
[Todolí-Ferrandis et al. 2015] utilizaram um cenário real para implementar a sua métrica
de energia, a qual superou a métrica ETX em tempo de vida dos nós. Um trabalho
de destaque na comunidade é o de [Iova et al. 2015], o qual apresentou a métrica ELT
(Expected Lifetime) que combinada ao mecanismo de roteamento por múltiplos caminhos
obteve resultados significativos em eficiência energética, porém com taxas de entrega de
pacotes aproximadas às taxas obtidas com a métrica ETX. [Comsa et al. 2015] apresen-
taram uma solução que utiliza a métrica de atraso que superou a métrica ETX em baixo
atraso na entrega de pacotes. Uma métrica de contagem de nós filhos foi apresentada por
[Qasem et al. 2016], solução que superou a métrica ETX junto à MRHOF no balancea-
mento de carga, no tempo de vida da rede e na taxa de entrega de pacotes. Entre os tra-
balhos recentes, [Sanmartin et al. 2018] apresentaram uma métrica chamada Sigma-ETX,
onde o custo foi calculado com base no desvio padrão da métrica ETX ao longo do ca-
minho de roteamento, tal solução superou a métrica ETX junto à MRHOF na taxa de
entrega de pacotes, no consumo reduzido de energia, no tempo de vida da rede com a
menor latência.

Em geral, os trabalhos relacionados utilizaram o consumo de energia da inter-
face de rede junto ao consumo de energia do microcontrolador para estimar o con-
sumo total de energia do nó. Esse consumo também foi utilizado para calcular a ener-
gia residual do nó como métrica de roteamento, exemplos: [Kamgueu et al. 2013] e
[Todolí-Ferrandis et al. 2015]. Já no trabalho de [Iova et al. 2015], a quantidade de ener-
gia despendida apenas no envio de pacotes fez parte da métrica ELT, a qual foi utilizada
para prever o tempo de vida de um nó. Porém, de acordo com o que foi observado até o
momento desta pesquisa, o consumo de energia específico da interface de rede em LLNs
ainda não foi implementado como uma métrica pura. Assim, este trabalho apresenta esse
consumo de energia estimado da interface de rede como uma nova métrica de roteamento
simplificada para o RPL.

4. Métrica Proposta

Apresenta-se aqui a EEM (Energy Estimation Metric), uma métrica de roteamento base-
ada na estimativa do consumo de energia da interface de rede. Para estimar tal consumo
é possível explorar mecanismos de monitoramento de hardware, porém as plataformas
recentes para a IoT são de tamanho reduzido e a implementação de mecanismos de mo-
nitoramento pode ser custosa e complexa. Para tanto, [Dunkels et al. 2007] apresentaram
uma solução alternativa via software que, segundo os autores, basta algumas modificações
no código-fonte do sistema operacional embarcado para contabilizar o tempo dispensado
para a execução do microcontrolador e da interface de rede. É o que apresenta a equa-
ção 3, retirada da equação do trabalho de [Dunkels et al. 2007], onde apenas as medidas
relacionadas à interface de rede foram extraídas para calcular a EEM.

Etr

V
= Ittt + Irtr (3)
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Na equação 3, em detalhes, o valor de Etr é o consumo total de energia da interface
de rede medida em milijoules; V é a tensão da bateria; It e tt são a corrente e o tempo de
execução do dispositivo de comunicação no modo de envio de pacotes; e, por fim, Ir e tr
são a corrente e o tempo de execução do dispositivo de comunicação no modo de escuta
e recepção de pacotes. Na sequência, a equação 4 apresenta o cálculo da EEM, que é a
média aritmética do consumo de energia da interface de rede medida em milijoules por
minuto (mJ/m). Considera-se que T é o intervalo de tempo de monitoração em minutos.
Portanto, o valor de Etr deve ser o consumo de energia da interface de rede obtido nesse
mesmo intervalo de tempo.

EEM =
Etr

T
(4)

Nesta pesquisa, a unidade de medida de milijoules por minuto (mJ/m) foi con-
siderada suficiente para a EEM, pois o padrão IEEE 802.15.4 apresenta um consumo
energético significativamente reduzido em comparação aos padrões de redes sem fio
convencionais, o que resulta em medidas de poucos milijoules por minuto a serem tra-
tadas diretamente como custo de métrica. É importante observar que o 6LoWPAN
(RFC 4919), sobre o qual opera o RPL, foi projetado para comunicação sobre re-
des sem fio IEEE 802.15.4. Além disso, esse consumo reduzido pode ser confe-
rido na documentação (datasheet) de diversos dispositivos produzidos para esse tipo
de rede, alguns exemplos: [Nordic Semiconductor 2018], [NXP Semiconductors 2018]
e [Texas Instruments 2018a]. Apesar de algumas plataformas apresentarem um consumo
energético aproximado entre si, esta pesquisa se limitou a avaliar a EEM em LLNs com
homogeneidade de hardware, assim os demais casos foram deixados para estudos futuros.

Para implementar a EEM, propõe-se aqui uma OF simplificada para realizar uma
histerese mínima: a EEM-OF (Energy Estimation Metric — Objective Function). A EEM-
OF faz a seleção de nó pai preferido de acordo com uma lista de nós pais candidatos. Dois
a dois os valores de rank dos nós pais candidatos são comparados, e assim se mantém o
nó pai preferido aquele que possuir o menor valor de rank. Esse processo é similar ao
da MRHOF, usa-se a EEM ao invés da métrica ETX e aplica-se a mesma condição da
equação 2. Recomenda-se utilizar o valor de limiar mínimo de pst de 2 mJ/m, ou seja,
uma diferença maior que dois milijoules por minuto são suficientes para a troca de nó pai.
Após selecionar o nó pai preferido, a EEM-OF precisa calcular o valor de rank conforme
a equação 5, onde Ranknew é o novo valor de rank; Rankbase é valor de rank de base
obtido do nó pai preferido; Rankinc é o valor de incremento que é adicionado a cada salto
para evitar laços de roteamento. Recomenda-se que o primeiro valor de rank do nó raiz
seja Rankbase = 128, e que o valor de incremento seja Rankinc = 128.

Ranknew = Rankbase +Rankinc + EEM (5)

Por fim, é necessário que o nó divulgue as suas informações de rank e da EEM
para os nós vizinhos. Para uma economia de energia é possível divulgar o valor de rank
conforme a própria equação 5 e dispensar o uso de recipientes (DAGMC). Porém, se
houver a necessidade de transportar a métrica por recipientes, será necessário implementar
um novo objeto de métrica que suporte no mínimo 16 bits para carregar o valor da EEM
acumulada.
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5. Materiais e Métodos

Para realizar os experimentos desta pesquisa foi reproduzida uma topologia similar à apre-
sentada no documento RFC 6687 [Tripathi et al. 2012], a qual foi implementada no simu-
lador Cooja (Contiki OS Java) — simulador que faz parte do ferramental do sistema ope-
racional embarcado para a IoT: [Contiki OS 2018]. Houve apenas três diferenças básicas
entre a implementação da topologia descrita em RFC e a topologia implementada nesta
pesquisa: 1) as mensagens de dados foram destinadas apenas para o nó raiz; 2) a carga
útil das mensagens de dados foi preenchida apenas o suficiente para evitar a fragmenta-
ção; e 3) os percentuais de entrega de pacotes foram coletados de uma base de dados com
valores gerados aleatoriamente, uma vez que a base citada em RFC não estava disponí-
vel para o acesso público. Para simular os enlaces assimétricos foi utilizado o modelo
DGRM (Directed Graph Radio Medium). Dentre as plataformas simuladas foi utilizado
o TMoteSky, plataforma similar ao TelosB [MEMSIC Semiconductor 2018]. A Tabela 1
resume as demais configurações do ambiente de simulação.

Tabela 1. Configuração do Ambiente de Simulação.

Simulador Cooja
Modelo de propagação DGRM
Plataforma TMoteSky
Sistema operacional Contiki 2.7
Acesso ao meio IEEE 802.15.4/CSMA
Ciclo de trabalho (RDC) ContikiMAC (exceto nó raiz)
Camada de rede 6LoWPAN/RPL
Fim-a-fim UDP

Assim, para atender ao que está descrito em RFC, o simulador Cooja foi modifi-
cado para alterar o percentual de entrega de pacotes entre os nós a cada 10 minutos. Além
disso, os parâmetros de uso de espaço de memória pelo RPL também foram modifica-
dos: 1) máximo de 16 nós vizinhos; 2) máximo de 44 rotas; e 3) máximo de 16 pacotes
enfileirados no nó raiz e 8 pacotes enfileirados nos demais nós. Por fim, foi incluída
uma chamada de watchdog_periodic na estrutura de repetição da tabela de nós vizinhos,
com o intuito de evitar as reinicializações do sistema devido ao tempo de processamento
dispensado nesse procedimento.

Tabela 2. Parâmetros Utilizados para Estimar o Consumo de Energia.

Circuito Corrente Observações

CPU 330 uA 25oC, 1 MHz, 32768
LPM 2 uA 25oC, 32768 Hz, LPM3
TX 17.4 mA 0 dBm
RX 18.8 mA –

Para estimar o consumo de energia foi utilizada a equação do trabalho de
[Dunkels et al. 2007] junto ao módulo ENERGEST disponível no Contiki. Foram
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considerados os parâmetros extraídos da especificação do chip de rádio CC2420
[Texas Instruments 2018a] e do microcontrolador MSP430 [Texas Instruments 2018b].
Além disso, foi considerada a tensão de 1,5V conforme baterias AA comuns. A Tabela 2
lista os parâmetros utilizados para estimar o consumo de energia.

Figura 2. Ilustração da topologia de 45 nós extraída do documento RFC 6687.

Para comparar a EEM com a métrica ETX foi implementado um cenário de 45 nós
conforme a topologia ilustrada na Figura 2. O nó identificado por zero foi configurado
como o nó raiz. Os enlaces entre os nós foram configurados para o descarte de pacotes
de acordo com um percentual de entrega aleatório, entre 30% e 80% — do inglês Packet
Delivery Ratio (PDR). Além disso, foram criadas 40 sementes de inicialização aleató-
ria, e para cada semente foi gerada uma base de PDRs aleatórias. Para a carga inicial
da bateria dos nós foi considerado um milésimo de duas baterias AA comuns, ou seja,
aproximadamente 15000 milijoules.

Tabela 3. Parâmetros do Cenário de Simulação

Parâmetros Valores

Quantidade de nós 45 (1 raiz)
PDR (valores aleatórios) 30–80%
Sementes aleatórias 40
Carga inicial da bateria 15 joules
Tempo de inicialização aleatória 1 segundo
Tempo de convergência RPL 60 segundos
Carga útil da mensagem 20 bytes (sobre UDP)
Intervalo entre mensagens 10, 30, 60, 120 segundos

Antes de enviar as mensagens de dados, os nós foram inicializados aleatoriamente
dentro do primeiro tempo de segundo de simulação. Após os 60 segundos iniciais, tempo
necessário para a convergência do RPL, os nós começaram a enviar mensagens de 20
bytes sobre UDP para o nó raiz. O intervalo de tempo entre o envio de uma mensagem e
outra foi configurada para 10 segundos conforme consta em RFC, porém, também foram
realizados experimentos com os intervalos de 30, 60 e 120 segundos. A tabela 3 resume
os parâmetros utilizados no cenário de simulação.
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Por fim, para a métrica ETX, manteve-se a configuração própria da versão 2.7 do
Contiki que busca atender ao documento RFC 6719. Já a EEM foi implementada para ser
atualizada de minuto em minuto junto à EEM-OF, conforme a descrição na Seção 4.

6. Resultados dos Experimentos

Esta Seção apresenta os resultados dos experimentos onde foram testadas as duas métricas
de roteamento (ETX e EEM), com 40 sementes aleatórias e 4 intervalos de envio pacotes
(10, 30, 60 e 120 segundos), totalizando 320 experimentos. Cada um dos pontos dos
gráficos apresentados nesta Seção é a média dos resultados de 40 experimentos com o
intervalo de confiança de 95% (distribuição T-Student). Além disso, os resultados de
desempenho apresentados nestes gráficos foram mensurados até a primeira exaustão de
um nó (First Dead Node — FDN), visando comparar a eficiência energética das métricas.

O gráfico na figura 3 mostra que a EEM prolongou o tempo da vida da rede com
um ganho de até 18,5% no intervalo de envio de 10 segundos. Isso mostra que a EEM
colaborou com uma melhor distribuição do consumo de energia entre os nós, pois ao
estimar o consumo de energia da interface foi possível evitar a seleção de nós pais que
mais despendiam de energia. Nota-se também que o ganho foi reduzido na medida em
que se aumentava o intervalo de envio de pacotes, isso ocorreu porque esse intervalo foi
maior que o intervalo de atualização da EEM (realizada de minuto em minuto), essa é
uma situação a ser estudada em futuras melhorias da métrica proposta.
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Figura 3. Gráfico do tempo de vida da rede até a primeira exaustão de energia da

bateria de um nó.

Já o gráfico na figura 4 apresenta com mais detalhes como o tempo de vida da
rede foi prolongado no cenário em que o intervalo de envio de pacotes foi de 10 em 10
segundos, o mesmo intervalo utilizado no documento RFC 6687. É possível observar,
conforme indica a seta neste gráfico, que a EEM prolongou o tempo de vida da rede
desde a primeira exaustão até a trigésima oitava exaustão de um nó. Nota-se ainda que a
terceira exaustão com a EEM ocorreu depois da sétima exaustão com a métrica ETX.
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Figura 4. Gráfico do tempo médio de exaustão de energia da bateria de todos os

nós no cenário em que o intervalo de envio de pacotes foi de 10 segundos.
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Figura 5. Gráficos do total de pacotes entregues com sucesso ao nó raiz até a

primeira exaustão de energia da bateria de um nó.

O gráfico na figura 5 apresenta o total de pacotes que foram entregues com su-
cesso ao nó raiz. É possível observar que o percentual de ganho na entrega de pacotes
é praticamente o mesmo percentual de ganho no tempo de vida da rede apresentado no
gráfico da figura 3, o que era de se esperar, pois houve um tempo maior para a rede entre-
gar ainda mais pacotes. No entanto, ao verificar o gráfico na figura 6, nota-se que houve
um pequeno ganho na confiabilidade ao considerar apenas a média da taxa de entrega de
pacotes, pois houve uma sobreposição nos intervalos de confiança. Assim, pode-se di-
zer que a EEM colaborou para a escolha de caminhos que levaram a reduzir levemente a
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perda de pacotes.
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Figura 6. Gráfico da taxa de entrega de pacotes ao nó raiz até a primeira exaustão

de energia da bateria de um nó.
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Figura 7. Gráfico do atraso médio fim-a-fim na entrega de pacotes ao nó raiz até

a primeira exaustão de energia da bateria de um nó.

Já o gráfico na figura 7 apresenta o atraso médio fim-a-fim na entrega de pacotes,
ou seja, o tempo em milissegundos em que um pacote de dados deixou a aplicação do nó
de origem e foi entregue com sucesso na aplicação do nó destino. Assim, esses pacotes
foram contabilizados independentes da quantidade de saltos que foram necessários para
alcançar o nó raiz. Tanto a EEM como a ETX precisaram do volume de tráfego para popu-
larem os seus valores de métrica, assim o menor atraso foi obtido com o menor intervalo
de envio e a maior quantidade de pacotes, como pode ser observado nos intervalos de 30,
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60 e 120 segundos. Uma exceção ocorreu no atraso obtido no intervalo de envio de 10
segundos, onde o tráfego excessivo de pacotes atingiu a limitação da plataforma simulada
e contribuiu para o aumento na latência de roteamento. Dessa maneira, pode-se dizer que
a EEM colaborou na seleção de nós pais com a menor sobrecarga e obteve atrasos de até
13,2% a menos do que com a métrica ETX.
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Figura 8. Gráfico do atraso médio fim-a-fim na entrega de pacotes em relação à

quantidade de saltos para se alcançar o nó raiz, isso até a primeira exaus-

tão de energia da bateria de um nó. Foi considerado o cenário com o

intervalo de envio de pacotes de 10 segundos.

Por fim, o gráfico na figura 8 apresenta com detalhes o atraso médio fim-a-fim
obtido no cenário em que o intervalo de envio de pacotes foi de 10 em 10 segundos. Para
gerar este gráfico foram contabilizados os pacotes entregues com sucesso e a quantidade
de saltos (hops) que estes percorreram para chegar até o nó raiz. A EEM superou a métrica
ETX ao obter um baixo atraso a um e a dois saltos de distância do nó raiz, a três saltos
de distância a EEM obteve um atraso médio menor, mas com sobreposição no intervalo
de confiança. Destaca-se, no entanto, a colaboração da EEM na construção de caminhos
em que todos os nós estiveram até o máximo de três saltos de distância do nó raiz — é o
que indica a seta ilustrada neste gráfico, onde não houve registro de nós a quatro saltos de
distância antes da primeira exaustão.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou uma nova métrica de roteamento denominada EEM, uma métrica
que estima o custo do consumo de energia da interface de rede para obter caminhos con-
fiáveis e de baixo consumo energético. Diversos experimentos foram realizados em uma
topologia de LLN descrita em RFC e os resultados mostraram que a EEM superou a mé-
trica ETX nas seguintes medidas de desempenho: a) ganhos de até 18,5% no tempo de
vida da rede e na quantidade de pacotes entregues com sucesso; b) taxas de entrega de pa-
cotes levemente melhores; e c) atrasos na entrega de pacotes fim-a-fim reduzidos em até
13,2%. Estes resultados mostram que esta é uma solução promissora e que pode ser uma
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alternativa à métrica ETX em LLNs, pois além de realizar um melhor balanceamento de
carga, possui uma implementação simples que não exige modificações no funcionamento
do RPL.

Para trabalhos futuros a EEM precisará de mais testes elaborados para possíveis
melhorias. Nas simulações desta pesquisa a atualização da métrica foi realizada de mi-
nuto em minuto, portanto outras maneiras de atualização poderão ser exploradas. Além
disso, diferentes cenários e topologias precisam ser testados, visto que a topologia utili-
zada nesta pesquisa não tratou de distância e potência de transmissão entre os nós e nem
mesmo de domínios de colisão com vários nós envolvidos. Por fim, em futuras imple-
mentações, a EEM poderá ser combinada com outras métricas para o comparativo entre
funções objetivas, ou ainda, a incorporação da EEM em métricas compostas também po-
derá ser objeto de estudo para melhorar o roteamento e a eficiência energética em LLNs.

Para fins de pesquisa, o código-fonte dos nós, as modificações realizadas no
simulador, as topologias e os resultados dos experimentos foram disponibilizados em
[UTFPR 2019].
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Resumo. Comunicação por Luz Visível (VLC) apresenta diversos desafios como

interferência e bloqueios criados por obstáculos. Ao mesmo tempo, vários am-

bientes oferecem uma rica infraestrutura de fontes de luz, que podem ser utili-

zadas para auxiliar na comunicação fim-a-fim. Neste trabalho, apresentamos

D-VLC, um protocolo de roteamento dinâmico. D-VLC reage às interrupções

de comunicação, construindo rotas alternativas na rede de luz visível sem a ne-

cessidade de prévio conhecimento da topologia ou até mesmo dos dispositivos

que a compõem. O novo protocolo foi implementado e avaliado em um ambi-

ente real utilizando a plataforma embarcada OpenVLC. Os resultados obtidos

mostram que, usando o D-VLC, a rede foi capaz de se adaptar a mudanças di-

nâmicas na comunicação, como sombras e obstáculos, atingindo taxas de até

3.75 Kbps –limitada apenas pela tecnologia VLC adotada– em configurações

de múltiplos saltos enquanto apresenta baixa sobrecarga na rede (<1%).

Abstract. Visible Light Communication (VLC) presents several challenges, such

as interference and blockages created by obstacles. At the same time, several en-

vironments offer a rich infrastructure of light sources, which can be used to aid

end-to-end communication. In this work, we present D-VLC, a dynamic routing

protocol. D-VLC reacts to communication interruptions, constructing alterna-

tive routes in the network of visible light, without the need for previous kno-

wledge of the topology or even of the devices that comprise it. We implemented

and evaluated the new protocol in a real-world environment using the OpenVLC

embedded platform. Our results show that, by using D-VLC, the network was

able to adapt to dynamic changes in communication such as shadows and obs-

tacles, achieving data rates of up to 3.75 Kbps –limited by the VLC technology

used– in multi-hop configuration while presenting low overhead (<1%).

1. Introdução
Comunicação de luz visível (VLC) é um tipo de comunicação que usa a faixa de luz
visível do espectro eletromagnético (variando de 380 nm a 750 nm) para transmitir da-
dos [Vieira et al. 2017]. Durante a última década, VLC se tornou muito popular tanto na
academia quanto na indústria. Em especial, parte do interesse em uma nova forma de
comunicação sem fio se dá pelos desafios atuais, como por exemplo, a lotação do espec-
tro eletromagnético destinada ao Wi-Fi (spectrum crunch)1 [De Vries et al. 2014]. Nesse

1Will we ever face a wireless “spectrum crunch”? - http://www.bbc.com/future/story/
20131014-are-we-headed-for-wireless-chaos, 2013.
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sentido, o uso de luz visível para trocar informações foi considerado para uma ampla
gama de aplicações tais como comunicação LED-LED [Matheus et al. 2018], sistemas
veiculares [Okada et al. 2009], sistemas de localização [Li et al. 2014] e comunicação
subaquática comunicação [Kaushal and Kaddoum 2016].

De forma geral, sistemas VLC apresentam dois componente principais: um trans-
missor e um receptor. Os diodos emissores de luz (LEDs) são comumente usados como
transmissores. Porém, até mesmo a luz natural (i.e., a luz solar) pode ser usada para este
fim [Wang et al. 2016]. O transmissor é responsável por modular a intensidade da luz
para transmitir dados. No lado do receptor, fotossensores são usados para capturar a luz
diretamente. Os LEDs transmitem luz apenas em um campo de visão. Assim, o receptor
deve estar alinhado com o transmissor, o que limita a comunicação por luz visível a uma
determinada linha de visão entre essas duas entidades.

Existem muitos problemas em relação à adoção de sistemas VLC em ambien-
tes internos. O ambiente dinâmico criado pelas múltiplas fontes de luz e a interferência
devido a fatores como sombreamento e obstáculos podem ter um grande impacto no de-
sempenho da comunicação [Xiang et al. 2014]. Por outro lado, o ambiente dinâmico e
a infraestrutura de iluminação já existente oferecem oportunidades para protocolos coo-
perativos de múltiplos saltos. Em suma, tão logo um dispositivo perca a linha de visão
durante a comunicação, ele pode recorrer aos demais dispositivos para fazer uma comu-
nicação indireta. Dessa forma, a comunicação fim-a-fim não é interrompida.

Nesse sentido, este trabalho apresenta D-VLC, um protocolo de roteamento di-
nâmico (Dynamic Routing Protocol for Visible Light Communication) com o objetivo
de aumentar o desempenho de sistemas VLC em ambientes dinâmicos. D-VLC reage às
interrupções de comunicação fim-a-fim, imposta por obstáculos, sombras ou mobilidade,
construindo rotas alternativas na rede de luz visível, sem a necessidade de prévio conhe-
cimento da topologia ou até mesmo dos dispositivos que a compõem. Existem trabalhos
na literatura que abordam múltiplos saltos em VLC [Kim et al. 2016, Ahmad et al. 2017,
Klaver and Zuniga 2015], sendo que se preocupam principalmente em possibilitar comu-
nicação fim-a-fim sem linha de visão. Mais ainda, necessitam do conhecimento da to-
pologia da rede e do uso de retransmissores (relays) específicos. O foco principal destes
trabalhos é, muitas vezes, aumentar a distância entre os nós. Não lidam com os aspetos
dinâmicos da rede; não identificam a quebra da comunicação e não requisitam, dinamica-
mente, cooperação de seus pares. Em suma, não se adaptam as mudanças do ambiente de
comunicação, como o surgimento de sombras e obstáculos.

Nós implementamos o D-VLC no OpenVLC 1.02, uma plataforma de código
aberto, atual e bem conhecida, projetada para pesquisas em VLC. Avaliamos o novo pro-
tocolo em uma rede dinâmica, onde a comunicação é interrompida por interposição de
obstáculos. Nossos resultados mostram que o uso do D-VLC possibilita comunicação
fim-a-fim, mesmo em condições em que há obstáculos. Mais ainda, o novo protocolo
apresenta baixa sobrecarga. De fato, o protocolo necessita de apenas 1% a mais de recur-
sos, quando comparada a um protocolo que não trata comunicação com múltiplos saltos.

2http://www.openvlc.org/home.html
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2. D-VLC
O D-VLC faz uso do rico ambiente oferecido pela infraestrutura de iluminação existente
em ambientes internos. Ele constrói e mantém caminhos dinâmicos para mitigar pro-
blemas de comunicação. Mais ainda, o protocolo utiliza recursos de múltiplas camadas
(físico-enlace e redes) para oferecer conectividade à Internet.

O D-VLC é inspirado em protocolos de roteamento para MANETs (AODV, DSR).
As redes de Comunicação por Luz Visível podem ter características semelhantes às redes
Ad-hoc móveis, em especial, por considerar mobilidade, largura de banda limitada, falta
de confiabilidade e limitações da camada física. Além desses desafios, obstáculos são fa-
tores importantes em VLC. Eles podem surgir a qualquer momento e assim, interromper
o campo de visão entre os dispositivos que estão se comunicando. Nesse sentido, são con-
siderados protocolos reativos para redes Ad-hoc como bloco fundamental na construção
de nossa abordagem. A principal ideia é se adaptar, dinamicamente, às mudanças na rede.

Toda vez que um nó deseja se comunicar com outro nó —que não está em sua
tabela de roteamento— ele tenta construir uma rota. Se a rota é construída com sucesso,
uma ligação bidirecional é criado entre eles. O D-VLC apenas mantém informações de
roteamento entre os nós ativos. Ele não necessita ter conhecimento prévio de toda topo-
logia e, portanto, tem uma vantagem considerável em termos de consumo de memória.
Cada nó na rede possui uma estrutura de dados que representa uma tabela de rotas. Em
nossa abordagem, criamos uma tabela de rotas simples para atender aos requisitos de
comunicação dinâmica. A tabela 1 apresenta os campos da tabela de rotas do protocolo.

Campo Descrição
Endereço de destino Endereço IP do nó ente fim comunicante
Próximo salto Endereço IP do vizinho que servirá como relay para a comunicação fim-a-fim
Número de sequência Valor para assegurar que a rota é fresca e para evitar laços na rota
Tempo de expiração Valor usado para controlar o estado (status) da roda atual
Contador de saltos Número de saltos até o nó destino
Status Status da rota, que pode variar entre “ativo”, “ocioso” e “quebrado”.

Tabela 1. Parâmetros utilizados para avaliação

A seguir, detalhamos as principais operações do D-VLC: a construção de rotas; a
quebra (encerramento) de rotas e a detecção de rotas quebradas.

2.1. Construção de rotas
Toda vez que um nó recebe um pacote, ele procura o endereço de destino em sua tabela
de roteamento. Se não encontrar, o processo de descoberta de rota será iniciado. Este pro-
cesso envolve a transmissão de uma mensagem RREQ (requisição de rota), seguida pela
espera por uma mensagem RREP (resposta de rota). Essas duas mensagens de roteamento
compartilham a mesma estrutura, mas diferem na forma como são enviadas pela rede.

A construção de uma rota começa com um nó de origem transmitindo uma men-
sagem de solicitação de rota (RREQ) para encontrar um caminho válido para o destino.
Cada nó intermediário salva uma rota em direção à origem e passa a mensagem adiante,
por uma inundação a seus contatos. Quando o destino recebe o RREQ, ele cria uma rota
completa em direção ao nó de origem, uma vez que o destino conhece, agora, todos os
nós intermediários pelos quais a mensagem passou. O nó destino pode então enviar uma
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mensagem de resposta de rota (RREP), que passa por cada nó presente no caminho ex-
clusivo. Essa mensagem não é inundada na rede. Ela é enviada diretamente a cada nó
pertencente a rota. Quando o nó de origem recebe o RREP, ele estabelece uma rota para
o destino e começa a usá-la para enviar pacotes. Cada nó no caminho atua como nós de
retransmissão nesse caso.

A descoberta de rota deve ser controlada para evitar loops e rotas obsoletas na
rede. Para isso, toda vez que um nó envia uma mensagem RREQ, ele aguarda a mensagem
RREP por um período de tempo. Se o nó falhar ao criar uma rota bidirecional para
o destino, ele tentará novamente por um determinado número de vezes. Ao final das
tentativas, se uma rota não for descoberta, o nó terá que aguardar outro período até tentar
novamente.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 1. Descoberta de rota onde o nó 3 tenta se comunicar com o nó 8.

Um exemplo de descoberta de rota é mostrado na figura 1. Para simplificação,
supõe-se que cada nó já conhece sua vizinhança. O mecanismo de descoberta de rota
inicia (Figura 1-a) quando um nó na rede (nó 3) deseja transmitir para um destino que
não está atualmente em sua tabela de roteamento (nó 8). Nesse ponto, o nó 3 gera uma
mensagem RREQ contendo as seguintes informações: (i) número máximo de saltos, (ii)
contador de saltos, que é definido como 0 sempre que uma nova solicitação de rota é cri-
ada, (iii) endereço IP de origem, (iv) endereço IP de destino e (v) número de sequência,
que é definido como 1 na primeira vez que uma rota é criada. O nó 3 transmite o RREQ
(figura 1-b. Cada nó adjacente (neste caso, 2,5 e 4) recebe a mensagem. Em seguida, eles
(2,5 e 4) verificam as informações contidas na mensagem RREQ e executam os procedi-
mentos para verificar se a rota de entrada é nova. Se a rota é recente, eles adicionam o nó
de origem à sua própria tabela de roteamento, juntamente com as informações contidas
na mensagem. Pela figura 1-c, cada um desses nós (i) adiciona seus endereços IP, (ii) atu-
aliza a contagem de saltos, (iii) anexa essas informações à mensagem RREQ e a transmite
para a rede. É importante notar que, nesse ponto, o nó 3 também recebe o RREQ, mas
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a mensagem é descartada porque o nó 3 já é a fonte do RREQ em questão. Os nós 6 e
7 também recebem o RREQ e atualizam suas informações de roteamento. Os nós 6 e 7
atualizam o RREQ e o transmitem (figura 1-d). Os nós 5 e 4 recebem a mensagem e a
descartam. Finalmente, a mensagem chega ao endereço de destino (nó 8), que atualiza
sua tabela de roteamento com o caminho inverso e prepara o RREP.

No caminho inverso, a mensagem RREP percorre todo o caminho de volta ao nó de
origem. Assim, depois que o RREQ inunda a rede, todos os nós que a receberam possuem
um caminho reverso para o endereço IP de origem. O nó 8, neste caso, após atualizar
sua tabela de roteamento, cria um quadro RREP com: (i) número máximo de saltos, que
é definido como a contagem de saltos fornecida pela mensagem RREQ, (ii) contagem de
saltos, iniciado com 0, (iii) endereço IP de origem, (iv) endereço IP de destino, (v) número
de sequência. Neste ponto, a camada MAC já conhece o endereço IP do próximo salto
(que leva ao nó de destino) e atualiza o quadro com o próximo ID de salto. O nó 8 envia
o RREP, que é então recebido pelo nó 7. A tabela de roteamento de 7 é atualizada com
as informações de entrada, o RREP é atualizado com a adição do endereço IP e número
de sequência e outro RREP é enviado. O nó 4 recebe o RREP, atualiza sua tabela de
roteamento e repete o processo, adicionando o seu endereço IP à mensagem. Finalmente,
a mensagem RREP chega ao destino. O nó 3 atualiza sua tabela de roteamento com as
informações recebidas e cria com sucesso uma rota bidirecional em direção ao destino.
Depois que uma rota bidirecional é criada entre dois nós na rede, os pacotes começam a
ser encaminhados até chegar ao destino.

2.2. Quebra de rotas
A qualquer momento, dado um parâmetro específico, o estado de determinada rota pode
ser definido como quebrado. Isso acontece se algum nó não conseguir encaminhar o
pacote até o destino. Se isso acontecer, o nó gera uma mensagem RERR (erro de rota),
que percorre o caminho até alcançar o nó de origem.

(a) (b) (c)

Figura 2. Exemplo de quebra de rota detectada pelo nó 7.

A figura 2 mostra uma quebra de rota, detectada pelo nó 7, enquanto 3 tentava
enviar uma mensagem a 8. O nó 7 pode definir que o enlace entre ele e 8 está quebrado por
qualquer mecanismo (e.g. temporização ou contagem de mensagens com erro). Ele marca
sua rota para 8 como Quebrado e gera uma mensagem RERR. O nó 4 recebe a mensagem
e verifica se o próximo salto para o endereço IP de destino inacessível é o endereço IP
de origem contido no RERR de entrada. Nesse caso, o nó 4 marca sua rota para o nó 8
como Quebrado e atualiza o RERR, substituindo o IP anterior por seu próprio endereço
IP, diminuindo o número máximo de saltos e mantendo o endereço IP inacessível. Em
seguida, ele envia a mensagem de RERR para a rede. O nó 3 recebe a mensagem RERR e
repete o processo feito pelo nó 4. Interrompe a rota para o nó 8, atualiza o RERR.

2.3. Detecção de rotas quebradas
Um nó deve ser capaz de detectar quando o enlace está quebrado. Sistemas VLC são
muito suscetíveis a interferências e, qualquer sombra ou movimento pode bloquear a co-
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municação. Para realizar a manutenção da rota, duas abordagens diferentes podem ser
tomadas: usar contadores de referência ou usar tempo limite da rota. Contadores de refe-
rência dependem de informações baseadas na camada MAC ( número de pacotes perdidos
ou errados). A segunda abordagem, apenas quebra a rota a cada intervalo de tempo.

Por restrições de espaço, consideramos apenas a abordagem por contadores de
referência (RC). No D-VLC (RC), o protocolo de roteamento está sempre ciente da trans-
missão da camada MAC, devido ao caráter cross-layer do protocolo. Se o enlace for
quebrado, eventualmente, o nó que envia o quadro não receberá seu ACK. D-VLC recolhe
esta informação e toma a decisão de quebrar a rota. Se o ACK não for recebido por um
determinado período de tempo, o enlace será considerado quebrado e o RERR será envi-
ado para o fluxo ascendente. No entanto, se a camada MAC receber um ACK após uma
certa quantidade de tentativas, a contagem será limpa e iniciada novamente.

3. Cenário Considerado e Metodologia de Avaliação
3.1. Cenário Considerado
O protocolo proposto foi implementado e avaliado utilizando o OpenVLC 1.0 como base.
O OpenVLC é uma das plataformas mais conhecidas do estado da arte para a realização
de pesquisas na área. A versão utilizada é a mais estável e o seu desenvolvimento está
ativo. No OpenVLC, a integração com a pilha de protocolos Linux permite a manipulação
desde camada física a aplicações, além de validações com ferramentas bem aceitas pela
comunidade. De fato, a plataforma permite a implementação e modificação de módulos
de kernel do sistema operacional, de forma que características das camadas física e de
enlace possam ser modificadas e novas funcionalidades adicionadas.

Os dispositivos foram configurados com parâmetros tradicionais para elementos
do OpenVLC, conforme apresentados na tabela 2. Esses dispositivos utilizam modulação
OOK (On-Off Keying) e CSMA/CA na camada de enlace. A rede considerada não possui
nó central, e todos os nós são capazes de se comunicar uns com os outros, desde que
possuam linha de visão, e possuem IPs fixos.

Parâmetro Valor
Transmissor LED vermelho (TLCR5800-ND)
Receptor Fotodiodo (OPT101)
Taxa de amostragem 50 kHz
Tamanho do payload do quadro 255 Bytes
Luz ambiente 120 lx
Modulação OOK
Protocolo do enlace CSMA/CA

Tabela 2. Parâmetros utilizados para avaliação

Foram considerados dois cenários diferentes: estático e dinâmico. O cenário es-
tático, apresentado na figura 3a, contém 4 nós. Esses nós são capazes de se comunicar
apenas com seus vizinhos. O cenário dinâmico, apresentado na figura 3b,c apresenta três
nós com visão total entre eles. Nesse cenário, um objeto interrompe a comunicação entre
dois nós e assim, avaliamos a dinâmica do protocolo proposto.

3.2. Metodologia de Avaliação
Em ambos os cenários, foi utilizada a ferramenta iperf3 [Mortimer 2018] para avaliação
do protocolo . O iperf foi configurado para enviar pacotes UDP de tamanho 0.8 KB. O
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Figura 3. Cenário de experimentação estático (a) e dinâmico (b) e (c).

cenário estático possui até 4 nós, e o nó A se comunica com o nó D, de forma bidireci-
onal, para que métricas relacionadas ao protocolo de roteamento possam ser avaliadas.
No cenário dinâmico, um par de nós iniciam a comunicação, enviando pacotes UDP entre
eles, de forma unidirecional (cliente-servidor). Conforme apresentado na figura 3-b, em
um determinado momento, interrompemos a comunicação adicionando um obstáculo. O
obstáculo interrompe o campo de visão entre os dois nós e aciona o protocolo de rotea-
mento dinâmico, resultando em um cenário no qual um nó extra é usado para encaminhar
pacotes para o destino. Para ambos os cenários, os experimentos duram 100 s e são repe-
tidos 5 vezes. No caso do cenário dinâmico, o obstáculo é colocado a cada 30 segundos
e, permanece entre os entes comunicantes também por 30 segundos.

Consideramos como principais métricas de interesse a vazão alcançada, o tempo
de descoberta de rota e a sobrecarga imposta pelo roteamento. De fato, vazão é a mé-
trica mais utilizada em trabalhos de cooperação MAC em sistemas VLC [Le et al. 2011,
Wu 2012, Wang et al. 2014]. Formalmente, definimos essas métricas como segue:

• Vazão (Kbps): Relação entre a quantidade de dados corretos que o receptor re-
cebe, por um período de tempo. A vazão não considera assim, pacotes de dados
com erros.

• Tempo de descoberta da rota: Tempo decorrido entre o envio de uma requisição
por criação de rota (RREQ) e o recebimento da rota correspondente (RREP).

• Sobrecarga de roteamento: Relação existente entre a quantidade de mensagens
adicionais que os mecanismos de descoberta, manutenção e quebra de rotas im-
põem ao sistema VLC, e o número total de dados transmitidos durante o experi-
mento. A sobrecarga é calculada através da relação do total de bytes enviados em
um período de tempo e a porcentagem desses bytes que pertencem ao D-VLC.

Os resultados apresentados são distribuições ou médias dos dados de cinco repe-
tições de cada experimento, com intervalos de confiança de 95%.

4. Resultados das Avaliações

Nesta seção, apresentamos os resultados das avaliações realizadas, considerando os ce-
nários previamente apresentados. Inicialmente, apresentamos a avaliação em um cenário
estático, onde a testamos as características básicas do protocolo (seção 4.1). A seguir,
mostramos o desempenho do protocolo em um cenário dinâmico (seção 4.2). Por fim,
avaliamos a sobrecarga imposta pelo novo protocolo (seção 4.3).
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4.1. Avaliação de um cenário estático
Inicialmente, o cenário estático foi utilizado para avaliar o tempo de descoberta de rotas.
Essa é uma métrica que não é influenciada pelas diferentes abordagens de manutenção de
rota. É influenciada apenas pelas interações do protocolo desenvolvido e, pelo tamanho da
rede. Consideramos assim, a configuração apresentada na figura 3-a, onde o nó A inicia
um processo de descoberta de rota para outros nós na rede. Variamos os nós destinos
e assim, avaliamos a influência da distância (saltos) entre os entes comunicantes. Nesta
avaliação, o contador de referência para quebra de rotas não tem influência, uma vez que
avaliamos apenas o processo inicial de estabelecimento de rota.

(a) Tempo de Descoberta de Rotas
para diferentes números de saltos.

(b) Compromisso entre as tentativas mé-
dias de descoberta de rotas e o rendimento
médio.

Figura 4. Resultados obtidos para o cenário estático.

A figura 4a apresenta o tempo médio de descoberta, e intervalo de confiança, em
função da distância entre os entres comunicantes (número de saltos na rede). Como es-
perado, o tempo para construir rotas aumenta quando os dispositivos VLC estão mais
distantes. De fato, a negociação de rota direta entre transmissor e receptor (A!B) de-
manda, na média, de 107 ms. Nesse caso, embora o nó de origem (A) tenha o endereço
IP de destino (B) em sua tabela vizinhos, ele deve criar uma entrada na sua tabela de
roteamento, indicando a direção do vizinho e os parâmetros associados a essa rota.

Na construção de rota entre A!C, o tempo de negociação e descoberta de rota
aumenta para, na média, 130 ms. Ao adicionar um salto, o tempo aumenta porque cada
nó precisa processar o RREQ recebido, atualizar sua tabela de rotas com as informações
recebidas e preparar a mensagem RREP com suas próprias informações anexadas a ela.
Esse processo é recursivo e assim, o aumento de tempo fica ainda mais e evidente quando
um terceiro salto é adicionado no processo (rota A!D). Enquanto o tempo adicional
necessário para descobrir a rota com um nó intermediando origem e destino foi de ⇠23 ms
(dois saltos), para dois nós intermediários (três saltos), esse tempo triplicou (⇠70 ms).

Nós avaliamos a vazão média alcançada pela rede ao se utilizar o protocolo pro-
posto. Nesse sentido, avaliamos como configuração básica as apresentadas na tabela 2 e o
cenário apresentado na figura 3-a, onde o nó A envia dados ao nó C por 150 s. Nós varia-
mos o contador de referência utilizado para quebra de rotas e assim, também avaliamos o
número de tentativas de descobertas de rotas observado durante o experimento.

A figura 4b mostra o compromisso entre as tentativas médias de descoberta de
rotas e o rendimento médio do protocolo, considerando diferentes contadores de referên-
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cia(RC). Quando o protocolo é muito sensível e reage ao menor problema, teríamos um
número alto de tentativas de descoberta e construção de rota. Amarrado a isso, a vazão
média observada durante o experimento seria baixa, uma vez que há grande perda de
tempo se estabelecendo rotas (e não transmitindo de fato). De fato, quando o protocolo
reage ao primeiro problema percebido camada MAC (i.e. contador de referência RC = 1),
observamos mais de 24 tentativas de construção de rota durante nossos experimentos. A
vazão também obteve seu pior valor, ficando abaixo de 1,5 Kbps na média.

Assim, postergar a reação do protocolo pode trazer ganhos, como evidenciado na
figura 4b. De fato, aumentar o contador de referência dá à camada MAC uma margem de
erro para trabalhar. Essa estratégia tem um impacto direto no desempenho, porque menos
tentativas de descoberta de rota serão feitas, o que possivelmente bloqueará por menos
tempo o protocolo. Nos experimentos realizados, o desempenho da rede se estabiliza
para RC = 4, alcançando uma taxa de transferência média de até 4,3 Kbps.

Esse resultado deve ser melhor observado. Aumentar o contador de referência in-
discriminadamente irá aumentar o tempo de reação da rede quando um obstáculo se impor
entre as fontes comunicantes. Assim, o sistema VLC poderá experimentar longos tempos
de espera, frutos de tentativas frustradas de transmissão por uma rota que efetivamente
foi quebrada. Assim, a próxima seção avalia o protocolo em um cenário dinâmico, onde
o tempo de reação deve ser cuidadosamente escolhido.

4.2. Cenário dinâmico
Nessa seção, o protocolo proposto será avaliado em um cenário tal qual apresentado nas
figuras 3-b e 3-c. Um nó inicia uma comunicação e, em determinado momento, um
obstáculo interrompe a comunicação. Como descrevemos anteriormente, os obstáculos
são colocados entre dois nós que estão se comunicando entre intervalos de 30 s a 60 s e de
90 s a 120 s. Esses momentos são sinalizados por regiões sombreadas nas figuras 5 e 6.
Mais ainda, utilizamos um valor de referência RC=2 e RC=5. O primeiro valor parece
ser uma boa razão entre vazão média do sistema e número de tentativas de descoberta de
rota, apresentado na seção 4.1. O segundo, foi o valor com melhor desempenho obtido.

Figura 5. Desempenho da rede utilizando D-VLC (RC = 2).

A figura 5 apresenta a vazão média do sistema quando o contador de referência
RC = 2. Por essa figura, durante a comunicação direta, a vazão média da rede é cerca de 11
Kbps. Como esperado, quando o obstáculo é adicionado ao cenário, a rede apresenta uma
taxa de transferência menor. Isso ocorre devido a dois fatores principais: em primeiro
lugar, os dados devem ser encaminhados pelo nó intermediário, o que causa um atraso
na entrega da mensagem. Em segundo lugar, mais falhas de enlace ocorrem pois a fonte
luminosa do intermediário pode interferir na fonte luminosa do nó de origem. Por fim,
observamos que tão logo o obstáculo é removido, o desempenho da rede aumenta.
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Figura 6. Desempenho da rede utilizando D-VLC (RC = 5).

A figura 6 apresenta a vazão, nas mesmas condições de rede discutidas acima.
Nesse caso porém, RC = 5. Os resultados de vazão em momentos de comunicação direta
são equivalentes aos resultados apresentados na figura 5. Quando um obstáculo é adicio-
nado, notamos um tempo de reação maior, quando comparado com a figura anterior. Após
o período de reação, em conformidade com a subseção 4.1, o cenário com RC = 5 tem
melhor desempenho quando comparado com o RC=2. Nesse caso, o cenário dinâmico
com RC=5 teve vazão média de 4,69 Kbps em uma comunicação com 2 saltos.

4.3. Análise de Sobrecarga
Nesta seção, derivamos de forma simples as principais fontes de sobrecarga do sistema ao
se utilizar o protocolo proposto. Inicialmente, mensagens de rotas apresentam 24 bytes,
referentes aos campos apresentados na equação 1.
mensagemDeRotaSemCaminho = limiteSalto+ contadorSalto+ IpOrigem+

IpDestino+NumeroSequencia+ tamanhoCaminho

(1)

De forma simples, em um processo onde a descoberta de rotas apresenta sucesso, a
mensagem de RREQ passa por todos os nós em direção ao destino enquanto a mensagem
de resposta RREP passa por um caminho reverso bem definido. A cada nó que a mensa-
gem RREQ passa, ele inunda para todos nós vizinhos. Se consideramos uma topologia
da rede bem conectada e com distribuição de grau homogênea, o processo de inundação
pode atingir um número total de nós exponencialmente proporcional ao grau médio dos
nós da rede. Assim, o tamanho total da mensagem pode crescer, como apresentado na
equação 2, onde g é o grau médio dos nós da rede e T é a distância média entre origem e
destino (profundidade em uma topologia similar a árvore).

S(n) = (
TX

i=1

mensagemDeRotaSemCaminho+ (noAdicional ⇥ (i� 1))) ⇤ (gT + 1)

(2)

Entretanto, podemos considerar que, na prática, as redes VLC em ambientes in-
ternos não serão densas, e sim bem conectadas e homogêneas, devido a infraestrutura
de iluminação que este tipo de ambiente oferece. De fato, terão uma topologia similar
às apresentadas anteriormente (seção 3. Nesse caso, a inundação não terá um processo
exponencial e assim, podemos simplificar a equação 3 como segue, onde a sobrecarga é
expressa em função do tamanho do caminho de ida e de volta apenas.

S(n) = (
nX

i=1

mensagemDeRotaSemCaminho+ (noAdicional ⇥ (i� 1))) ⇤ 2 (3)
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Caso a descoberta de caminho não tenha sucesso, a sobrecarga do protocolo ocorre
principalmente em função de mensagens RREQ e RREP que se propagam na rede sem
atingir o destino final. No pior caso, o erro ocorrerá apenas no último nó do caminho e
assim, a mensagem percorrerá (T-1) nós, onde T é a profundidade da rede. Mais ainda,
o protocolo repete o processo um número TENTATIVAS_MAX finito de vezes. Nos
experimentos realizados, consideramos TENTATIVAS_MAX= 3. Assim, a equação 5
sumariza a sobrecarga prevista para caso ocorra falhas.

LN(n) = mensagemDeRotaSemCaminho+ (noAdicional ⇥ (T � 1)) (4)

F (n) = (S(n)� LN(n))⇥ TENTATIVAS_MAX (5)

Por fim, o processo de manutenção de rota tem custo relativo a uma única mensa-
gem, o RERR, que é enviado em direção à origem do fluxo. Essa mensagem tem 16 bytes.
Assim, o custo de manutenção de rota pode ser estimado como apresentado na equação 6:

E(n) = rotaRERR⇥ n (6)
Em suma, a sobrecarga esperada para o protocolo pode ser estimada da seguinte forma:
Sobrecarga(n) = S(n) ⇤ nSucesso+ F (n)⇥ nFalhas+E(n)⇥ nManutencao (7)

As taxas de falhas (nFalhas), sucesso (nSucesso) e erros (nManutencao) depen-
dem do ambiente avaliado. Esses valores são extraídos da camada de enlace (firmware

do OpenVLC), através de logs de Kernel do sistema operacional que controla o Open-
VLC 1.0. Assim, a seguir, avaliamos a sobrecarga, a partir dos dados obtidos nos cenários
experimentados.

(a) Foto de experimento dinâmico com 3
nós. Apesar do obstáculo, D-VLC acha
rota que permite os nós se comunicarem. (b) Sobrecarga do protocolo para um cená-

rio de dois saltos.

Figura 7. Configuração e resultados obtidos.

A figura 7a apresenta um snapshot da configuração do experimento para o cenário
dinâmico, como explicado anteriormente3. A figura 7b apresenta os resultados obtidos
considerando as equações apresentadas anteriormente. Como é possível observar, quanto
maior o valor do parâmetro de referência da camada de enlace (RC), menor a sobrecarga
na rede. Por exemplo, para RC=1, a sobrecarga chega a ser superior a 40%. Nesse caso,
o protocolo tem uma super-reação às perdas de dados na rede e, precocemente, interpreta
como quebra de rotas.

3Video de demonstração do experimento para um cenário dinâmico -https://photos.app.goo.
gl/HnyzMpHK7tGyNS798, 2018.
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Por essa figura, quanto mais o protocolo posterga decisões com relação a que-
bra de rotas, menores os impactos com relação as mensagens de erro e manutenção de
rota. Assim, o impacto ocasionado pela etapa de descoberta de rota é amortizado por
uma quantidade maior de dados transmitidos. Assim, a partir de RC=4, observamos uma
sobrecarga negligenciável, atingindo apenas 1% de todos os dados observado na rede.

5. Trabalhos relacionados
Le et al. [Le et al. 2011] propuseram um protocolo MAC cooperativo para sistemas VLC,
com cooperação por (relays) situados entre o transmissor e o receptor. Esses relays atuam
quando o enlace atual falha, ou não consegue oferecer banda suficiente para os requisitos
de qualidade de serviço. Os autores realizaram avaliações teóricas e simulações e mostra-
ram melhorias significativas de desempenho e confiabilidade para a rede modelada.

[Wu 2012] propõe uma solução multi-hop para múltiplos acessos em cenários
VLC para ambientes internos, levando em consideração dois desafios principais em tais
cenários: (i) linha de visão e (ii) direcionalidade. Com base nesses desafios, o autor
oferece duas soluções de rede: peer-to-peer e peer-to-host. Esses protocolos são equipa-
dos com uma construção de roteamento de rede simples, na qual, quando um dispositivo
deseja se comunicar com outro, ele tenta construir uma rota verificando seus vizinhos,
procurando um nó intermediário para atuar como um relay. Esses protocolos não pos-
suem mecanismos para garantir: (I) a ausência de loops, (II) a atualização de rotas; (III) a
manutenção de rotas e informações de métricas.

Tipo Plataforma Aplicação Cooperação Dinâmico
[Le et al. 2011] Teoria e Simulação ns-2 (Simulação) Ambiente Interno Sim Sim

[Chowdhury and Katz 2013] Simulação - Aquático Não Não
[Kim et al. 2016] Prática Personalizada Ambiente Interno Sim Não

[Cherntanomwong and Namonta 2015] Prática Arduino Uno Ambiente Interno Sim Não
[Klaver and Zuniga 2015] Prática Genérico / Arduino Ambiente Interno Sim Não

[Schmid et al. 2016] Prática Arduino Ambiente Interno Sim Não
Este trabalho Prática OpenVLC 1.0 Ambiente Interno Sim Sim

Tabela 3. Estudos relacionados.

Autores em [Chowdhury and Katz 2013] analisaram comunicação multi-hop
usando relays para aumentar a conectividade de um sistema de VLC. Os autores desen-
volveram um modelo de cobertura para VLC e realizaram simulações, onde avaliaram o
impacto da seleção e mobilidade do relay na rede. [Schmid et al. 2016] também avalia-
ram o uso da comunicação baseada em múltiplos saltos para aumentar o alcance da co-
municação. Em suas avaliações, com uso de dois nós intermediários, foi possível realizar
comunicação por distâncias de até 4 metros entre o transmissor e receptor. sem conside-
rar obstáculos. O aumento da distância de comunicação também é objetivo de pesquisa
dos autores em [Cherntanomwong and Namonta 2015], que apresentaram o Repeater, um
relay equipado com transceptores capazes de aumentar o alcance da rede.

A comunicação por luz visível também foi considerada em ambientes aquáticos,
onde as ondas ópticas sofrem alta dispersão do sinal e são absorvidas em poucos me-
tros [Vieira 2012]. Nesse sentido, [Kim et al. 2016] apresentam um sistema VLC de
múltipos saltos para aplicações marítimas e o avalia através de simulações, que pro-
porcionaram boa qualidade de link a uma distância de até 5 km, com 4 nós de re-

lay. [Ahmad et al. 2017] também desenvolveram um sistema VLC multi-hop subaquá-
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tico. Eles avaliaram tal sistema em um cenário real e mediram a potência óptica recebida
no cenário de link direto e a compararam ao cenário com múltiplos saltos.

Por fim, plataformas de pesquisa também consideram comunicação por múltiplos
saltos. [Klaver and Zuniga 2015] apresentaram uma plataforma VLC baseada em Ar-
duino. Eles exploram o problema de cobertura no sistema VLC usando 20 LEDs como
transmissores e 4 fotodiodos como receptores, e assim, fornecem uma cobertura de co-
municação com 360� ao seu redor. Os autores exploram a exposição e a direcionalidade
dos LEDs para implementar um cenário de múltiplos saltos, no qual mecanismos como o
encaminhamento de pacotes e a descoberta de vizinhos são implementados.

Todos os trabalhos acima apontam melhorias na comunicação fim-a-fim com o
uso de múltiplos saltos. Porém, destacamos que eles se preocupam, principalmente, em
aumentar o raio de alcance de comunicação fim-a-fim. Na sua maioria, necessitam do
conhecimento da topologia da rede e do uso de retransmissores (relays) específicos. Ne-
nhum deles trata por completo o problema de seleção dinâmica de nós cooperadores, que-
bra de comunicação e mobilidade. Em suma, não se adaptam as mudanças do ambiente
de comunicação, como o surgimento de sombras e obstáculos.

6. Conclusão
Neste trabalho, apresentamos o D-VLC: um novo protocolo de roteamento dinâmico
cross-layer para redes de comunicação com luz visível. D-VLC é baseado em proto-
colos de roteamento reativo, nos quais as rotas são construídas e mantidas de acordo com
as demandas da rede. Nesse protocolo, qualquer nó intermediário pode se tornar parte de
uma rota para o destino e encaminhar pacotes até que a rota seja interrompida ou expirada.

O D-VLC foi implementado em uma plataforma real de VLC. Os resultados mos-
tram que, usando D-VLC, a rede toma conhecimento de obstáculos e reage a eles. Mesmo
sem conhecimento prévio da topologia de rede, o D-VLC cria caminhos alternativos entre
a origem e o destino e, nesse caso, a comunicação não é interrompida, como ocorreria nos
sistemas tradicionais existente. Por fim, os resultados mostram que a sobrecarga relativa
ao protocolo é negligenciável (<1%). Mesmo em situações de obstáculos, as taxas de
transmissão alcançadas são apenas limitadas pela tecnologia VLC utilizada.

Como principal trabalho futuro, destacamos a análise de cenários com diferentes
dinamicidades e a inter-relação com os parâmetros do protocolo. Nessa linha, o proto-
colo pode ser tornar reativo, não somente aos obstáculos, mas também à taxa de erros
encontrada em diversos ambientes.
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Abstract. In vehicular ad hoc networks communication between vehicles occurs
opportunistically due to frequent node mobility. In this scenario developing
routing protocols is challenging given the complexity in defining metrics for
choosing the next hop. When analyzing three databases of actual taxis, we have
introduced in this article the metric transmission opportunity. We discuss the
impact of routing protocols on the appropriate use of this metric and we show
that this metric can be used both for evaluation of the performance of routing
protocols and for optimization of resources in vehicular networks.

Resumo. Nas redes ad hoc veiculares a comunicação entre os veı́culos ocorre
de forma oportunista devido a frequente mobilidade dos nós. Desenvolver pro-
tocolos de roteamento neste cenário é desafiador dada a complexidade em de-
finir métricas para escolha do próximo salto. Ao analisar três bases de dados
de movimentação real de táxis, introduzimos nesse artigo a métrica oportuni-
dade de transmissão. Discutimos o impacto dos protocolos de roteamento no
uso adequado dessa métrica e mostramos que pode ser utilizada tanto para
avaliação do desempenho de protocolos de roteamento quanto para otimização
de recursos em redes veiculares.

1. Introdução

Ao longo dos últimos anos foram propostas aplicações de transporte de dados e troca
de mensagens ad hoc, via rádio, em cenários onde a infraestrutura convencional de
comunicação não se aplique ou venha a falhar [Farrell et al. 2006].

Estes cenários incluem as redes veiculares, as quais utilizam como padrão
de comunicação sem fio a tecnologia IEEE 802.11p [Jiang and Delgrossi 2008] para
comunicação entre os veı́culos. Tal padronização apresenta especificações que devem ser
consideradas nos projetos para o desenvolvimento de protocolos de comunicação nestes
ambientes, como o alcance do sinal de rádio e a taxa de transmissão de dados. Assim, os
veı́culos tornam-se um meio de geração e transporte de dados em um contexto de Internet
das coisas (IoT) e podem ser utilizados para criação de diferentes aplicações e serviços de
cidades inteligentes [He et al. 2014].

Dentre as caracterı́sticas importantes para o desenvolvimento de protoco-
los de roteamento para redes veiculares, está a frequente mobilidade dos veı́culos
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[Cunha et al. 2016, Zeadally et al. 2012]. Por ser um fator de alto impacto, faz com que
a formação dos enlaces entre os veı́culos se torne altamente dinâmica e sua comunicação
passe a ser oportunista. Por isso, o alcance do sinal de rádio é um aspecto importante, que
influencia variáveis como o tempo em que os veı́culos mantém contato e a densidade dos
enlaces entre os veı́culos.

Entendemos que o tempo de contato entre os veı́culos indica a qualidade dos en-
laces. Enlaces que duram mais tempo têm maior possibilidade de troca de mensagens e
podem transmitir mais dados. Da mesma forma, a taxa de transmissão de dados junto
com o tempo de contato sugere o volume de dados que um veı́culo pode transportar. De
acordo com a taxa de dados que possa ser utilizada, dadas as condições de atenuação e
interferência do ambiente, é possı́vel determinar o tipo de aplicação que a rede suporta
(e.g. aplicações de segurança, aplicações de entretenimento, aplicações de conforto, en-
tre outras). A densidade dos enlaces demonstra também a condição de comunicação da
rede, visto que quanto mais densa se apresentar, maior é o número de veı́culos e maiores
são as opções de comunicação entre eles. Para melhor avaliar as opções de comunicação
introduzimos o conceito de oportunidades de transmissão que captura estes atributos.

Neste artigo não exploramos as oportunidades de transmissão nas estratégias de
roteamento. Nos concentramos em mostrar que há uma capacidade de recursos disponı́vel
e que os projetos de protocolos de roteamento considerem esta capacidade, de acordo com
a aplicação. Muitas vezes, em suas estratégias, os protocolos de roteamento se concen-
tram em melhorar taxas de entrega de mensagens ou reduzir overhead relativo. Con-
tudo, não avaliam se sua estratégia utiliza os recursos das OT de forma adequada para a
aplicação a que se destina. Neste trabalho apresentamos por meio da avaliação de três
bases reais de movimentação dos táxis nas cidades de Roma, San Francisco e Shanghai, a
análise da métrica proposta para auxiliar o desenvolvimento de protocolos de roteamento
em redes veiculares. Consideramos nossas principais contribuições:

1. Uma análise das oportunidades de transmissão existentes, sua quantificação e
classificação considerando oportunidades de transmissão em série ou em paralelo.
Discutimos como os protocolos de roteamento para disseminação de mensagens
devem satisfazer a condição de mudança de densidade causada pela dinamicidade
da formação dos enlaces entre os veı́culos.

2. Uma análise do estoque de recursos de comunicação por meio da avaliação da taxa
de transmissão de dados de cada veı́culo. Analisamos as oportunidades de contato
entre os veı́culos a fim de demonstrar sua importância para o desenvolvimento
de protocolos, devido aos cuidados que precisam ser considerados na troca de
mensagens de controle entre os veı́culos e no repasse das mensagens com os dados
da aplicação.

3. A utilização da métrica para qualificar recursos disponı́veis para utilização pelos
protocolos de roteamento em redes veiculares.

Na sequência, este trabalho está organizado da seguinte forma. Primeiro apresen-
tamos os trabalhos correlatos. Em seguida será apresentada a descrição das caracterı́sticas
das bases de dados reais de movimentação utilizadas, a formação dos grafos temporais
para análise dos dados e a metodologia utilizada para extração dos dados analisados. De-
pois disso, são apresentados os resultados e as discussões das análises realizadas. Por fim,
apresentamos as considerações finais e trabalhos futuros.
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2. Trabalhos Correlatos

Nesta seção apresentamos alguns trabalhos relacionados à análise de dados de mobilidade
em bases reais de movimentação de veı́culos.

As bases de dados reais de movimentação que utilizamos neste trabalho também
foram estudas por outros autores. No trabalho [Chen et al. 2013], os autores estudaram a
evolução das topologias em redes veiculares ao analisarem a estabilidade e a variação dos
componentes conectados no decorrer do tempo para propor direções que auxiliem no pro-
jeto de protocolos de roteamento. Já os autores de [Huang et al. 2012, Huang et al. 2010],
extraı́ram um modelo de mobilidade de bases reais de táxis para capturar carac-
terı́sticas microscópicas e macroscópicas e gerar modelos sintéticos para simulações.
Em sua investigação os autores de [Cunha et al. 2013], procuraram definir quão efe-
tivo é analisar uma rede veicular por meio da percepção social. Em seu outro trabalho
[Cunha et al. 2015], os autores utilizaram diversas técnicas para extrair propriedades e
comportamentos dos veı́culos e descobriram a existência de interesse em comum e re-
gularidade nos encontros entre os veı́culos. Em mais um estudo, [Cunha et al. 2014], os
autores investigaram se é possı́vel encontrar propriedades sociais em redes veiculares e
concluı́ram que tais propriedades podem ser utilizadas na proposição de protocolos de
roteamento.

No trabalho [Dias and Costa 2016], os autores analisaram a possibilidade de
criação de redes veiculares tolerantes a atraso na cidade do Rio de Janeiro utilizando as
posições reportadas pelos ônibus por GPS, para determinar a viabilidade de transmissão
de dados entre ônibus durante um dia.

Entretanto, nenhum dos trabalhos analisou as oportunidades de transmissão pre-
sentes na movimentação de táxis e qual é a visão individual de um veı́culo quanto a estas
oportunidades. Também não analisaram a importância das oportunidades de transmissão
como métrica para cálculo de recursos em redes veiculares. Tais assuntos são abordados
neste artigo.

3. Análise dos Dados

Esta seção apresenta os dados de movimentação utilizados, a modelagem para criação
dos grafos variantes no tempo, a descrição das caracterı́sticas avaliadas e a metodologia
aplicada nesta análise de dados.

3.1. Dados Calibrados de Movimentação

Utilizamos as bases de dados disponibilizadas por [Celes et al. 2017] da movimentação
real de táxis, contendo 24 horas de movimentação, de três cidades: Roma (Itália), San
Francisco (EUA) e Shanghai (China).

As bases originais foram melhoradas a partir do preenchimento das lacunas exis-
tentes de acordo com a granularidade das leituras, tornando o conjunto de dados mais
uniforme. Esta uniformização foi realizada por meio de um sistema de referência base-
ado em agrupamentos com um método de calibração proposto por [Celes et al. 2017]. Os
autores afirmam que a aplicação do método de calibração aos registros reais de mobili-
dade veicular melhoram sua qualidade, levando a resultados de análises de movimentação
e simulação mais confiáveis. Os autores disponibilizaram 24 horas de dados calibrados.
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Para a cidade de Roma os dados do dia 04/02/2014 contém 3.843.043 posições e 187
táxis. Para os dados de San Francisco o dia 20/05/2008 contém 8.327.920 posições e 468
táxis. Para Shanghai as leituras do dia 20/02/2007 contendo 13.410.782 posições e 4252
táxis.

3.2. Grafo Variante no Tempo

Consideramos a formação de um encontro quando dois veı́culos estão no alcance de
comunicação um do outro. Na padronização IEEE 802.11p o alcance de comunicação
do sinal de rádio pode variar de 0 a 1000 m [Jiang and Delgrossi 2008]. Por isso em
nossa avaliação utilizamos os seguintes raios: 50 m, 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m,
600 m, 700 m, 800 m, 900 m e 1000 m. A distância entre os veı́culos é obtida por meio
da equação de Haversine [Robusto 1957]. Os dados de movimentação dos táxis estão em
ambiente urbano e a velocidade dos veı́culos varia entre 0 e 100 km/h, com uma veloci-
dade média para Roma de 20 km/h, para San Francisco de 25 km/h e para Shanghai de 20
km/h.

Nas redes veiculares a definição de grafos estáticos não descreve adequadamente
o comportamento desses sistemas. Em redes estáticas, se um vértice u está diretamente
conectado ao vértice v e v está diretamente conectado ao vértice w, então u está indireta-
mente conectado a w por um caminho que passa por v. No entanto, em Grafos Variantes
no Tempo (GVT) [Wehmuth et al. 2015, Holme and Saramäki 2012], se a aresta {u, v}
estiver ativa somente em um instante posterior no tempo que a aresta {v, w}, então u e
w estão desconectados, pois nada pode se propagar de u via v para w. Assim, o tempo é
uma dimensão importante para a análise e entendimento das interações entre os vértices
em uma rede veicular. [Wehmuth et al. 2015, Holme and Saramäki 2012].

Desta forma, os dados de movimentação foram divididos em janelas de tempo
com 3600 segundos de duração formando os GVT. Cada GVT formado é não direcionado
e pode ser formalmente definido como um grafo H = (V,E, T ), onde V é o conjunto de
veı́culos vi, T é o tempo para o qual os GVT são definidos. E é o conjunto de arestas
durante o intervalo T , E ✓ vi ⇥ T ⇥ vj ⇥ T . No grafo H , uma aresta existe entre os
veı́culos {vi, vj} se estes estiverem dentro do seu alcance de comunicação e se i 6= j. Para
cada um dos dados reais de movimentação de táxis foram gerados 24 grafos H , os quais
nos permitiram analisar as interações dos veı́culos durante as 24 horas de um dia. Durante
este intervalo cada táxi é avaliado individualmente. Os dados obtidos foram calculados
segundo a segundo e agregados durante o tempo do GVT conforme a técnica chamada
Janela de Tempo Crescente [Hossmann et al. 2010].

Assumimos a duração dos GVT de 60 minutos por evidenciar quatro estados ori-
entados à densidade: 1) GVT esparsos, 2) GVT esparsos para densos, 3) GVT densos e
4) GVT densos para esparsos.

Com o GVT podemos formalizar um intervalo de observação. A formalização do
GVT e a escolha do intervalo são práticas adotadas na análise de traços de movimentação.
Não pulveriza demais, tão pouco condensa a informação. A divisão em GVT de 1 hora
durante 24 horas fornece um tempo suficiente para mostrar os momentos de transição de
esparso para denso e denso para esparso que ocorrem no decorrer deste ciclo. É possı́vel
caracterizar a disponibilidade de OT conforme o dia avance e também demonstrar a di-
namicidade de formação dos enlaces. Este intervalo oferece uma curva com suavidade
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suficiente para compreensão destas mudanças de disponibilidade de OT.

Estes GVT representam um modelo natural para sistemas em redes veiculares. As
interações entre os vértices são intrinsecamente dinâmicas e variam ao longo do tempo.
Suas conexões aparecem e desaparecem em pontos especı́ficos no tempo e são, muitas
vezes, recorrentes [Casteigts et al. 2012, Wehmuth et al. 2015].

3.3. Análise de Dados

As analises foram divididas em três partes: 1) descrição da variação da densidade de
acordo com a atividade diária dos veı́culos; 2) conceituação de oportunidades de trans-
missão, sua análise e também sua classificação; e 3) utilização da taxa de transmissão de
dados de acordo com o padrão IEEE 802.11p para calcular quanto as oportunidades de
transmissão poderiam representar em recursos de comunicação.

4. Resultados

Nesta seção apresentamos os resultados da avaliação dos dados de movimentação. Inici-
almente descrevemos algumas caracterı́sticas gerais da movimentação dos veı́culos. Em
seguida, apresentamos o conceito de oportunidades de transmissão e o uso em série ou
paralelo. Por fim, apresentamos o volume de dados máximo teórico disponı́vel de acordo
com as oportunidades de transmissão e discutimos sua adequada utilização.

4.1. Caracterı́sticas da Movimentação dos Veı́culos

O movimento de veı́culos está diretamente relacionado ao ciclo de atividades diárias das
pessoas. As pessoas circulam pelas cidades e utilizam seus recursos de infraestrutura de
transporte com a finalidade de trabalhar, estudar, lazer ou repousar.

Quando a cidade se torna mais ativa, horário comercial, há um aumento no mo-
vimento de pessoas. Quanto maior for o movimento, maior a quantidade veı́culos. Con-
forme o movimento de pessoas diminui, fora do horário comercial, ocorre a redução do
número de veı́culos circulando nas ruas. Há momentos com alta densidade e momentos
com baixa densidade de veı́culos. Há também os momentos de transição, baixa densidade
para alta densidade e alta densidade para baixa densidade. Quando utilizamos os termos
alta densidade e baixa densidade nos referimos ao momento de ativação de um veı́culo
durante o ciclo de atividades diárias. Nos momentos de maior densidade há mais veı́culos
ativos, enquanto nos perı́odos de menor densidade, menor é o número de veı́culos ativos
ou de veı́culos com mais oportunidades de transmissão.

Nos dados de movimentação que analisamos pudemos observar que cada cidade
apresenta variações na densidade de veı́culos1. Isso se deve às suas próprias caracterı́sticas
que estão vinculadas as orientações culturais, sociais e econômicas. Por isso, não há um
modelo único, definitivo e padronizado para movimentação dos táxis. Contudo, estes
dados apresentam as condições evidentes de variação densidade de tráfego as quais são
úteis ao estudo das redes veiculares.

1Mais adiante na Figura 7, podemos observar o comportamento sazonal de movimento diário. Tanto
para Roma (Figura 7a), San Francisco (Figura 7b) ou Shanghai (Figura 7c), durante a madrugada (entre 1
hora e 5 horas) há uma redução no movimento. A medida que o dia desperta (por volta das 6 horas) as
atividades aumentam, até atingir seus horários de pico e posterior redução novamente.
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O princı́pio fundamental da comunicação exige que existam ao menos dois ele-
mentos comunicadores, os hosts, e ao menos uma ligação que permita que estes hosts
troquem informações, um enlace. Inferimos que, quanto maior a densidade, maior é
quantidade de hosts e maior será a possibilidade de formação de enlaces. Consequente-
mente, aumenta a capacidade de comunicação entre os hosts na rede 2. Como os veı́culos
são utilizados como hosts, seus encontros no decorrer do tempo podem ser chamados de
oportunidades de transmissão (OT).

4.2. Oportunidades de Transmissão

Em redes veiculares são necessárias três condições para definir uma oportunidade de
transmissão: 1) transmissão de dados realizada por meio de ondas de rádio; 2) alcance
do sinal de rádio; e 3) tempo de contato que os veı́culos estão no alcance do sinal de
rádio. Uma oportunidade de transmissão é uma medida individual de um veı́culo e estará
sempre vinculada ao veı́culo analisado.

Definimos que as OT de um veı́culo vi é o conjunto de veı́culos V , (vi,vj), que
estão sob a área de cobertura A do sinal de rádio e que mantém tempo de contato t entre
os veı́culos maior que o tempo necessário para a troca de mensagens de controle 3 tMC .
Esta definição é formalizada na Equação 1.

OT = (vi, V ) 8 vi 6= vj, vj � Avi , tvi,vj > tMC (1)

Uma OT não garante a presença de um enlace entre os veı́culos. Toda OT repre-
senta uma opção, uma possibilidade de estabelecer o enlace. Aproveitar uma OT depende
diretamente da estratégia de roteamento e da métrica utilizada na escolha do próximo
salto para envio das mensagens da aplicação.

Para cada uma das bases calculamos as OT de cada veı́culo. A Figura 1, mostra a
função de distribuição cumulativa complementar (CCDF) do total de OT de cada veı́culo
em todos os GVT para todos os raios de alcance de sinal avaliados. É possı́vel observar
nas três bases que a medida que o raio de alcance aumenta, maior é o número de OT.
Significa dizer que quanto maior o raio de alcance maiores são as opções de escolha de
veı́culos possı́veis de estabelecer comunicação. Consequentemente, a densidade tende
a ser maior. Vamos pegar por base o raio de alcance do sinal de 1000 m. Em Roma
(Figura 1a), 80% dos veı́culos possuem menos de 25 OT e menos de 20% dos veı́culos
possuem entre 100 e 300 OT. Em San Francisco (Figura 1b), há uma diferença consi-
derável em relação a Roma. Os mesmos 80% dos veı́culos possuem mais de 200 OT, i.e,
8 vezes mais. Mesmo com o raio de 50 m, 60% dos veı́culos tem mais de 100 OT. A
figura mostra neste cenário que a densidade entre os veı́culos é maior. Em San Francisco,
20% dos carros possuem entre 650 e 1400 OT. Shanghai, (Figura 1c), com um número de
carros 24 vezes maior que Roma e 9 vezes maior que San Francisco, 80% dos carros têm
cerca de 200 OT e 20% dos carros possuem entre 750 e 1750 OT.

Analisar a disponibilidade de OT de um veı́culo é importante para a compreensão
2Inicialmente não estamos considerando as colisões.
3O tempo necessário para troca de mensagens de controle varia de acordo com a taxa de transmissão que

está sendo aplicada. Nas especificações do padrão IEEE 802.11p estas mensagens consomem, a 3 Mbps, ±
3 ms [Jiang and Delgrossi 2008].
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(a) Roma (b) San Francisco (c) Shanghai

Figura 1. Total de OT. A linha mais a esquerda representa o raio de alcance 50 m,

sucessivamente até a linha mais a direita que representa o raio de alcance

de 1000 m.

do comportamento da interação entre os veı́culos. Isso impacta nos projetos de protocolos
de roteamento.

Para exemplificar vamos utilizar a medida de centralidade de grau
[West et al. 2001] de um veı́culo. Suponhamos que o protocolo de roteamento sempre
selecione como próximo salto o veı́culo com maior grau. Este veı́culo foi selecionado
por possuir várias ligações com outros veı́culos em uma janela de tempo qualquer. É
um veı́culo que possui várias OT. Isso não significa que este veı́culo selecionado tem
as melhores OT. Podem se tratar de OT de curta duração e insuficiente para transmitir
os dados, ou então OT que não se conectam a outros veı́culos e o tempo de vida da
mensagem expira. Dependendo da estratégia de disseminação e da métrica para escolha
do próximo salto, as OT podem ser mal utilizadas ou ainda, desperdiçadas.

4.3. Oportunidades de Transmissão em Série e em Paralelo

Os tipos de OT estão diretamente relacionados à forma que o veı́culo emissor interage com
os demais veı́culos. O objetivo é escolher dentre as opções que se apresentam, aquela que
representa a melhor oportunidade de comunicação.

Na Figura 2 ilustramos um veı́culo com as suas OT. Selecionamos para
visualização 4 um veı́culo de cada uma das bases, conhecido como emissor. Realiza-
mos a análise da interação deste veı́culo emissor por 900 segundos. A linha pontilhada
representa o tempo decorrido do carro emissor. As linhas contı́nuas representam as OT e
o número posicionado sobre esta linha é o identificador do carro com o qual existe a OT.
O comprimento da linha contı́nua representa o tempo de contato entre o emissor e a OT.

Na Figura 2(a) o emissor é o Táxi 0 o qual tem 11 OT. O tempo de contato tem
duração entre 20 e 75 segundos aproximadamente. Nota-se que duas OT são recorrentes
(OT 15 e OT 21) e que as demais são únicas. Há momentos em que o emissor tem apenas
uma opção de OT como por exemplo, entre 25 e 75 segundos. Porém, há momentos
em que o emissor tem mais de uma opção de OT ao mesmo tempo como por exemplo,
entre 425 e 500 segundos ou entre 600 e 675 segundos. Na Figura 2(b), o emissor é o
Táxi 406, o qual possui 29 OT. O tempo de contato tem duração entre 20 e 250 segundos

4Realizamos esta análise com 30 veı́culos de cada base. Identificamos estas três situações como as mais
frequentes e selecionamos os carros que melhor representam cada uma das situações. O raio de alcance
utilizado foi de 200 m.
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aproximadamente. Também há OT recorrentes, assim como OT que acontecem apenas
uma vez. Vale ressaltar que a maior parte das OT acontecem em paralelo, o que aumenta
o número de opções que o emissor possui para enviar uma mensagem. Na Figura 2(c),
o emissor é o Táxi 4, o qual tem 5 OT. O tempo de contato está entre 40 e 60 segundos.
Este caso se diferencia dos outros dois por não apresentar OT recorrentes e também por
que em todos os momentos há somente uma OT.

(a) Roma

(b) San Francisco

(c) Shanghai

Figura 2. Interação de um veı́culo com suas OT.

Este comportamento nos permite classificar as OT em dois tipos: 1) em série,
quando o emissor possui apenas uma opção de oportunidade de transmissão em um de-
terminado tempo; e 2) em paralelo, quando o emissor possui mais de uma opção de opor-
tunidade de transmissão ao mesmo tempo. Quantificamos as OT, para analisarmos seu
comportamento conforme o raio de alcance do sinal de rádio aumente.

Na Figura 3 mostramos a CCDF para as OT em série e para as OT em paralelo de
um veı́culo. Nas três cidades, de forma geral, a medida que o raio de alcance do sinal de
rádio aumenta, a quantidade de OT em paralelo se torna mais presente. Podemos observar
quando o raio de alcance é de 50 m ou 100 m, que as quantidades de OT em série e em
paralelo se equivalem. Já para os raios de alcance maiores como 800 m, 900 m e 1000 m
a diferença é mais visual e as OT em paralelo são maiores.

Vamos pegar por base o raio de alcance de 1000 m. Em Roma, Figura 3(a), as
OT em série são � 1 e  100, sendo que 80% dos veı́culos apresentam menos que 15
OT. Na Figura 3(d), o número de OT aumenta, são � 1 e  300. Mas apenas 20%
dos veı́culos têm 60 OT em paralelo. Em San Francisco, Figura 3(b), as OT em série são
� 1 e  350, e 20% dos veı́culos possuem mais de 120 OT. Na Figura 3(e), o número de
OT em paralelo é maior, � 1 e  1200. Para os mesmos 20% dos veı́culos, chega a mais
de 600 OT em paralelo, um valor 5 vezes maior que em série. Em Shanghai, Figura 3(c),
as OT em série são � 1 e  600, há uma grande quantidade de táxis nas ruas e 80% dos
carros têm próximo de 100 OT em série. Na Figura 3(f), a quantidade de OT em paralelo
são � 1 e  1400. Porém, os mesmos 80% dos veı́culos possuem menos de 100 OT e
20% dos táxis encontram mais de 500 OT.
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Cada uma das bases mostra diferentes comportamentos no que se refere às OT
em série e às OT em paralelo. Esses comportamentos têm relação com quantidade de
veı́culos em cada cidade e com o ciclo de atividades diário. Ainda implicam na variação
da densidade no decorrer do dia. Isso nos mostra que quanto menor o alcance, menor
o número de veı́culos que interagem entre si. Com isso a rede se torna menos densa
oferecendo menos opções de comunicação. Utilizar raios de alcance maiores permite que
o número de OT seja maior, contudo exige mais complexidade por parte dos protocolos
para estabelecer as estratégias de roteamento. A maior quantidade de opções faz com que
a decisão de encaminhar para o próximo salto tenha que ser mais elaborada.

(a) Roma (b) San Francisco (c) Shanghai

(d) Roma (e) San Francisco (f) Shanghai

Figura 3. OT em série Figuras a-b-c. OT em paralelo Figuras d-e-f.

As três situações apresentadas na Figura 2, mostram que em uma rede veicular
a interação entre os veı́culos e as OT vão ocorrer de três formas quanto a densidade: 1)
esparsa: pouco movimento de veı́culos e maior presença de OT em série; 2) esparsa
para densa/densa para esparsa: aumento ou decremento no movimento de veı́culos e
presença tanto de OT em série quanto OT em paralelo; e 3) denso: alto movimento de
veı́culos e maior presença de OT em paralelo. Qualquer protocolo de roteamento para
redes veiculares deveria considerar estas situações em sua modelagem.

A existência de OT em série e OT em paralelo permite que diferentes estratégias
de roteamento sejam desenvolvidas em um mesmo protocolo. Se pensarmos no custo de
envio de uma mensagem, podemos afirmar que em situações esparsas, em que existam
muitas OT em série, quanto mais simples for o processo de transferência da mensagem,
menor será o custo de entrega e melhor o aproveitamento das OT. Protocolos epidêmicos
ou de primeiro contato são exemplos de protocolos aplicáveis nestes casos. Se não há
opções de OT, não há por que desenvolver estratégias complexas que consomem muito
tempo para decidir a quem entregar a mensagem. No outro extremo, quando a rede for
densa e existirem muitas OT em paralelo é importante analisar a necessidade de criar
estratégias para decidir a qual OT entregar a mensagem. Neste caso muitas opções estarão
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a disposição do emissor da mensagem. Protocolos baseados em: probabilidades, medidas
de centralidade, redes sociais, medidas geográficas podem ser aplicados como forma de
identificar a melhor OT a ser aproveitada. Cabe aos protocolos de roteamento descobrir
em que situação de densidade se encontra, para então eleger qual a estratégia melhor para
escolha das OT.

Contudo, o tempo é uma variável fundamental. Quanto maior for o tempo de
contato entre as OT, melhor será a condição para troca de mensagens. O tempo de con-
tato entre as OT torna-se um indicador de qualidade da rede e uma variável atrativa para
determinar qual OT utilizar. Cabe ressaltar, que o tempo está diretamente relacionado à
velocidade dos veı́culos.

As OT são provedoras de recursos e sua utilização adequada permite que o estoque
de recursos disponı́vel seja melhor aproveitado. Por meio da taxa de transmissão de dados
exemplificamos e definimos o estoque de recursos das OT. A próxima seção trata dessa
definição.

4.4. Estoque de Recursos

As redes de computadores por definição compartilham recursos. O consumo adequado
de qualquer recurso disponı́vel em uma rede é um indicador da qualidade dos serviços
da rede. As OT nas redes veiculares são provedoras de recursos, sendo a própria OT um
recurso. O aproveitamento destas OT é um indicador de desempenho para protocolos de
roteamento nestas redes dinâmicas (móveis).

Para demonstrar o estoque de recursos que uma rede veicular pode oferecer, uti-
lizamos como medida a taxa de transmissão de dados. De acordo com o padrão IEEE
802.11p [Jiang and Delgrossi 2008] são disponibilizadas 8 taxas: 3 Mpbs; 4,5 Mbps; 6
Mbps; 9 Mbps; 12 Mbps; 18 Mbps; 24 Mbps e 27 Mbps. A taxa de transmissão de dados
é uma variável importante e tem relação direta com o tipo de aplicação pretendida para a
rede veicular. Preocupação também pertinente aos projetos de protocolos de roteamento
nestes ambientes.

Para obter o estoque de recursos Evivj , calculamos em todos os GVT, individual-
mente para cada veı́culo vi, o tempo de contato t > 0 s, com cada uma de suas OT vj .
Obedecendo aos critérios de seleção de uma OT de acordo com a Equação 1. Cada tempo
de contato é multiplicado pela taxa de transmissão de dados tx. Por representar a situação
que disponibilizaria o menor estoque possı́vel, escolhemos tx = 3Mbps. O cálculo do
estoque de recursos, resulta na visão do volume de dados máximo teórico que as OT são
capazes de fornecer. Sua formalização é apresentada na Equação 2.

8 OT,Evivj =
⇣
vi ⇥ tvivj ⇥ tx

⌘
, t > 0 s (2)

Como o tempo é uma variável importante para as OT, plotamos na Figura 4, a
CCDF para o tempo de contato entre um veı́culo emissor e suas OT. Os resultados ob-
tidos da análise dos 24 GVT mostram para as três cidades, que o tempo de contato é
diretamente proporcional ao raio de alcance do sinal. Em todas as bases, independente do
raio de alcance, o tempo de contato é muito pequeno. Vamos utilizar o raio de 1000 me-
tros como referência. No caso de Roma (Figura 4a), menos de 1% dos casos têm tempo
de contato maior que 1000 segundos. Apenas 10% está entre 0,1 e 500 segundos. Mais
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de 80% das OT está entre 0,1 e 250 segundos. Em San Francisco (Figura 4b), o compor-
tamento é bastante semelhante ao de Roma, mesmo possuindo 2,5 vezes mais veı́culos.
Já em Shanghai (Figura 4c), mesmo com o maior número de veı́culos (24x Roma, 9x San
Francisco), os tempos de contato são ainda menores. Menos de 1% dos casos tende a
tempos com mais de 600 segundos. Cerca de 20% está entre 0,1 e 100 segundos. Mais de
75% está entre 0,1 e 25 segundos.

(a) Roma (b) San Francisco (c) Shanghai

Figura 4. Tempo de Contato de um veı́culo emissor e suas OT.

Com os resultados do cálculo de estoque quantificamos o volume máximo de da-
dos que um veı́culo teria capacidade de transferir em cada GVT. A Figura 5, mostra a
CCDF para a quantidade de dados possı́vel de ser trocada por um veı́culo com suas OT.
O volume de dados é diretamente proporcional ao raio de alcance. Observamos que o
volume de dados que cada veı́culo poderia transferir tem relação com duas variáveis: a
densidade e o tempo de contato. Vamos utilizar o raio de 1000 metros como referência.
Roma Figura 5(a), contém o menor número de veı́culos e menos de 20% dos veı́culos
mostram capacidade acima de 6 GB de dados. Em San Francisco Figura 5(b), um cenário
com maior densidade, há mais contatos entre os veı́culos, por isso 60% dos veı́culos tem
capacidade próxima de 20 GB. Já em Shanghai Figura 5(c), como o tempo de contato é
menor, apenas 20% dos veı́culos conseguem transportar 25 GB de dados.

(a) Roma (b) San Francisco (c) Shanghai

Figura 5. Volume de dados por veı́culo emissor e suas OT.

Conforme discutimos na seção 4.2, as OT podem ser em série ou em paralelo.
Como forma de sumarizar, apresentamos na Figura 6 a comparação do volume de dados
total disponı́vel para as OT em série em relação ao volume total de dados para as OT em
paralelo em cada uma das bases. Estes valores são obtidos pelo somatório dos estoques
individuais de cada veı́culo. Nas três cidades o volume de dados chega a TB para todos
os raios de alcance. Notamos que em Roma (Figura 6a) e em Shanghai (Figura 6c), para
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os raios de alcance de 50 m e 100 m, que o estoque total de recursos em série é maior
que em paralelo. Em San Francisco (Figura 6b) o volume de dados das OT em paralelo
é sempre maior que o volume de dados das OT em série. O maior volume de dados pode
ser observado em Shanghai, chegando à quantidade de > 800TB, isso por ser a cidade
com maior número de táxis contribuindo no estoque de recursos. Contudo, para todas
as cidades o estoque total de recursos em série e em paralelo aumenta a medida que o
raios de alcance aumentam. Porém, os recursos em série crescem menos em relação ao
recursos em paralelo. Este comportamento mostra um maior desafio em aproveitar os
recursos mais abundantes, no caso das OT em paralelo.

(a) Roma (b) San Francisco (c) Shanghai

Figura 6. Volume de dados disponı́vel. Calculado com a taxa de 3 Mbps.

A Figura 7 apresenta a distribuição do volume de dados que os veı́culos poderiam
utilizar ao aproveitar todas as OT no decorrer do dia. Mostra como cada cidade tem
suas particularidades na movimentação hora a hora. Assim, as alternâncias entre as horas
do dia com mais movimento e com menos movimento são evidenciadas. Este resultado
mostra que a quantidade de OT e consequentemente de recursos não é a mesma durante
todo o dia. Mais uma vez mostramos a importância dos protocolos de roteamento em se
adaptar as condições de densidade para obter resultados mais eficientes.

(a) Roma (b) San Francisco (c) Shanghai

Figura 7. Volume de dados transmitidos pelos veı́culos com raio de 1000 metros

e taxa de 3 Mbps no decorrer das 24 horas do dia.

Todas estas análises mostram que existe uma oferta de oportunidades e também
de recursos. Portanto, apresentamos as OT como uma nova métrica para avaliação de
desempenho de protocolos de roteamento em redes veiculares, assim como para o cálculo
do uso de recursos na rede. Para utilizar esta métrica, todo protocolo de roteamento
precisa responder três perguntas: 1) Qual estratégia utilizar para melhor aproveitar as OT?
2) Qual percentual do total das OT é utilizado? e 3) Qual o consumo máximo utilizado do
estoque de recursos disponibilizado pelas OT?
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5. Conclusão

Neste trabalho apresentamos o conceito de OT em redes veiculares e a importância de seu
uso adequado para os projetos de protocolos de disseminação de mensagens.

Em nossa primeira contribuição, realizamos a análise de três bases de dados reais
de movimentação de táxis (Roma, San Francisco e Shanghai) para mostrar as OT de cada
veı́culo emissor. Classificamos estas oportunidades em: OT em série e OT em paralelo.
Mostramos que a quantidade de oportunidades aumenta de acordo com o raio de alcance
do sinal de rádio (IEEE 802.11p). Discutimos como é importante para os protocolos de
roteamento identificar em qual situação de densidade (i.e. esparsa ou densa) se encontra,
para de forma adaptativa, escolher qual a métrica mais adequada de repasse da mensagem.

Em nossa segunda contribuição, mostramos que o uso adequado das OT pode
ser utilizado como métrica para avaliação do desempenho de protocolos de roteamento e
para cálculo de uso de recursos. Chegamos a esta conclusão após analisarmos o volume
de transmissão de dados que os veı́culos podem transferir. Mostramos que, caso a métrica
de roteamento não utilizar as oportunidades adequadamente, a maior parte do recurso é
desperdiçada. Portanto, em um cenário como o de transporte de dados, quanto melhor
aproveitadas as OT, melhor o desempenho do protocolo de roteamento e das métricas
adaptativas aplicadas para escolha do próximo salto.

Os pesquisadores podem utilizar estes resultados na escolha dos parâmetros de
configuração de cenários de simulação. Pode ser útil para decidir qual alcance do sinal
utilizar. Também, de acordo com o tipo de aplicação, pode ajudar a definir o tamanho dos
pacotes de dados de acordo com a taxa de transferência e o tempo de contato.

Como trabalhos futuros pretendemos desenvolver métricas que se adequem às
condições de densidade de veı́culos. Em seguida, especificar um protocolo de roteamento
para disseminação de mensagens que utilize adequadamente as OT para obter o melhor
aproveitamento de recursos.
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Abstract. This paper proposes a protocol for the dissemination of alert messa-
ges with replication control called RODOGE (Rules to prevent Over-Dissemina-
tion Of messaGEs). The rules and functions applied by RODOGE limit the
dissemination of messages by mobile devices and infrastructure, avoiding the
broadcast storm problem. RODOGE has been tested and compared to other
messaging protocols through simulations using OMNeT ++, SUMO and Veins
with urban and road traffic. Results show that RODOGE reduces the amount
of messages generated and received, avoids the broadcast storm and still main-
tains enough message coverage area for drivers to react to an event.

Resumo. Este artigo propõe um protocolo para disseminação de mensagens de
alerta com controle de replicação chamado RODOGE (Rules to prevent Over-
Dissemination Of messaGEs). As regras e funções aplicadas pelo RODOGE
limitam a disseminação de mensagens por dispositivos móveis e de infraes-
trutura, evitando o problema de broadcast storm. O RODOGE foi testado e
comparado com outros protocolos de disseminação de mensagens através de
extensas simulações usando OMNeT ++, SUMO e Veins com tráfego urbano e
rodoviário. Resultados mostram que o RODOGE reduz a quantidade de mensa-
gens geradas e recebidas, evita o broadcast storm e ainda mantém uma área de
cobertura de mensagens suficiente para que motoristas reajam a um evento.

1. Introdução
Todos os anos são registrados milhares de acidentes automobilı́sticos em todo o mundo,
muitos com vı́timas fatais e feridos [WHO 2018]. Nos últimos anos, a indústria automo-
bilı́stica tem buscado aprimorar a segurança do motorista e mitigar o número de acidentes,
instalando nos veı́culos dispositivos de segurança, como freios ABS, airbags, sistemas de
controle de estabilidade e tração, sensores de ultrapassagem, etc. [Pögel and Wolf 2012].

Com a evolução das tecnologias de comunicação sem fio, a proposta de utili-
zar uma rede de comunicação entre veı́culos tem sido amplamente pesquisada pelo meio
acadêmico e industrial. As redes veiculares, ou VANET (Vehicular Ad hoc Network),
emergem como uma solução para a comunicação veicular, visando evitar situações de
risco, auxiliar em caso de acidentes, prevenir colisões, controlar congestionamentos e
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disponibilizar aplicações de entretenimento [Al-Sultan et al. 2014]. A troca de mensa-
gens nas VANET pode ser entre veı́culos V2V (Vehicle to Vehicle), entre dispositivos de
infraestrutura e veı́culos V2I (Vehicle to Infrastructure) ou por uma comunicação hı́brida
V2X. Nos veı́culos são instalados dispositivos de comunicação sem fio conhecidos como
OBU (On-Board Unit) e nas infraestruturas o RSU (Road Side Unit). A arquitetura WAVE
(Wireless Access in Vehicular Environments) tem direcionado o desenvolvimento das VA-
NET, por meio de um conjunto de documentos que padronizam as regras de comunicação,
segurança, tipos de aplicação e de controle de acesso ao meio [Group 2014].

As redes veiculares possuem caracterı́sticas diferentes das demais redes, como
topologia altamente dinâmica, desconexões frequentes, mobilidade restrita e locomoção
previsı́vel. As mensagens trocadas na VANET são fornecidas pelos veı́culos, sem ne-
cessariamente depender de intervenção humana, e podem conter dados para ajudar na
detecção e prevenção de acidentes, alerta de congestionamento e outras informações rele-
vantes para os motoristas. As mensagens de alerta devem ser entregues a todos os veı́culos
de interesse devido à sua natureza de emergência, que causa um dos principais problemas
nas VANET que é a inundação de mensagens na rede, chamada de Broadcast Storm (BS)
[Tseng et al. 2001]. Como consequência, o BS pode ocasionar congestionamentos dos
enlaces, perdas de mensagens, atrasos, contenções e colisões, e no pior caso inviabilizar
a comunicação entre os dispositivos.

Na literatura são encontrados vários protocolos de disseminação de mensagens
que visam solucionar o problema do BS, como o DBRS, AID, GEDDAI e ADDHV
[Kim et al. 2008, Bakhouya et al. 2011, Villas et al. 2012, Meneguette et al. 2014]. Ape-
sar dos resultados apresentados para controle da disseminação de dados, esses protocolos
não lidam com mais de um dispositivo de infraestrutura para a disseminação de mensa-
gens de acidentes, nem com diferentes densidades de tráfego ou de cenários.

As redes 5G têm potencial para fornecer comunicações entre veı́culos do tipo
D2D (Device to Device). Com uma área de cobertura mais ampla, baixa latência e altas
taxas de dados, essas redes devem oferecer melhor suporte a dispositivos com alta mo-
bilidade, como os veı́culos [Qi et al. 2018]. Espera-se que o 5G explore os benefı́cios
da comunicação D2D, permitindo que os dispositivos se comuniquem diretamente com
seus vizinhos na banda licenciada. Neste contexto, as Estações-Base podem ter diferen-
tes nı́veis de envolvimento, desde o modo convencional (no qual o controle e os dados
são passados pela Estação-Base), até deixar os dispositivos completamente responsáveis
pelo estabelecimento da comunicação e troca de dados [Tehrani et al. 2014]. A tecnolo-
gia 5G fomentará a utilização de RSUs como parte da VANET para reduzir a replicação
descontrolada de mensagens.

Este trabalho propõe um protocolo de disseminação controlada de mensagens, de-
nominado de RODOGE - (Rules that Oppose overdone Dissemination Of messaGEs), que
utiliza um conjunto de regras e funções para controlar o reenvio da mensagens de aciden-
tes. O RODOGE propõe a utilização de OBU e RSU para controlar o reenvio de men-
sagens e lida indistintamente com diferentes densidades de tráfego urbano e rodoviário.
As regras para controle de reenvio de mensagens são baseadas em informações contidas
na própria mensagem de alerta, como: tempo de vida, remetente, backoff e distância do
remetente, e desambiguação de mensagens de acidentes. As principais contribuições do
RODOGE em relação aos outros protocolos são:
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i. Considerar a RSU para mitigar o broadcast storm.
ii. Lidar com diferentes cenários de tráfego urbano e rodoviário.

iii. Realizar simulações com mais de um acidente nas vias, considerando duas ou mais
mensagens de um mesmo acidente como apenas uma mensagem.

iv. Considerar o tempo de reação do motorista diante da propagação de mensagens de
alerta de acidentes.

v. Ajustar dinamicamente o tempo de vida da mensagem de alerta de acordo com velo-
cidade do veı́culo.

vi. Ajustar dinamicamente o intervalo de envio das mensagens de acordo com a densi-
dade da rede e da distância do emissor.

Para verificar a efetividade do RODOGE, foram realizadas simulações exaustivas
nos ambientes OMNeT++, SUMO e Veins considerando diferentes tipos de tráfego em
cenários urbanos e rodoviários. O RODOGE foi comparado com os protocolos clássicos
de controle de disseminação de mensagens AID, DBRS e Flooding. Resultados mostra-
ram que o RODOGE reduz a quantidade de mensagens geradas e recebidas, evitando o
BS, e mantendo uma área de cobertura de mensagens suficiente para possibilitar o tempo
de reação ao motorista.

Este artigo está organizado como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta os princi-
pais protocolos para controle de BS. As funcionalidades e regras do protocolo RODOGE
são descritas na seção 3. A Seção 4 apresenta as ferramentas, métricas e cenários utiliza-
dos para avaliar os protocolos de disseminação de mensagens. Os resultados e discussões
dos protocolos avaliados são apresentados na Seção 5. Finalmente, a Seção 6 apresenta
as conclusões da avaliação do RODOGE.

2. Trabalhos Relacionados
A aplicação ACORE (Algorithm for COllision waRning Error correction) analisa e en-
via mensagens de uma possı́vel colisão com um veı́culo a frente [Neto et al. 2016]. Os
veı́culos transmitem mensagens periodicamente com informações sobre sua posição ge-
ográfica e velocidade. Quando um veı́culo recebe uma nova mensagem, ele analisa a sua
distância para o remetente e compara o resultado com a distância segura de frenagem.
Essa distância é calculada considerando a eficiência do sistema de freio, peso do veı́culo,
ângulo de inclinação da estrada, etc. [Chen et al. 2013]. Se a distância calculada entre os
veı́culos for menor que a distância segura, um alerta de colisão é emitido para o moto-
rista. A ACORE limita-se a emitir um alerta de possı́vel colisão entre dois veı́culos, sem
mecanismos para retransmitir alertas para outros veı́culos ou infraestruturas próximos.

Para reduzir as retransmissões de mensagens na rede, o protocolo ADD (Data
Dissemination Solution for Highly Dynamic Environments) [Souza et al. 2014], seleciona
veı́culos em zonas de preferências para realizar a disseminação de mensagens. Esta zona
é definida por veı́culos mais propensos a disseminar a mensagem aos seus vizinhos, que
são selecionados para realizar a retransmissão. Em casos de zona de preferência vazia, os
veı́culos mais distantes do veı́culo de origem retransmitem o alerta de acidente.

Os autores [Feukeu and Zuva 2017] propuseram o protocolo DBSMA (Dynamic
Broadcast Storm Mitigation Algorithm) para combater o problema do BS para mensagens
de segurança, transmitidas em 10 MHz, do tipo CAM (Cooperative Awareness Message).
O DBSMA considera uma distância de segurança baseada em uma regra de 3 segundos,
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bem como uma velocidade móvel para computar um tempo de transmissão de mensa-
gem de segurança correspondente. Apesar dos autores reinvindicarem que o DBSMA
consegue reduzir amplamente o BS, não são considerados na simulação no MATLAB,
parâmetros de mobilidade, velocidade e a densidade da redes de veı́culos.

O protocolo AID (Approach for Information Dissemination) possui um controle
para diminuir a quantidade de mensagens encaminhadas na rede [Bakhouya et al. 2011].
Esse controle é baseado na densidade de mensagens, que decide reenviar ou não a mensa-
gem, de acordo com a quantidade de mensagens duplicadas recebidas em um determinado
intervalo de tempo. O problema do AID é o particionamento de rede, quando o número de
veı́culos na área de interesse não é suficiente para realizar retransmissões de mensagens.

O protocolo DBRS (Distance Based Relay Selection) é baseado na distância entre
os veı́culos de origem e de destino [Kim et al. 2008]. O intervalo de tempo utilizado para
retransmissão é inversamente proporcional à distância entre os veı́culos. Essa abordagem
seleciona os veı́culos mais distantes como retransmissores de mensagens. Uma retrans-
missão de mensagem pode ser cancelada caso um veı́culo receba uma mensagem antes
de realizar o seu reenvio e assim um novo intervalo de tempo é calculado com base na
distância. Dessa forma, o novo intervalo calculado pode ser maior do que o necessário
para fornecer uma cobertura adequada de mensagens para novos nós em uma região.

O protocolo utilizado como base para a disseminação de mensagens é conhecido
como Flooding. A ideia deste protocolo é transmitir mensagens para todos os vizinhos,
que armazenam as mensagens e as retransmitem. Este processo é repetido por todos os
nós que recebem a mensagem. Embora seja a maneira mais rápida de disseminar uma
mensagem em redes veiculares, o protocolo Flooding gera um alto número de retrans-
missões e, portanto, gera o problema de broadcast storm [Xeros et al. 2010].

Apesar das soluções propostas diminuı́rem a quantidade de mensagens geradas, os
protocolos atuais não levam em conta dois ou mais acidentes ocorridos simultaneamente
e com dois ou mais veı́culos acidentados gerando mensagens.

3. Protocolo RODOGE

O protocolo RODOGE tem como objetivo principal reduzir e controlar o reenvio de men-
sagens em uma rede veicular, para evitar a conhecida broadcast storm. As mensagens de
alerta de acidentes são retransmitidas para a rede somente quando um conjunto de regras
é atendido. A aplicação dessas regras é baseada em informações trocadas pelos veı́culos,
e para isso, o protocolo especifica mensagens com os seguintes campos:

idMessage: identificador único da mensagem, gerado pelo veı́culo origem;
messageOrigin: número de identificação único do veı́culo origem;
position: posição do GPS do veı́culo origem;
time: momento em que a mensagem é criada;
lastPosition: posição do GPS do veı́culo de último salto da mensagem;
type: tipo de remetente da mensagem, veı́culo ou dispositivo de infraestrutura (RSU);
hops: número de saltos que a mensagem percorreu.

É possı́vel utilizar um campo na mensagem para que ela seja utilizada não apenas para
alertas de colisões.
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Figura 1. Máquina de estados para
funcionamento dos veı́culos.

Figura 2. Máquina de estados para
funcionamento das RSUs.

Alguns campos da mensagem são preenchidos na sua criação, com dados do
veı́culo acidentado (origem), e são retransmitidos sem modificação pelos outros nós:
idMessage, messageOrigin, position e time. Outros campos são atuali-
zados pelo nó que replica a mensagem: lastPosition, type, TTL e hops.

As mensagens recebidas são armazenadas em uma tabela hash, que também ar-
mazena os seguintes dados de controle:
timeReceive: momento em que a mensagem foi recebida;
latency: diferença de tempo entre a transmissão e a recepção da mensagem;
backoff: valor usado no cálculo backoff da mensagem;
distance: distância entre remetente e receptor.

Para controlar o funcionamento do protocolo e a replicação de mensagens, um conjunto
de regras determina a disseminação de mensagens:

Regra #1: As mensagens de alerta na tabela de cada nó possuem um número de identi-
ficação único e a posição geográfica de um acidente. Dessa forma, mensagens de alerta
com o mesmo identificador e com posições geográficas próximas são tratadas como sendo
de um mesmo acidente.
Regra #2: O tempo de vida da mensagem deve ser maior e inversamente proporcional à
velocidade do veı́culo (Equação 2) para delimitar o tempo para os reenvios.
Regra #3: Na área de cobertura de um dispositivo de infraestrutura (RSU), os veı́culos
não retransmitem mensagens.
Regra #4: O tempo de reenvio de mensagens dos veı́culos deve ser proporcional ao
número de mensagens enviadas e recebidas.
Regra #5: O intervalo de retransmissão de mensagens é inversamente proporcional à
distância entre o emissor e o receptor.

As regras definem polı́ticas que as funções do protocolo devem aplicar. Um conjunto de
funções aplica as regras e controla a operação do RODOGE. As máquinas de estado das
Figuras 1 e 2 descrevem o funcionamento nos veı́culos e nas RSUs, respectivamente.

Função #1: Check Status - verifica as atividades e eventos nos elementos da rede. Nas
RSUs esta função verifica se o nó recebeu uma nova mensagem ou se a tabela de mensa-
gens não está vazia. No primeiro caso, a máquina segue para o estado Validate Message
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para processar a mensagem. No segundo, a máquina segue para Verify TTL, verificando se
alguma das mensagens na tabela deve ser transmitida naquele momento. Nos veı́culos, a
função Check Status também verifica a ocorrência de um acidente com base no estado do
air bag e no tempo em que o veı́culo permanece parado. Após a detecção de um acidente,
a máquina segue para o estado Calculate TTL. Nos demais casos, as máquinas de estados
dos veı́culos e das RSU operam de forma similar.

Ainda em Check Status, é calculado o tempo padrão para a retransmissão de mensagens,
que considera a distância de reação do motorista e a distância de frenagem do veı́culo,
que variam com a velocidade [Chen et al. 2013]. Na Equação 1, o tempo é calculado com
base no limite de velocidade da via e na distância de reação, levando em consideração que
o motorista deve receber o alerta com tempo suficiente para reagir.

T imeMsg = SafeDistance/Speed (1)

Função #2: Calculate TTL - o tempo de vida da mensagem é calculado pela Equação 2.
O TTL é baseado no tempo necessário para um veı́culo cruzar o diâmetro do alcance de
comunicação dos nós (RSU ou veı́culos) com a sua velocidade máxima registrada (maxS-
peed). Após esse cálculo, a mensagem é gerada e transmitida no estado Send Message.

TTL = 2⇥ radius/maxSpeed (2)

Função #3: Validade Message - implementa a Regra #1, que verifica se a mensagem
recebida já está armazenada na tabela de mensagens do nó. Os números de identificação
de mensagens e as coordenadas de origem são comparados para decidir se é um alerta
duplicado ou novo. Na RSU, a transição para este estado pode vir de Check Status, que
analisa a mensagem recebida, adiciona ou a atualiza, e retorna para Check Status. Caso
a transição parta de Schedule Transmission, a função processa a mensagem recebida e
retorna ao estado Schedule Transmission para terminar a espera do intervalo e prosseguir
com a transmissão da mensagem. No veı́culo a mensagem recebida é adicionada caso seja
uma mensagem nova, ou atualizada, caso seja mensagem de um acidente conhecido.

Algorithm 1 Validade Message
1: function VALIDADEMESSAGE
2: if idMsg! = message.id then
3: calculateDistance
4: if distance >= SafeDistance then
5: addMsg
6: else
7: updateTable

8: else
9: updateTable

A comparação de mensagens é descrita no Algoritmo 1. A linha 2 verifica se a
mensagem recebida já existe na tabela, e se existir, a linha 3 calcula a distância entre o nó
de origem da mensagem recebida e o nó de origem da mensagem na tabela. Se a distância
for maior que a distância segura (linha 4), a mensagem é considerada um novo alerta e
é adicionada à tabela de mensagens (linha 5). Se as condições das linhas 2 e 4 forem
falsas, a mensagem recebida será considerada uma duplicata e sua entrada será atualizada
na tabela (linhas 7 e 9). Nos veı́culos, a função updateTable incrementa o valor de backoff
e atualiza o tipo de remetente. Nas RSUs, apenas o timeReceive é atualizado.
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Função #4: Verify TTL - implementa a Regra #2 e verifica o tempo de vida das mensa-
gens (TTL) armazenadas na tabela e que estão sendo preparadas para retransmissão. O
objetivo é evitar a retransmissão de mensagens com TTL expirado ou reenvio de alertas
de eventos antigos. Se o TTL da mensagem for maior que 0, a máquina de estados do
veı́culo segue para o estado Verify Sender, e nas RSU a máquina segue para o estado
Schedule Transmission. Caso o TTL da mensagem seja 0, ela é removida da tabela.

Função #5: Verify Sender - é executada somente em veı́culos e implementa a Regra
#3, que verifica o último remetente da mensagem que está sendo preparada para retrans-
missão. Quando um veı́culo recebe de uma RSU alguma mensagem que já esteja em sua
tabela, a entrada desta mensagem é atualizada com o último remetente. Isso impede a
replicação da mensagem pelo veı́culo enquanto ele estiver na área de cobertura da RSU.

Algorithm 2 Verify Sender
1: function VERIFYSENDER
2: if message.type = vehicle then
3: ScheduleTransmission
4: if message.type = RSU and currentT ime > message.timeReceive+ timeMsg then
5: message.type = vehicle
6: ScheduleTransmission

A função Verify Sender é descrita no Algoritmo 2. Na linha 2, é verificado se o reme-
tente da mensagem é um veı́culo e, se for verdade, a máquina prossegue para o estado
Schedule Transmission. Na linha 4 é verificado se o veı́culo perdeu o contato com a RSU,
analisando se o tempo decorrido desde a recepção da última mensagem é maior que o
intervalo de transmissão padrão, (timeMsg). Nesse caso, o veı́culo considera que saiu da
área de cobertura da RSU, e retoma a retransmissão da mensagem. Na linha 5, o tipo de
remetente da mensagem é atualizado e a máquina entra no estado Schedule Transmission.

Função #6: Schedule Transmission - escalona as transmissões de mensagens nos veı́culos
e implementa as Regras #4 e #5, para que as retransmissões sejam baseadas no backoff da
mensagem e na distância (ambos valores obtidos da tabela de mensagens).

A implementação da Regra #4 calcula o intervalo de retransmissão de mensagens baseado
no valor de backoff. Toda vez que um veı́culo recebe uma mensagem duplicada, o valor do
backoff é incrementado, sendo decrementado quando o veı́culo realiza seus reenvios com
sucesso. Como o intervalo calculado é proporcional ao número de duplicatas recebidas,
o protocolo prioriza a retransmissão por nós que receberam menos mensagens repetidas.
Para implementar a Regra #5, é calculada a distância entre o remetente e o destinatário da
mensagem. Os veı́culos distantes do remetente têm intervalos de retransmissão curtos e
os veı́culos próximos têm os intervalos de retransmissão aumentados exponencialmente.

Algorithm 3 Calculate Time
1: function CALCULATETIME
2: timeBackoff = timeMsg ⇤message.backoff
3: distance = calculateDistance
4: interval = timeBackoff ⇤ (radius/distance)
5: CreateMsg

O Algoritmo 3 descreve o cálculo do intervalo de transmissão de uma mensagem (linhas
2 a 4) e cria a mensagem (linha 5) com informações obtidas da tabela e com o intervalo
de retransmissão calculado. As regras #4 e #5 são válidas apenas para veı́culos. As RSUs
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Tabela 1. Parâmetros de Simulação.
Protocolos 802.11p/WAVE
Simuladores OMNeT++, SUMO, Veins
Traces Grid e Cologne
Tempo de Acidente 50s
Número de Acidentes 2 veı́culos
Momento do Acidente 65s (Grid) e 600s (Cologne)
Área de Cobertura 250m
Protocolos Comparados AID, DBRS, Flooding

tem prioridade na disseminação de alertas e seu intervalo de retransmissão é calculado
pela Equação 1. Os veı́culos não retransmitem dentro da área da RSU, portanto não
incrementam o número de retransmissões desnecessárias.

Os nós aguardam o tempo limite do intervalo no estado Schedule Transmission antes de
efetivamente enviar a mensagem criada. Se durante este perı́odo de espera for recebida
uma mensagem, o veı́culo e a RSU terão estados distintos para processar esta mensagem.
O veı́culo prossegue para um estado Verify Message para processar a mensagem recebida.
As RSUs apenas adicionam ou atualizam a tabela de mensagens com a mensagem rece-
bida no estado Validade Message e, em seguida, retornam para aguardar o tempo limite
do intervalo e enviar a mensagem programada.

Função #7: Send Message - configura o rádio e transmite as mensagens agendadas. Após
a transmissão da mensagem, a máquina de estado retorna ao estado Check Status.

Função #8: Verify Message - presente apenas nos veı́culos, processa uma mensagem
recebida no intervalo de tempo de espera para retransmissão em Schedule Transmission.
Se a mensagem recebida for um novo alerta, ela é adicionada à tabela de mensagens.
Se a mensagem recebida se referir ao mesmo acidente da mensagem agendada para trans-
missão, a transmissão agendada é cancelada, seguindo para o estado Cancel transmission.

Função #9: Cancel Transmission - presente apenas nos veı́culos, é utilizada para cance-
lar uma transmissão de mensagem programada, retornando ao estado Check Status.
4. Metodologia
Nos experimentos foram utilizados dois cenários distintos e com dois veı́culos acidenta-
dos em um mesmo acidente. A quantidade de veı́culos foi variada em experimentos com
33 repetições, sendo que os resultados finais são a médias de repetiçoes com intervalo de
confiançã de 95%. O primeiro cenário é um Grid, composto por blocos 4x4 com lados
de 250m cada. As rotas dos veı́culos foram geradas aleatoriamente e a quantidade de
veı́culos foi variada em 25, 50, 100, 150 e 200. O acidente ocorre 65 segundos após o
inı́cio da simulação e tem 50 segundos de duração. A velocidade máxima dos veı́culos é
de 50 km/h e quatro RSUs são colocadas para fornecer cobertura no mapa.

O segundo cenário utiliza o mapa da cidade de Cologne, com dados reais de fluxo e
rotas, obtidos a partir da movimentação de 5.000 táxis. Para as simulações foram im-
plementados acidentes, 600 segundos após o inı́cio da simulação, em três locais distin-
tos de de uma autopista de alta velocidade, que correspondem a regiões com quantidade
baixa, média e alta de veı́culos (estimação empı́rica). São utilizadas quatro RSUs, alo-
cadas nas proximidades do acidente, para interação com os veı́culos da região. Em to-
das as simulações, o alcance do rádio foi definido como 250 m com base nos resulta-
dos empı́ricos de [Barcelos et al. 2014]. As simulações foram realizadas no OMNeT++
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versão 5.1.1, no framework Veins versão 4.6 e os eventos relacionados à mobilidade im-
plementados no SUMO, versão 0.30. A Tabela 1 mostra os parâmetros de simulação.

Para avaliar o RODOGE e compará-lo com outras soluções, são utilizadas as se-
guintes métricas: número de mensagens retransmitidas, número de mensagens recebidas,
distância de recebimento, número de saltos de uma mensagem, porcentagem de remeten-
tes e porcentagem da área de cobertura.

5. Resultados e Discussões
Neste artigo foi simulada a disseminação de mensagens de alerta de acidente por dois
veı́culos envolvidos em um mesmo evento. Foram utilizados dois cenários, uma Grid e
um trace de Cologne para comparar o RODOGE aos protocolos clássicos de disseminação
de mensagens Flooding, AID e DBRS, que possuem código disponı́vel ou passı́veis de
implementação. Para melhor visualização, os resultados do protocolo Flooding foram
omitidos nos resultados da quantidade de mensagens geradas e do número de mensagens
recebidas, já que seus valores estavam longe dos outros protocolos.

5.1. Cenário Grid
A Figura 3 apresenta os resultados da média de mensagens geradas por cada protocolo,
pela variação da quantidade de veı́culos (25, 50, 100, 150 e 200). O RODOGE ob-
teve melhores resultados que outros protocolos em todos os casos, gerando quase um
terço das mensagens geradas pelos demais protocolos, mantendo a mesma cobertura de
disseminação de alertas. A redução do número de mensagens geradas pelo RODOGE
deve-se às regras de reenvio de mensagens, como a regra de verificação do remetente,
que adia retransmissões de veı́culos quando estão em áreas cobertas por uma RSU, e
a comparação de mensagens para identificar mensagens duplicadas, que faz com que o
protocolo aumente seu intervalo de transmissão.

Os resultados mostrados na Figura 4 são da quantidade média de mensagens ge-
radas por nó, calculadas com base no número total de mensagens geradas pelo número de
veı́culos e RSUs que geraram mensagens nas simulações. Em todos os cenários, variando
o número de veı́culos, o protocolo RODOGE gerou menor número de mensagens por nó,
essa diferença é por causa das regras de limitação de retransmissão do RODOGE.

Os resultados da média das mensagens recebidas por execução (ou redundância
de mensagens) são mostrados na Figura 5. O RODOGE obteve os melhores resultados,
com menos de 1.000 mensagens em todos os cenários. A maior quantidade de mensagens
recebidas pelos AID e DBRS é consequência da maior quantidade de mensagens geradas,
mostrado na Figura 3. Os controles de retransmissão do RODOGE reduzem a quantidade
de mensagens geradas, consequentemente reduzem a quantidade de mensagens recebidas.

A Figura 6 apresenta os resultados da quantidade média de mensagens recebidas
por nó, calculada pelo número de veı́culos e RSUs que receberam mensagens. Em todas as
variações do número de veı́culos, o RODOGE recebeu um número médio de mensagens
por nó menor que os demais protocolos. O RODOGE gera menos mensagens devido à
restrição da propagação de mensagens por veı́culos distantes da região do acidente.

A Figura 7 apresenta a distância média de recebimento dos veı́culos, ou a distância
de propagação da mensagem. Neste cenário, a velocidade máxima dos veı́culos foi de 50
km/h, e a SafeDistance (Equação 1) foi de 30,6m. Os resultados obtidos para todos os
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protocolos, considerando a variação do número de veı́culos, foram superiores à distância
segura. O protocolo Flooding obteve melhores resultados, apresentando distâncias acima
da distância segura, devido à grande quantidade de mensagens enviadas. Para 25 veı́culos,
AID, DBRS e RODOGE obtiveram resultados estatisticamente semelhantes, enquanto
para 50 e 100 veı́culos, AID e DBRS foram superiores ao RODOGE. Para 100 e 200
veı́culos, o RODOGE aumentou a distância de recebimento, alcançando resultados esta-
tisticamente equivalentes ao DBRS e ao AID. Apesar do menor número de mensagens
geradas pelo RODOGE, a distância de recebimento foi sempre acima da SafeDistance.

Para verificar a entrega de mensagens de alerta para veı́culos com o menor número
de intermediários, o número médio de saltos é mostrado na Figura 8. No cenário com
25 veı́culos, os protocolos Flooding e RODOGE obtiveram resultados estatisticamente
semelhantes e melhores em comparação a outros protocolos. Para os demais cenários, de
50 a 200 veı́culos, o RODOGE obteve o menor número de saltos das mensagens, isso se
deve à regra que prioriza as retransmissões pela RSU.

Na Figura 9 é mostrada a porcentagem de nós que retransmitiram a mensagem de
alerta. Em todas as simulações, o Flooding obteve a maior porcentagem de remetentes, já
que não há controles de retransmissão. Os resultados dos protocolos AID e DBRS foram
estatisticamente semelhantes. O RODOGE obteve os melhores resultados, justificado
pela aplicação da Regra #3, que limita o encaminhamento de mensagens por veı́culos
dentro da área de cobertura da RSU. Além disso, as Regras #4 e #5 impedem que um
veı́culo retransmita uma mensagem se na sua região houver outros veı́culos replicando a
mensagem, e se estiver próximo do remetente.

Uma das métricas mais importantes é a porcentagem de veı́culos que recebem a
mensagem de alerta de acidente em distância segura. É importante observar que nem to-
dos veı́culos da rede devem receber alertas. A Figura 10 mostra os resultados, o Flooding
obteve os maiores percentuais, devido ao grande número de mensagens que o permite
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alcançar uma maior quantidade de veı́culos. RODOGE, AID e DBRS obtiveram resulta-
dos estatisticamente semelhantes e menores que o Flooding, devido aos seus controles de
reenvio de mensagens. Além de reduzir o número de mensagens retransmitidas, o RO-
DOGE mantém a porcentagem de veı́culos que recebem a mensagem de alerta com uma
distância segura semelhante aos outros protocolos que geram mais mensagens.
5.2. Cenário Cologne
A Figura 11 apresenta os resultados da média de mensagens geradas por cada proto-
colo, considerando a quantidade de veı́culos na rede (Esparsa, Média e Densa). Na rede
Esparsa, os protocolos DBRS e RODOGE obtiveram resultados similares e melhores, li-
geira vantagem para o RODOGE. Nas demais variações o RODOGE obteve os melhores
resultados, gerando cerca da metade da quantidade de mensagens geradas pelos outros
protocolos. Essa redução está relacionada às regras para reenvio de mensagens na área da
RSU, à regra que compara as mensagens (para identificar os dois acidentes deste cenário)
e também às regras que incrementam o intervalo de transmissão da mensagem de acordo
com sua densidade e distância do remetente. A média de mensagens geradas é calcu-
lada com base na quantidade de veı́culos e RSUs que geraram mensagens. A Figura 12,
mostra que o protocolo RODOGE obteve os melhores resultados em todas as variações,
gerando uma quantidade menor de mensagens por nó, justificado pelas regras que limitam
o reenvio.

Os resultados da média das mensagens recebidas por execução (redundância de
mensagens) para a variação da quantidade de veı́culos (Esparsa, Média e Densa), são
mostrados na Figura 13. O RODOGE obteve os melhores resultados, com média inferior
a 120 mensagens recebidas em todos os cenários. Os protocolos AID e DBRS aumenta-
ram a quantidade de mensagens recebidas, justificado pela maior quantidade de mensa-
gens geradas. Os controles de reenvio do RODOGE reduzem a quantidade de mensagens
geradas, e com isso, a quantidade de mensagens recebidas, como mostrado na Figura 14.
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No cenário de Cologne, foi considerada a velocidade máxima 110 km/h e uma distância
segura de 91,6 m. A Figura 15 apresenta a distância média de recebimento dos veı́culos,
ou a distância de propagação da mensagem. Os resultados de todos os protocolos, em
todas as variações de veı́culos, foram superiores à distância segura. O Flooding superou
todos os outros protocolos, com distâncias de recebimento maiores devido à grande quan-
tidade de mensagens reenviadas. Apesar do menor número de mensagens geradas pelo
RODOGE, a distância de recebimento foi sempre acima da distância de segurança.

Para verificar a entrega de mensagens de alerta para veı́culos com o menor número
de intermediários, o número médio de saltos é mostrado na Figura 16. O protocolo Flo-
oding obteve os piores resultados em todas as variações de veı́culos com suas mensagens
possuindo o maior valor médio de número de saltos. Em todos os cenários, os proto-
colos AID, DBRS e RODOGE obtiveram resultados estatisticamente similares, com o
RODOGE possuindo um valor levemente menor. O RODOGE manteve uma constância
nos resultados, justificada pela centralização de reenvio pela RSU ao seguir a regra de
verificação do remetente da mensagem.

A média de remetentes de mensagens nas simulações pode ser observada na Figura 17.
Em todas as variações de veı́culos o protocolo Flooding obteve a maior porcentagem de
remetentes, pois não há controles de reenvio de mensagens. Os resultados dos protocolos
AID e DBRS foram estatisticamente similares em todas as variações de veı́culos. O pro-
tocolo RODOGE obteve os melhores resultados em todos os casos, com uma média de
remetentes sempre menor que os demais protocolos. Tais resultados estão relacionadas
as regras de reenvios utilizadas pelo RODOGE, como a Regra #3 que limita o reenvio de
mensagens pelos veı́culos dentro da área de cobertura da RSU e as Regras #4 e #5 que
alternam e aumentam os tempos de retransmissão.

A Figura 18 apresenta os resultados da média de veı́culos cobertos pela mensagem
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de alerta de acidente. Em todas as simulações e variações na quantidade de veı́culos, o
protocolo Flooding obteve maiores médias com um maior número de veı́culos cobertos
pela mensagem, devido ao grande número de mensagens que reenvia e assim alcança nós
mais rapidamente. Em todos os cenários, os protocolos AID e DBRS obtiveram resulta-
dos estatisticamente similares. Apesar do RODOGE reduzir a quantidade de mensagens
reenviadas, a quantidade de veı́culos que recebem a mensagem de alerta em distância
segura é ligeiramente inferior à dos protocolos que reenviam mais mensagens.
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros
O protocolo RODOGE reduziu o número de mensagens retransmitidas devido aos con-
troles impostos pelas cinco regras implementadas e ainda manteve a área de cobertura
de alerta de acidentes e a distância de recebimento maiores que a distância segura. Os
resultados mostraram que o RODOGE retransmite menos mensagens quando comparado
aos protocolos clássicos AID, DBRS e Flooding, especialmente em cenários mais den-
sos. Além disso, mesmo reduzindo a quantidade de retransmissões, o RODOGE é capaz
de fornecer uma área de cobertura equivalente aos outros protocolos. Como trabalhos
futuros, pretendemos realizar outras simulações considerando a interligação de vários
dispositivos de infraestrutura, executar simulações com um maior número de acidentes e
utilizar outros traces reais de mobilidade de veı́culos.
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Abstract. Vehicular ad hoc network refers to an promise approach that vehicles
are equiped with wireless communication devices capable to stablish commu-
nication with other vehicles. Each vehicle is capable of collecting, processing
and disseminating information about Itself and your enviroment. The acquisi-
tion of a large amount of sensing information and the increasing demand for
traffic cellular requires mechaninsms to decongest the cellular network. Thus,
this work uses a measure of centrality to propose an offloading mechanism in
which certain vehicles will collect data from their neighbors and transmit it in
the cellular uplink. The experiments were conducted in a real scenario and the
results showed a reduction of up to 8.79 % in the number of accesses to the
cellular network when compared to another solution in the literature.

Resumo. A rede veicular refere-se a uma promissora abordagem de ter veı́culos
equipados com dispositivos de comunicação sem fio capazes de estabelecer
comunicação com outros veı́culos. Cada veı́culo é capaz de recolher, proces-
sar e divulgar informações sobre si e seu ambiente. A aquisição de uma grande
quantidade de informações de sensoriamento e a demanda crescente de tráfego
exige mecanismos para descongestionar a rede celular. Deste modo, este tra-
balho utiliza uma medida de centralidade para propor um mecanismo de of-
floading, no qual determinados veı́culos irão coletar dados de seus vizinhos
e transmiti-los no uplink celular. Os experimentos foram conduzidos em um
cenário real e os resultados encontrados mostraram um redução de até 8.79%
no número de acessos à rede celular em relação à outra solução da literatura.

1. Introdução
Os conceitos básicos de automação de estradas, isto é, o uso de técnicas de comunicação
e controle para tornar o tráfego rodoviário seguro, eficiente e amigável, remetem ao ano
de 1939, no qual visionários tentaram prever de que forma seria o sistema de transporte
no futuro [Hartenstein and Laberteaux 2010]. Diversos projetos de pesquisa foram reali-
zados desde então, contudo, a tecnologia vigente na época era uma limitação. Na década
de 90, com o surgimento do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e da rede local sem
fio (WLAN), pesquisas no campo da comunicação inter-veicular ganharam um impulso
considerável. Posteriormente, em 2004 surge a especificação 802.11p WAVE (Wireless
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Access in Vehicular Environment) como proposta de internacionalização do padrão de
comunicação inter-veicular. Além disso, a implantação comercial da última geração de
tecnologia de comunicação celular tornou disponı́vel uma infraestrutura de comunicação
quase universal, o que propiciou o surgimento de novas tecnologias wireless.

A rede ad hoc veicular (Vehicular Ad hoc Network - VANET) refere-se a uma
promissora abordagem de ter veı́culos equipados com dispositivos de comunicação sem
fio, denominados de unidades de bordo (Onboard Units - OBUs), capazes de estabelecer
comunicação com outros veı́culos em seu alcance de transmissão [Campolo et al. 2015].
Através da integração de OBUs com a interface de rede, bem como diferentes tipos
de sensores e receptores de GPS, cada veı́culo é capaz de recolher, processar e divul-
gar informações sobre si e seu ambiente. Em razão disto, a VANET constitui-se como
uma importante fonte de informações para um promissor paradigma de sensoriamento re-
moto, conhecido como redes de sensores veiculares (do inglês, vehicular sensor network
- VSN) [Lee et al. 2006, Wang et al. 2018]. Uma variedade de novos serviços é possı́vel
a partir do processamento de informações periodicamente coletadas por veı́culos, por
exemplo, melhorar a segurança nas estradas, gerenciamento de tráfego, navegação inteli-
gente, monitoramento de poluição, vigilância urbana e até mesmo investigações forenses
[Bazzi et al. 2015].

Além da comunicação exclusiva entre veı́culos, denotada como V2V (Vehicle-
to-Vehicle), os veı́culos também podem comunicar-se com pontos fixos instalados ao
longo das estradas, tais infraestruturas são referidas como unidades de acostamento (Ro-
adside Units - RSUs). Este segundo modo de comunicação é referido como (Vehicle-to-
Infrastructure). Além de expandir a capacidade de comunicação dos veı́culos, as RSUs
são capazes de conectar os veı́culos à Internet. Contundo, seu alto custo de implantação
torna impraticável montar uma infraestrutura capaz de oferecer cobertura a todos os
veı́culos do cenário. Em contrapartida, com a adesão da telefonia móvel e o crescente
aumento no número de celulares com tecnologia de última geração, a rede 5G configura-
se como um passo fundamental para a chamada Internet das Coisas (Internet of Things -
IoT), que busca conectar diferentes tipos dispositivos em uma única rede. Embora este
cenário favoreça o surgimento de novas aplicações VANETs baseadas na comunicação
celular, o rápido crescimento na demanda de tráfego exige meios de diminuir a sobre-
carga na rede celular. Está previsto que o tráfego mensal global de dados móveis será
de 49 exabytes até 2021, no qual 20% do tráfego IP será originado por dispositivos
móveis [Forecast 2017].

Trabalhos na literatura buscaram resolver este problema fazendo o offloading dos
dados móveis, no qual o conteúdo que seria transmitido originalmente na rede celular é
descarregado em uma rede complementar e de baixo custo, como Wi-Fi, 802.11p e LTE
Device-to-Device (D2D) [Mao et al. 2016]. O objetivo deste trabalho é apresentar uma
solução distribuı́da para realizar o offloading dos dados VSN que seriam transmitidos
através do uplink celular, para tal, a solução baseia-se numa medida de centralidade da
teoria e análise de grafos, chamada de closeness centrality [Freeman 1978]. Assim, um
algoritmo guloso foi proposto para determinar um subconjunto de veı́culos transmissores
que irão utilizar a comunicação V2V para coletar os dados transmitidos por seus vizinhos
e realizar a transferência para a estação base. Os experimentos foram conduzidos a partir
de traces de mobilidade reais e os resultados encontrados mostraram uma melhora de até
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8.79% em relação à outra solução da literatura.

Este trabalho contribui para a literatura propondo uma solução para um problema
atual e de grande relevância para a área de redes de comunicações. A contribuição central
deste artigo reside no fato de que muitos trabalhos que abordaram este mesmo problema
partem de soluções centralizadas ao passo que a solução aqui proposta é distribuı́da. Além
da ausência de um nó coordenando o offloading, este trabalho considerou o descarrega-
mento de dados em cenários tolerantes a atrasos e com requisito de tempo real. Assim, o
serviço proposto permite controlar o tamanho da vizinhança utilizada para descarregar os
dados VSN e tornar o processo escalável.

O presente trabalho está estruturado em 6 seções. A Seção 2 apresenta uma re-
visão da literatura, destacando trabalhos relevantes que abordam tópicos similares à pro-
posta desta pesquisa. A Seção 3 aprofunda o tema sobre redes de sensores veiculares e
descreve o problema abordado. A Seção 4 descreve o algoritmo proposto como estratégia
para solucionar o problema. A metodologia adotada e os resultados encontrados são mos-
trados na Seção 5. Por fim, a Seção 6 aborda as considerações finais do artigo bem como
possı́veis trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

A largura de banda nas estações bases é limitada, em razão disto, um grande número
de transmissões de pacotes na rede celular pode ser monetariamente caro e ineficiente
para atender as demandas dos usuários móveis [Lin et al. 2018]. A partir de uma rede
complementar, dispositivos podem se comunicar com outros através de conexões ad hoc,
utilizando comunicações como D2D, Bluetooth, WiFi ou 802.11p. A conexões são comu-
mente de alta capacidade e podem ser exploradas por dispositivos móveis para o compar-
tilhamento de conteúdo cujo interesse é de caráter comum.

Muitos trabalhos na literatura consideraram o descarregamento de dados móveis
na direção de downlink, no qual as estações transmitem o conteúdo para um veı́culo e
este dissemina para os demais a partir de transmissões broadcast [Mezghani et al. 2016,
Salvo et al. 2016, Mao et al. 2016, Dua et al. 2017]. Em [Mao et al. 2016], por exemplo,
os autores buscaram expandir capacidade de comunicação utilizando D2D e WiFi para
integrar diversos dispositivos e formar uma rede heterogênea.

Há ainda trabalhos que concentraram-se em descarregar os dados em uma direção
de uplink, quando uma grande quantidade de informações deve ser disponibilizada
na Internet e recebida por um servidor remoto para processamento e análise. Em
[Lee and Lee 2013], os autores consideram informações históricas da mobilidade dos
veı́culos para prever WLANs disponı́veis e realizar o descarregamento dos dados.

Os autores [Stanica et al. 2013] propuseram três soluções distribuı́das para lida-
rem com o problema de selecionar os nós responsáveis pelo upload dos dados de senso-
riamento: algoritmo baseado no grau dos nós da rede, algoritmo baseado no grau com
um mecanismo de confirmação e um algoritmo baseado em reserva de tempo. Dentre
os três algoritmos, o terceiro obteve os melhores resultados quando a cobertura foi uma
exigência. Os resultados obtidos mostraram uma redução de até 95% no acesso a rede
celular para o cenário avaliado, contudo, a necessidade de sincronização dificulta uma
possı́vel aplicação prática da solução.
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A teoria dos grafos também foi explorada como forma de capturar propriedades
estruturais da rede e determinar como será realizado o offloading [Kolios et al. 2013]. Os
autores [Yuan et al. 2016] usaram grafos para modelar a probabilidade de conexões entre
veı́culos. Os resultados encontrados mostraram que foi possı́vel descarregar mais de 70%
dos dados em um cenário com restrições de tempo e espaço.

Em seu trabalho, os autores [Bazzi et al. 2015] buscaram resolver o problema de
sobrecarga na rede celular utilizando RSUs para coletar e realizar o upload dos dados de
sensoriamento. Embora os resultados obtidos tenham mostrado uma redução completa no
acesso à rede celular em cenários de alta densidade veicular, a estratégia proposta exigia
um algoritmo para determinar como instalar as RSUs no cenário e um algoritmo para
rotear o pacote do veı́culo de origem até a RSU.

Trabalhos como [Li et al. 2014, Li et al. 2015, Zhu et al. 2017, Nunes et al. 2017]
exploraram comunicações oportunistas no offloading de dados tolerantes a atrasos. Certos
serviços baseados em VSN exigem um upload em tempo quase real, sendo assim, uma
desvantagem desta abordagem é que o descarregamento de conteúdo acarretará em um
atraso maior em comparação com a transmissão direta usando redes celulares. Os autores
[Lin et al. 2018] apresentaram uma solução chamada CUBI para descarregar os dados
da rede 4G para uma rede WiFi. A solução combina o indicador de qualidade de canal
(CQI) para determinar qual rede detém a melhor taxa de entrega e utiliza informações
procedentes das estações bases para prevenir sobrecarga na infraestrutura celular.

Este trabalho explora informações de mobilidade veicular para selecionar veı́culos
responsáveis por coletar dados de seus vizinhos e realizar o upload na estação base para
que possam ser transmitidos para análise e processamento remoto. A solução proposta
pode ser distribuı́da de modo a realizar a computação nas bordas e tornar o esquema de
offloading escalável para operar e realizar o sensoriamento em tempo quase real. Deste
modo, os resultados deste trabalho foram avaliados comparando com os resultados encon-
trados por [Stanica et al. 2013], que utilizou o mesmo cenário e também buscou soluções
distribuı́das.

3. Offloading em redes veiculares de sensoriamento
Este trabalho aborda o offloading de uma grande quantidade de dados de sensoriamento
em uma direção de uplink, no qual os dados devem ser transmitidos para um centro de
processamento na Internet. As aplicações de sensoriamento podem utilizar informações
coletadas em tempo quase real ou com tolerância a atrasos, a solução proposta neste artigo
foi elaborada intencionando o offloading em ambos os cenários. Uma vez que o processo
de upload de informações exige uma cobertura de Internet quase ubı́qua, foi considerado
um cenário habilitado com comunicação V2I celular, seja ela 4G ou 5G.

As mensagens beacons são geradas pelos veı́culos em um curto perı́odo de tempo
com a finalidade de tornar cada veı́culo consciente de seu ambiente e prevenir acidentes.
São mensagens contendo dados agregados sobre seus vizinhos e também informações
acerca do estado do veı́culo remetente, como posição do veı́culo, velocidade, direção
etc. A Figura 1 mostra um exemplo de um serviço baseado na aquisição de mensagens
beacons, que podem ser utilizadas por aplicações, como monitoramento de tráfego, ou
protocolos, como roteamento.

A primeira etapa do processo de sensoriamento consiste na coleta dos dados.
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Nesta fase, o veı́culo escolhido para acessar a rede celular irá coletar os dados de sen-
soriamento que serão transmitidos para o servidor. Os veı́culos irão tirar proveito da
capacidade de comunicação inter-veicular para disponibilizar seus dados para o veı́culo
retransmissor. Em uma abordagem tradicional cada veı́culo iria acessar o uplink celular
e transmitir seus dados individualmente. Em um esquema de offloading, um subconjunto
de veı́culos será selecionado para agregar dados de seus vizinhos e transmiti-los à estação
base.

1. Coleta

V2V

Estação base

ServidorInternet

V2V

2. Upload
Estação base

ServidorInternet

Uplink

3. Aquisição
Estação base

ServidorInternet

Figura 1. Esquema ilustrando as etapas principais de um offloading.

A segunda etapa consiste de realizar o upload do conteúdo VSN para a estação
base no qual o veı́culo está associado. O veı́culo escolhido para upload irá fundir os dados
recebidos, os dados podem ser empacotados numa mesma mensagem ou transmitidos em
mensagens diferentes, porém em uma mesma sessão. A terceira e última etapa trata-se do
processo de aquisição dos dados pelo servidor. A estação base irá disponibilizar os dados
para o servidor a partir da Internet, no qual os dados de sensoriamento serão processados
e analisados remotamente. Estes dados poderão ser utilizados para auxiliar na tomada de
decisão de algum serviço ou aplicação, assim, uma grande quantidade de informações é
capaz de melhorar a qualidade da amostra e fornecer informações mais representativas do
ambiente sensoreado.

Em [Stanica et al. 2013], dentre as soluções elaboradas, os autores propuseram o
reservation-based (RB), uma solução distribuı́da baseada em intervalos de tempo, para
realizar o offloading dos dados de sensoriamento. Uma métrica denominada ganho foi
definida como forma de medir a qualidade das soluções obtidas pelo RB, ela é definida
como a fração de veı́culos que não utilizaram a infraestrutura celular.

Exigindo o sincronismo de transmissões, o RB é descrito em três etapas:

1. Cada veı́culo irá escolher aleatoriamente um intervalo de tempo dentre os Ns in-
tervalos disponı́veis e entrará em estado de contenção;

2. Cada veı́culo irá aguardar a chegada do seu intervalo de tempo escolhido. Se ele
estiver em estado de contenção, o veı́culo irá transmitir uma mensagem de reserva
e entrará em um estado de dominador;

3. Um veı́culo em estado de contenção que recebeu uma mensagem de reserva de
algum vizinho irá cancelar seu estado de contenção e entrará em estado de domi-
nado.

Os veı́culos que formam o conjunto dos veı́culos dominadores são aqueles res-
ponsáveis por coletar dados dos vizinhos (veı́culos dominados) e transmitir para a estação
base. É difı́cil garantir que cada veı́culo transmita em um intervalo de tempo diferente em
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uma implementação real e distribuı́da do RB. Além disso, um veı́culo que recebe mais
de uma mensagem de reserva que foi transmitida em um mesmo intervalo de tempo pode
não ser capaz de decodificar a mensagem.

4. Multihop baseado em closeness centrality (MHC)
As redes derivadas de dados reais apresentam estruturas e caracterı́sticas que podem ser
estudadas através de modelos e métricas [Costa et al. 2007]. A medida de centralidade de-
finida para um veı́culo é uma métrica que busca classificá-lo de acordo com a sua posição
na rede. Assim, a partir da medida de centralidade é possı́vel descobrir quais veı́culos
desempenham maior importância topológica dentro daquela estrutura. A solução descrita
neste artigo utiliza o closeness centrality para identificar os veı́culos que possuem uma
maior proximidade com os demais.

O caminho mı́nimo entre dois vértices em um grafo não-ponderado é definido
como a menor sequência de arestas conectando-os. Assim, o closeness centrality (C) de
um nó x na rede é uma medida de centralidade definida conforme mostra a Equação 1.

C(x) =
X

y 6=x

1

d(y, x)
(1)

Onde d(y, x) é a distância do nó x até o nó y, ou seja, o tamanho do menor
caminho ligando os dois nós. Uma vez que o cálculo das distâncias exige a disseminação
de mensagens para a descoberta dos nós, o cálculo de C(x) foi intencionalmente alterado
neste trabalho. Aqui, o closeness centrality é calculado apenas para os pares de vértices
cujas distâncias são menores ou iguais à k.

O multihop baseado em closeness centrality (MHC) parte das comunicações lo-
cais estabelecidas por cada veı́culo para modelar a rede e extrair informações estruturais
do grafo. A partir destas informações é possı́vel explorar a mobilidade veicular para de-
terminar a centralidade dos veı́culos e selecionar aqueles que irão acessar a rede celular.
O MHC é descrito em quatro fases:

1. Reconhecimento - Cada veı́culo utilizará informações trocadas localmente (men-
sagens beacons, por exemplo) para identificar seus vizinhos imediatos e transmitir
estas informações à estação base;

2. Modelagem - A estação base irá unir as informações locais que foram previa-
mente disponibilizadas por cada veı́culo associado;

3. Seleção - Uma vez que o topologia da rede foi obtida com base nas informações
locais, a estação irá utilizar o closeness centrality em uma abordagem gulosa (ver
Algoritmo 1) para selecionar quais veı́culos acessarão o uplink celular;

4. Upload - Nesta fase, um veı́culo selecionado para acessar o uplink celular irá
receber uma mensagem da estação base solicitando o upload. O veı́culo poderá
então transmitir os dados coletados que estão em seu buffer.

A Figura 2 mostra um exemplo de como seriam as soluções construı́das pelo
MHC. Os vértices coloridos como verde fazem acesso à rede celular, enquanto que os
vértices na cor cinza utilizam uma rede complementar para disponibilizar seus dados para
outros veı́culos em seu raio de transmissão. Cada veı́culo na cor verde está separado dos
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demais veı́culos verdes com uma distância de pelo menos k saltos. Assim, a Figura 2(a)
apresenta o MHC com k = 0, cuja solução corresponde a um upload tradicional, obtendo
um ganho de 0%. As Figuras 2(b) e 2(c) mostram o MHC considerando o parâmetro
k = 1 com um ganho de 47% e k = 2 com um ganho de 60%.

Figura 2. Soluções encontradas em uma rede tomada como exemplo.

O Algoritmo 1 mostra o algoritmo guloso responsável por selecionar os veı́culos
que irão acessar a infraestrutura celular e realizar o upload dos dados coletados. O al-
goritmo recebe o grafo G que modela a rede e o parâmetro k com o tamanho máximo
da distância d. Na Linha 2, o algoritmo irá computar todas as distâncias levando k
em consideração. Em seguida, o closeness centrality é calculado para todos os nós to-
mando as distâncias em d (Linha 3). Enquanto existirem vértices em G, o vértice com
a maior medida de centralidade será removido de G e adicionado no conjunto solução
S. O veı́culo em questão irá receber uma mensagem da estação base, notificando-o que
o mesmo foi escolhido para coletar dados de seus vizinhos até o k-ésimo nı́vel. Isto as-
segura que os veı́culos selecionados para comunicação celular estarão separados por no
mı́nimo k saltos.

Algoritmo 1 Seleção dos veı́culos retransmissores
Requer k, G
Saı́da G

1: S  ;
2: d Calcule a distância até k saltos, 8v 2 V (G)
3: C  Calcule o closeness centrality de G a partir de d
4: enquanto V (G) 6= ; faça
5: Selecione vi 2 V (G) que maximize C
6: S  S [ vi
7: para cada vizinho yi de vi com até k saltos faça
8: se yi 62 S então
9: V (G) V (G) \ yi

10: V (G) V (G) \ vi

Uma vez que os veı́culos estão em constante movimento, a estação base precisa
atualizar o grafo da rede sempre que for executar o Algoritmo 1. Embora a fase de reco-
nhecimento exija que os veı́culos tenham que transmitir as identidades de seus vizinhos
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à estação base, estas informações poderiam ser transmitidas no canal de feedback junta-
mente com outras mensagens de controle. Importante mencionar que o Algoritmo 1 é
executado distribuidamente em cada estação base ao passo que cada veı́culo irá processar
a sua própria vizinhança. Embora haja o processamento na estação base, a solução é ca-
paz de explorar a comunicação multihop para diminuir o número de acessos ao uplink e o
tráfego no backhaul da rede celular.

5. Experimentos
Os experimentos conduzidos neste trabalho pretendem investigar a eficácia da solução
proposta em relação aos resultados encontrados pelo RB. Diante disto, este trabalho uti-
lizou um cenário construı́do a partir do trace de mobilidade da cidade de Colônia, na
Alemanha. O dados estão disponı́veis pelo projeto TAPASCologne [Uppoor et al. 2014],
uma iniciativa do Institute of Transportation Systems (ITS-DLR) no Centro Aeroespacial
Alemão. O conjunto de dados original do TAPASCologne cobre uma área de 400km2 por
um perı́odo de 24 horas e granularidade de 1 segundo; mais de 700.000 rotas individuais
de veı́culos foram utilizadas.

O layout da área da cidade, Figura 3, foi obtido a partir do OpenStreetMap1

(OSM), projeto colaborativo de mapeamento constituı́do por dados abertos, e a simulação
de mobilidade dos veı́culos foi realizado pelo Simulation of Urban Mobility (SUMO)
[Behrisch et al. 2011], simulador de tráfego livre e aberto composto de ferramentas que
dão apoio à simulação microscópica e suporte ao formato exportado pelo OSM.

Figura 3. Topologia do cenário utilizado na simulação de mobilidade.

(a) Fragmento do mapa da cidade de
Colônia (Alemanha).

(b) Fluxo de veı́culos no instante de
7 horas e 30 minutos.

Durante os experimentos, foi considerado que todos os veı́culos dispunham de
capacidade de comunicação V2V, seja ela baseada no padrão 802.11p ou através de
comunicação D2D. Além disso, foi considerado que todos os veı́culos possuı́am cobertura
celular ininterrupta, assim, qualquer veı́culo estaria habilitado com interface de rede celu-
lar (4G ou 5G) para realizar o upload V2I de seus dados caso necessário. A comunicação
V2V foi modelada como um grafo temporal, no qual as ligações entre veı́culos são estabe-
lecidas conforme o modelo de disco unitário. Os experimentos foram realizados a partir
de uma faixa de transmissão de 100 metros, valor comumente empregado em análises

1Disponı́vel em: https://www.openstreetmap.org/
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Figura 4. Ganho obtido em um cenário com horário de pico.

experimentais. O grafo foi modelado como não-direcionado, deste modo, pressupõe-se
que todos os veı́culos possuem a mesma potência de transmissão.

A Figura 4 mostra um comparativo entre a solução proposta (MHC) e o RB em
um cenário com horário de pico (de 6h à 11h30min). Mais de 13 mil veı́culos transitaram
pelo cenário e realizaram o upload a cada 30 minutos. O número de saltos (k) do MHC foi
variado em 1, 2 e 3. Execuções mostraram que os melhores resultados do RB aparecem
com 256 intervalos de tempo, assim, o RB foi avaliado com este valor de parâmetro. Em
razão da estocasticidade do RB, o mesmo foi replicado 10 vezes e sua média foi tomada
como resultado das execuções.

A partir do gráfico fica evidente como o número de saltos afeta diretamente o
ganho obtido pela solução. Em k = 1, o descarregamento utilizando apenas os vizinhos
diretos não foi suficiente para garantir um ganho superior ao RB. O RB foi melhor em
todos os instante de tempo, sendo que em 6h30min ele obteve uma diferença de 2.61
pontos percentuais em relação ao ganho do MHC. Este cenário muda quando beneficia-se
da comunicação multihop. Em k = 2, por exemplo, os resultados encontrados por MHC
mostraram um aumento de até 5.56% em relação ao RB quando o offloading foi realizado
às 6h30min. Em contrapartida, o menor ganho foi de 3.33%, que aconteceu às 9h30min.

Em todas as soluções o ganho é proporcional à densidade de veı́culos no cenário.
Isto evidencia-se ao analisar os resultados de k = 3, que obteve o maior percentual de
ganho no descarregamento, um aumento de até 8.79% em relação ao RB. No instante de
7h30min da manhã, cerca de 80% dos veı́culos descarregaram seus dados na rede com-
plementar e não precisaram utilizar da infraestrutura celular. Embora o número de saltos
seja capaz de potencializar o descarregamento dos dados a partir de uma exploração mais
profunda na vizinhança do veı́culo, um número maior de saltos exige uma maior troca de
mensagens para identificar os veı́culos retransmissores, e portanto, tem um impacto em
sua execução. Ao analisar os resultados é possı́vel averiguar que o benefı́cio obtido por
k diminui conforme k cresce. O aumento de k = 2 em relação à k = 1 foi de 8.16%
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Figura 5. Ganho obtido em um cenário com horário de tráfego moderado e fraco.

enquanto que o aumento de k = 3 em relação à k = 2 foi de 3.46%. Isto ocorre em razão
da mobilidade dos veı́culos, pois uma vez que os veı́culos se movem em diferentes regiões
do cenário e em alta velocidade, o grafo da rede sofre com constantes desconexões, o que
desfavorece uma transmissão através de um grande número de saltos.

Os experimentos também buscaram analisar o comportamento do MHC diante de
um cenário com um trânsito moderado e fraco. A Figura 5 mostra os resultados obtidos
em um intervalo de 18h às 23h30min, com uma granularidade de 30 minutos. Em razão
do número menor de veı́culos, o MHC foi executado com k = 1 e k = 2 apenas. Neste
cenário é possı́vel perceber uma redução brusca no número de veı́culos, que em 23h30min
chega a contabilizar 615 veı́culos. Conforme mencionado, o ganho obtido no descarrega-
mento é proporcional ao número de veı́culos no cenário, assim, os maiores ganhos obtidos
foram às 18h. O MHC conseguiu ganhos de 63.85% com k = 1 e 71.61% com k = 2,
o RB conseguiu 66.15%. Novamente o k = 1 foi inferior ao RB, contudo, expandido
para k = 2 foi possı́vel um aumento de 5.45% em relação ao RB. Em contrapartida, em
23h30min o MHC conseguiu ganhos de 15.1% com k = 1 e 16.13% com k = 2, o RB
conseguiu 15.3%.

O ganho obtido pelo offloading decresce em cenários de tráfego moderado e
fraco. Isto acontece porque uma vez que o cenário dispõe de pouquı́ssimos veı́culos,
a rede torna-se esparsa, fragmentada e com desconexões constantes, o que torna difı́cil
beneficiar-se da comunicação inter-veicular para descarregar dados. Neste caso, na
ausência de veı́culos vizinhos em seu raio de transmissão, cabe ao veı́culo realizar seu
próprio upload. O MHC tenta explorar informações sobre a proximidade dos veı́culos
para determinar o veı́culo que irá coletar dados de seus vizinhos e transmiti-los para a
Internet, além disso, o MHC permite definir o nı́vel de exploração dos vizinhos. Assim,
valores muito grandes para k é dispendioso para realizar um offloading com alta granula-
ridade de tempo e suas conexões podem ser vulneráveis em um grafo esparso, pois uma
vez que o padrão de mobilidade veicular é altamente dinâmico, transmissões poderiam se
perder com facilidade diante de um cenário com pouca densidade veicular.
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6. Conclusões
Este trabalho apresentou uma solução distribuı́da para realizar o offloading de dados de
sensoriamento em redes veiculares. O algoritmo proposto segue uma abordagem gulosa e
baseia-se numa medida de centralidade como forma de capturar a relação de proximidade
entre os veı́culos e utilizá-la como informação para guiar a construção da solução. Os
resultados encontrados mostraram um aumento de até 8.79% em relação ao RB em um
cenário de trânsito intenso e 5.45% em um cenário de trânsito fraco.

Por se tratar de tecnologias emergentes, alguns desafios ainda precisam ser con-
tornados. O principal desafio provavelmente trata-se do padrão de mobilidade altamente
dinâmico da rede veicular, o que torna difı́cil a disseminação de mensagens na rede e a
manutenção dos agrupamentos formados pelos veı́culos. A adoção da comunicação D2D
da quinta geração de telefonia celular irá impulsionar a capacidade de sensoriamento da
rede, no qual diversos dispositivos com capacidade de sensoriamento poderão contribuir
com novas informações. Entretanto, a heterogeneidade das fontes de informações consti-
tuem um desafio a ser enfrentado. Além disso, embora uma grande quantidade de dados
proporcione uma melhor amostragem do ambiente sensoreado, a imposição de um senso-
riamento em tempo real exige meios que ofereçam escalabilidade à rede.

Embora os experimentos tenham sido conduzidos utilizando um cenário altamente
realista, apenas a simulação de mobilidade foi considerada neste estudo. Desta forma, um
possı́vel aprofundamento deste trabalho seria a inclusão da simulação de rede, em que
os planos de controle e de dados da rede celular poderiam ser devidamente simulados.
Fenômenos que poderiam ocasionar a degradação e perda do sinal também poderiam ser
levados em consideração.
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Abstract. Expenses due to congestion problems in large urban centers reach
billions of dollars worldwide. This is due to the time lost in traffic and fuel
consumption caused mainly by traffic jams at peak hours. Several papers in
the literature propose solutions to the problem of traffic management using the
capacity of processing, storage and communication of the vehicular networks.
Among the literature solutions, the infrastructured approach use the processing,
storage and communication capabilities power of the infrastructure for the de-
tection of traffic jams and suggestion of routes for the vehicles. This paper pre-
sents the GRIFO that, unlike the infrastructured approaches of the literature, the
vehicles are responsible for checking the congestion and calculating new routes
when necessary. Using only information of the vehicle’s nearby roads provided
by the auxiliary storage infrastructure, each vehicle checks the need to calcu-
late a new route. The proposed work can distribute the flow of vehicles in the
road network with the objective of reducing the average travel time compared
to literature solutions.

Resumo. Os gastos devido aos problemas de congestionamentos em grandes
centros urbanos chegam a bilhões de dólares em todo mundo. Isso se deve
ao tempo perdido no trânsito e ao consumo de combustı́vel causado, princi-
palmente, pelos engarrafamentos em horários de pico. Vários trabalhos na
literatura propõem soluções para o problema de gerenciamento de tráfego utili-
zando a capacidade de processamento, armazenamento e comunicação de redes
veiculares. Dentre as soluções presentes na literatura, as abordagens infraes-
truturadas utilizam o poder de processamento e armazenamento de unidades
de comunicação distribuı́das ao longo da malha viária para a detecção de en-
garrafamentos e sugestão de rotas para os veı́culos. Este trabalho apresenta o
GRIFO que, diferente das abordagens infraestruturadas da literatura, propõe
que os veı́culos sejam responsáveis por verificar o congestionamento e calcu-
lar novas rotas, quando necessário. Utilizando apenas informações sobre as
condições das vias próximas ao veı́culo providas pela infraestrutura auxiliar de
comunicação, cada veı́culo verifica a necessidade de cálculo de nova rota. O
trabalho proposto consegue distribuir o fluxo de veı́culos na malha viária com
o objetivo de reduzir o tempo médio de viagem em comparação com algoritmos
da literatura.

1. Introdução
O problema de congestionamento em grandes centros urbanos vem crescendo anual-
mente [Njus 2018, Ramalho 2018]. Dentre as 50 cidades mais congestionadas do mundo,
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os EUA possuem 17 [Cookson 2018]. O exemplo de uma tı́pica cidade com problemas
de congestionamentos é Portland, que ocupa a posição de 12a cidade mais congestionada
dos Estados Unidos e 28a do mundo [Pittman 2018]. Segundo um estudo realizado em
2017 [Cookson 2018], o tempo médio anual perdido em congestionamentos por motoris-
tas na cidade de Portland cresceu de 47h para 50h. Além disso, o custo médio causado
por engarrafamentos por motorista foi de 1.648,00 dólares ao ano e o custo anual total de
congestionamentos chega a mais de 3.9 bilhões de dólares [Pittman 2018].

Com base no relatório do Ministério dos Transportes dos EUA [Inc 2005], con-
gestionamentos são causados principalmente por três fatores: (i) eventos que influenciam
o tráfego, como áreas de trabalho (concentração de escritórios), meteorologia, acidentes
etc; (ii) demandas de tráfego, como eventos especiais (festas, shows, feriados) e flutuações
esperadas do fluxo de veı́culos (horas de pico); e (iii) caracterı́sticas fı́sicas das malhas
viárias, que abordam a quantidade e capacidades das vias, viadutos, sinais de trânsito, etc.
A urbanização das cidades aumenta as áreas de trabalho bem como a demanda por mobi-
lidade. Acidentes de trânsito e eventos meteorológicos podem ser imprevisı́veis e afetam,
instantaneamente, as condições de tráfego. Alterações na infraestrutura fı́sica da malha
viária demandam recursos financeiros e tempo. Neste cenário, soluções tecnológicas,
também conhecidas como Sistemas de Gerenciamento de Tráfego (SGT), apresentam
como alternativa para a redução de congestionamentos em ambientes urbanos.

Um sistema de gerenciamento de tráfego urbano integra dados dos usuários
e da malha viária com as tecnologias de processamento e comunicação com o ob-
jetivo de reduzir congestionamentos pela alteração das rotas dos veı́culos durante o
seu percurso. Uma possı́vel implementação desse sistema pode se dar através da
disponibilização de comunicação sem fio nos veı́culos, formando uma rede ad hoc en-
quanto se movimentam. Esse tipo de rede é conhecido como VANET – Vehicular Ad-hoc
NETwork [Atallah et al. 2017]. Nas VANETs, os veı́culos podem se comunicar através da
comunicação veı́culo-para-veı́culo (V2V) ou via infraestrutura auxiliar fixa (dispositivos
depositados ao longo das vias conhecidos como RSUs – Road-Side Units) utilizando a
comunicação V2I (veı́culo-para-infraestrutura) [Silva et al. 2017].

Vários trabalhos na literatura abordam o serviço de controle de congestionamento
utilizando redes veiculares [Brennand et al. 2016, Pan et al. 2017, Li et al. 2018]. As
soluções da literatura são frequentemente classificadas em centralizadas, totalmente dis-
tribuı́das ou infraestruturadas. Soluções centralizadas utilizam servidores centralizados
que recebem e armazenam informações sobre as vias da malha viária considerada. O
servidor também possui o papel de detectar e sugerir rotas alternativas para os veı́culos
com o objetivo de reduzir/mitigar congestionamentos. Soluções centralizadas podem uti-
lizar algoritmos sofisticados para realizar o controle de congestionamento sem mover o
congestionamento para outro ponto da rede, uma vez que o servidor possui uma visão
global das vias e suas caracterı́sticas. Entretanto, essas soluções demandam grande poder
computacional do servidor e acesso contı́nuo à Internet pelos veı́culos [Pan et al. 2017],
o que nem sempre é possı́vel.

Por outro lado, soluções totalmente distribuı́das utilizam somente a comunicação
V2V entre veı́culos para descobrir as condições de tráfego em suas proximidades, o que
pode demandar grande quantidade de mensagens ou mal funcionamento do sistema de-
vido a desconexões [Atallah et al. 2017]. As soluções infraestruturadas utilizam a capaci-
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dade de computação das RSUs para descentralizar o gerenciamento de tráfego e deixá-lo
próximo aos veı́culos. Neste modelo, cada RSU é responsável por gerenciar o fluxo de
veı́culos em uma determinada região do conjunto total de vias da malha viária conside-
rada [Brennand et al. 2016].

Este trabalho propõem um sistema gerenciador de tráfego utilizando uma rede
veicular infraestruturada chamado de GRIFO (GeRencIador de tráFego baseado em di-
agrama vOronoi). O sistema proposto deposita um conjunto de RSUs nas vias e aplica
o conceito de diagrama de voronoi, onde o centro de cada célula voronoi é a posição de
uma RSU e o tamanho da célula define a região de responsabilidade da RSU em questão.
Ao contrário dos trabalhos da literatura onde a RSU mantém as informações e calcula as
rotas dos veı́culos, a função das RSUs no GRIFO é apenas de armazenar as informações
sobre as vias. Durante o seu percurso, cada veı́culo monitora o tempo necessário para
percorrer as vias. Sempre que o veı́culo inicia o percurso de uma nova via, ele envia uma
mensagem para a RSU responsável pela sua região informando o tempo de percurso da
via anterior. Quando necessário, o veı́culo requisita para a RSU responsável pela sua via
atual a informação das vias da sua região. De posse das informações sobre o tempo de
percurso das vias da sua região, o veı́culo verifica se existe um caminho mais adequado.

A solução proposta foi comparada com soluções da literatura utilizando a malha
viária do centro da cidade de Portland, apresentando resultados promissores considerando
quantidade de mensagens transmitidas e métricas de congestionamento (tempo de viagem,
distância percorrida, velocidade média e tempo gasto no congestionamento).

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
os trabalhos relacionados. A seção 3 descreve a nova abordagem para o problema de
controle de congestionamento. As seções 4 e 5 descrevem a metodologia de avaliação e
os resultados de simulação. A seção 6 conclui o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Dentre os algoritmos de controle de congestionamento que utilizam processamento cen-
tralizado, os mais relevantes para o trabalho proposto são DSP (Dynamic Shortest Path),
RkSP (Random k Shortest Paths) e CO-OP (Uma Solução para a Detecção, Classificação
e Minimização de Congestionamentos de Veı́culos utilizando Roteamento Cooperativo).
DSP foi proposto em [Pan et al. 2017] e utiliza uma abordagem preditiva onde, periodica-
mente, as rotas dos veı́culos são alteradas com o objetivo de reduzir congestionamentos.
Os veı́culos notificam o servidor central sobre o tempo de viagem das vias percorridas
pelo veı́culo utilizando uma conexão com a Internet. Com base na informação global das
vias, o DSP aplica um algoritmo de caminho mı́nimo (ponderamento das arestas com o
tempo de viagem) para encontrar novas rotas. A desvantagem dessa solução é a alteração
direta das rotas pelo caminho mais rápido, podendo ocasionar novos engarrafamentos em
outras regiões. Para solucionar esse problema, os autores propõem o RkSP, onde ao invés
de calcular apenas a rota mais rápida, o algoritmo calcula k rotas e aleatoriamente escolhe
uma para o veı́culo. Os autores mostram que o RkSP possui resultados ⇡13% menores
em comparação com o DSP quando considera-se o tempo médio de viagem dos veı́culos.

O CO-OP [Souza et al. 2016] foi proposto como uma solução para prevenção e
controle de congestionamentos utilizando roteamento cooperativo. Os autores propõem
uma classificação do tráfego de veı́culos em uma determinada via em diferentes nı́veis
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utilizando o Highway Capacity Manual (HCM) [Board ]. O CO-OP utiliza o algoritmo
de aprendizado de máquina k-NN (K-Nearest Neighbor) para classificar os nı́veis de con-
gestionamentos em todos os cenários. Os veı́culos notificam o servidor central periodica-
mente sobre a sua posição e velocidade, e o cálculo da nova rota considera a velocidade
média, densidade e velocidade máxima das vias. O termo cooperativo se refere à quan-
tidade de veı́culos na via que é utilizada para evitar futuros congestionamentos. Uma
possı́vel desvantagem dessa abordagem é a necessidade de notificação periódica da velo-
cidade dos veı́culos, o que aumenta a quantidade de mensagens trocadas entre veı́culos-
servidor para o correto funcionamento do sistema.

Considerando as abordagens que utilizam apenas a comunicação V2V, podemos
destacar as seguintes. Em [Doolan and Muntean 2013], os autores propõem o EcoTrec. O
algoritmo utiliza informações de engarrafamento para reduzir o consumo de combustı́vel
dos veı́culos. Nessa abordagem, os veı́culos disseminam informações do seu trajeto e
consumo de combustı́vel. De posse dessas informações, cada veı́culo cria um mapa da
malha viária onde o peso das arestas é o consumo de combustı́vel da via correspondente.
O EcoTrec busca novos caminhos que possuem os menores consumos de combustı́vel e,
segundo os autores, essa escolha tende a diminuir congestionamentos.

Utilizando também a comunicação V2V, os autores em [Meneguette et al. 2016]
propõem o INCIDEnt (INtelligent protocol of CongestIon DETection). O objetivo princi-
pal do INCIDEnt é reduzir o tempo médio de viagem dos veı́culos. Possui, como núcleo,
a criação de uma rede neural artificial para detectar congestionamentos. Veı́culos dis-
seminam periodicamente informação sobre sua velocidade média e localização na via
atual. Com base nessas caracterı́sticas, é criada uma rede neural para verificar se uma
determinada via com uma determinada velocidade média e quantidade de veı́culos está
congestionada. A rede neural possui como saı́da um peso de 0 a 1, onde 1 representa uma
via totalmente engarrafada. Cada veı́culo cria um mapa das vias e utiliza a saı́da da rede
neural como pesos nas arestas. Ao detectar um congestionamento, o veı́culo calcula uma
nova rota com o menor peso aplicando um algoritmo de caminho com custo mı́nimo.

Em [Brennand et al. 2016] é proposto o FOX – Fast Offset XPath, uma aborda-
gem infraestruturada para o problema de gerenciamento de congestionamento em redes
veiculares. Assim como no trabalho [Pan et al. 2017], o FOX também utiliza alterações
periódicas nas rotas. Emprega o conceito de névoa para descentralizar o processamento
e as informações do cenário, sendo ele dividido em sub-regiões onde cada RSU gerencia
uma região (névoa). A deposição das RSUs é realizada de modo que todas as regiões
sejam de mesmo tamanho e todo o cenário seja coberto por alguma RSU.

Utilizando a comunicação V2V e V2I periodicamente, os veı́culos informam a
sua velocidade média para a RSU. Esta, por sua vez, periodicamente verifica se existe
congestionamento dentro de sua região e, em caso positivo, notifica o veı́culo com uma
nova rota. A RSU utiliza o algoritmo k-shortest paths com a escolha aleatória seguindo
a distribuição de Boltzmann para realizar o balanceamento do fluxo. Uma outra forma
de balanceamento é a não utilização de rotas muito longas dado um valor de corte pré-
definido. Um problema encontrado na criação de novas rotas pelo FOX é que o veı́culo
apenas altera a sua rota dentro da região, sendo que a via de saı́da da região para uma outra
região vizinha deve ser mantida. Diferentemente do GRIFO, onde cada veı́culo calcula a
sua nova rota, o cálculo de novas rotas pelo FOX é realizado pela infraestrutura.
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Dessa forma, deve-se calcular k rotas alternativas para se ter um balanceamento de
carga. Além disso, o custo da RSU no GRIFO pode ser reduzido devido ao baixo poder
computacional necessário para se manter apenas um banco de dados sobre informações
das vias.

Com base nas soluções descritas e suas caracterı́sticas, o trabalho proposto tem
como objetivo superar os seguintes problemas encontrados nas soluções da literatura:
(i) visão global da rede, onde um servidor é responsável por manter todas as informações;
(ii) sobrecarga de comunicação para manter uma base de dados sobre as informações de
tráfego e (iii) sobrecarga de processamento das soluções centralizadas e infraestruturadas.

3. Trabalho Proposto: GRIFO
GRIFO é um sistema gerenciador de tráfego que possui como objetivo melhorar o fluxo
de veı́culos nas vias, reduzindo o congestionamento e minimizando o tempo de viagem.
O sistema utiliza uma abordagem infraestruturada, onde RSUs são depositadas na malha
viária. Essas RSUs tornam-se centros das células do diagrama de voronoi utilizado para
a divisão do cenário em regiões. As RSUs atuam como base de dados onde os veı́culos
enviam mensagens de atualização contendo informações sobre o tempo de viagem das
vias ou mensagens de aquisição de informação sobre as vias. De posse das informações
sobre as vias da sua região, os veı́culos calculam novas rotas quando necessário. A se-
guir apresenta-se o sistema em termos das estratégias usadas para a deposição de RSUs,
criação do diagrama de voronoi, comunicação veicular e cálculo de novas rotas pelos
veı́culos.

3.1. Deposição de RSU e Diagrama de Voronoi

As RSUs são depositadas nas vias e a definição da quantidade de RSUs na malha viária
é dada pelo projetista do sistema gerenciador de tráfego. Após a deposição das RSUs,
é criado um diagrama de voronoi tendo as RSUs como centro das células de voronoi.
Utiliza-se o diagrama de voronoi para dividir de maneira balanceada o tamanho de cada
região dado uma deposição realizada. A figura 1 (rótulo A) ilustra uma deposição de
RSUs (pontos verdes) em um trecho da malha viária da cidade de Portland – USA, bem
como a divisão das células de voronoi. Nesse exemplo, 30 RSUs são depositadas de
maneira aleatória considerando o cruzamento das vias (junções). Cada célula representa
uma região, sendo a RSU o centro dessa região. A RSU mantém uma base de dados com
as informações relacionadas ao tempo de travessia das vias da região. A base de dados
contém tuplas < IdentificadorV ia, TempoTravessia >.

Durante seu percurso, cada veı́culo monitora o tempo de viagem das vias percor-
ridas. Quando um veı́culo inicia o percurso da via com identificador V iai, ele verifica o
tempo de percurso ti�1 da V iai�1, cria a tupla < V iai�1, ti�1 > e notifica a RSU res-
ponsável pela via em questão. Quando a RSU recebe a mensagem de notificação, ela
sobrescreve o tempo de percurso da via V iai�1 em sua base de dados, mantendo apenas
a última informação recebida. Foi observado que a utilização do último tempo de traves-
sia verificado por um veı́culo possui um comportamento melhor em relação a utilização
de uma janela de tempo de travessia (considerando os últimos valores). Dependendo do
tamanho da janela de tempo, o sistema não é capaz de verificar rápidas variações ocasio-
nadas pelas modificações das rotas dos veı́culos.
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O projetista da rede deve fazer um estudo relacionando o custo/benefı́cio da
instalação e utilização das RSUs. Um pequeno número de RSUs leva a um pequeno
número de células, porém com um tamanho individual de cada célula maior. Muitas RSUs
proporcionam um grande número de células, porém com um tamanho individual menor.
Se uma célula for muito grande, será necessário uma maior utilização da comunicação
V2V, uma vez que a maioria dos veı́culos não conseguirão enviar mensagens direto
para a RSU. Se o tamanho da célula for pequeno, a maioria dos veı́culos tende a utili-
zar a comunicação V2I diretamente com a RSU. Nesse trabalho utilizamos a deposição
aleatória de RSUs na malha viária para considerar ambos os casos descritos, como pode
ser observado na figura 1 (rótulo A).

Figura 1. Ilustração de GRIFO

3.2. Comunicação entre Nós da Rede

O sistema utiliza comunicação V2V e V2I. A comunicação V2V é utilizada em dois casos:
(i) quando o veı́culo utiliza veı́culos intermediários para que a mensagem alcance a RSU
desejada ou (ii) quando a RSU responde a uma requisição sobre as informações das vias
da sua região. O algoritmo 1 formaliza os processos de comunicação V2V e V2I. Quando
uma mensagem é criada por um veı́culo, os seguintes campos são atualizados: msg.id =
novoID, indicando o ID da mensagem; msg.posiçãoDestino = posiçãoRSUDestino, indi-
cando a posição geográfica da RSU responsável pela via; msg.idDestino = idRSUDestino,
indicando o ID da RSU de destino; msg.idOrigem = IDVeı́culo, indicando o id do veı́culo
que está iniciando o processo de comunicação; msg.posiçãoOrigem = posiçãoVeı́culo,
indicando a posição geográfica do veı́culo, msg.viaid = viaID, indicando o ID da via,
msg.duração = duraçãoViaID, indicando o tempo de travessia da via em questão e
msg.tipo = atualização | requisição, indicando se uma mensagem é de atualização ou
requisição de informação. No caso de uma mensagem de requisição de informação sobre
as vias, os campos msg.via e msg.duração são descartados pelo destino.

Quando uma mensagem é criada por RSUs, os seguintes campos são atualizados,
onde algumas informações são obtidas a partir da mensagem recebida pela RSU: msg.id
= novoID; msg.posiçãoDestino = posiçãoVeı́culo, contendo a posição do veı́culo que re-
alizou a requisição; msg.idDestino = idVeı́culo, contendo o ID do veı́culo que realizou

305

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



a requisição e msg.informaçãoVias, contendo as informações das vias sob responsabili-
dade da RSU e msg.tipo = resposta. Para que a comunicação funcione corretamente, é
necessário que os veı́culos sejam equipados com um receptor GPS, possuam o mapa com
a malha viária da cidade (com a localização das RSUs e as células de voronoi) e sejam
equipados com uma unidade de processamento, armazenamento e comunicação sem fio.

O procedimento V2V(msg) no algoritmo 1 (linhas 1–13) ilustra a comunicação
V2V entre veı́culos. Inicialmente, é verificado se a mensagem recebida já foi processada
utilizando o seu ID. Se a mensagem ainda não foi recebida (linhas 2–7), o veı́culo verifica
se ele está mais próximo do destino em relação ao veı́culo que enviou a mensagem para
ele. Se sim, o veı́culo calcula um tempo de atraso de envio, onde o veı́culo que está
mais próximo do destino possui um atraso de envio menor em comparação com veı́culos
distantes do destino (linha 4). O alcanceMáximo indica o raio de comunicação e, nesse
caso, o atraso no envio é um valor de 0 a 1. Após o cálculo do tempo, a mensagem é
escalonada para o envio futuro. O procedimento da linha 7 tem como objetivo atualizar
a lista de mensagens recebidas pelo veı́culo bem como armazenar as informações sobre
as vias se a mensagem é do tipo resposta. Nesse caso, o veı́culo atualiza a sua base de
dados local com as informações sobre as vias contidas na mensagem recebida junto com
um timestamp. O objetivo do timestamp é contabilizar se a mensagem é recente ou não.
A próxima seção descreve a utilização do timestamp.

Se a mensagem já foi recebida pelo veı́culo (linhas 8–12), o veı́culo verifica se a
ele está mais distante da RSU em comparação com o veı́culo que enviou a mensagem. Se
sim, o veı́culo cancela o seu envio e, dessa forma, a mensagem caminhará no sentido da
RSU. O algoritmo 1 (linhas 14–24) ilustra a comunicação entre veı́culos e infraestrutura
(V2I). Se a mensagem é de atualização de tempo de percurso de uma determinada via
(Linha 15), a RSU atualiza a sua base de dados (linha 17). Se a mensagem é de requisição
de informação (linha 19), a RSU cria uma mensagem de resposta contendo as informações
solicitadas e a envia para o veı́culo. Em ambos os casos é verificado se a mensagem já foi
recebida ou enviada pela RSU. Após o envio da mensagem, o encaminhamento entre os
veı́culos é feito utilizando o procedimento V2V(msg).

A figura 1 (rótulo B) ilustra a comunicação no processo de atualização e resposta
de informações sobre as vias. Seja os veı́culos de uma determinada célula do diagrama de
voronoi e sua respectiva RSU. As setas em vermelho ilustram a comunicação quando um
veı́culo envia uma informação de atualização de uma via que ele acabou de percorrer. A
RSU, ilustrada pela torre central, atualiza a sua base de dados. As setas em azul ilustram as
mensagens após a RSU receber uma mensagem de requisição pelo veı́culo ⌦. Observa-se
que apenas os veı́culos mais próximos ao veı́culo que requisitou as informações repassam
a mensagens. Como mencionado, os veı́culos que repassam as mensagens de resposta
também atualizam a sua base de dados, uma vez que as informações sobre as vias também
são de seu interesse.

3.3. Alteração de Rotas

Quando o veı́culo necessita encontrar uma rota alternativa, ele verifica em qual célula se
encontra e envia uma mensagem de requisição de informação para a RSU responsável pela
célula. Ao receber a resposta e de posse do mapa com a malha viária da cidade, o veı́culo
cria um grafo ponderado G = (V,A), onde V é o conjunto de vértices (cruzamentos)
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Algoritmo 1: Comunicação entre os nós
1 Procedimento V2V(msg)
2 se !msgProcessada(msg.id) então
3 se distância(minhaPosição) < distância(msg.posição) então
4 atraso ← diferença(minhaPosição,msg.posição)

alcanceMáximo ;
5 envia(msg,atraso);
6 fim
7 processaMensagem(msg);
8 senão
9 se distância(minhaPosição) > distância(msg.posição) então

10 cancelaEnvio(msg.id)
11 fim
12 fim
13 fim
14 Procedimento V2I(msg)
15 se msg.tipo = Atualização e !msgRecebida(msg) então
16 mensagemRecebida(msg.id,True);
17 atualizaTabela(msg.viaid, msg.duração);
18 fim
19 se msg.tipo = Requisição e !msgEnviada(msg) então
20 mensagemEnviada(msg.id,True);
21 novaMsg = BaseDados(msg), tipo = Resposta;
22 envia(novaMsg);
23 fim
24 fim

de toda a malha viária, enquanto A é o conjunto de arestas (vias). Os pesos das arestas
do grafo G representam o tempo de travessia das vias e são atualizados utilizando as
informações recebidas da RSU (ou seja, tempo de travessia das vias pertencentes à célula
que o veı́culo se encontra). As vias que estão fora da célula de cobertura da RSU são
atualizadas com o tempo de travessia esperado para fluxo livre, ou seja, considerando a
velocidade máxima permitida e o tamanho da via. Utilizando o ID da via atual e da via
de destino, o veı́culo executa um algoritmo de caminho mı́nimo para encontrar uma nova
rota com o menor tempo de viagem. Se o tempo encontrado for menor do que o tempo
estimado da rota atual, o veı́culo inicia o novo percurso.

Utilizando como base os algoritmos da literatura sobre gerenciamento de
tráfego em redes veiculares [Brennand et al. 2016, Pan et al. 2017], os veı́culos recebem
notificações de caminhos alternativos em intervalos de tempo pré-definidos. Ou seja, a
cada u unidades de tempo os veı́culos podem calcular novas rotas. Diferentemente dessas
abordagens em que o intervalo de tempo u de todos os veı́culos da rede se esgotam no
mesmo tempo, na abordagem proposta cada veı́culo possui seu intervalo individual. Isso
é feito para que, quando o veı́culo encaminhe uma mensagem de resposta para algum
veı́culo, ele atualize seu grafo G com as informações recebidas. Se o veı́culo verificar que
já se passaram u/2 unidade de tempo em relação à sua última verificação de novas rotas,
uma nova rota pode ser calculada. Essa estratégia tem como objetivo reduzir a quantidade
de requisições realizadas pelo sistema de gerenciamento de tráfego e, ao mesmo tempo,
reduzir a utilização do meio sem fio para que outras aplicações possam ser executadas sem
interferência de acesso ao canal sem fio. Após o cálculo da nova rota, um temporizador é
novamente iniciado com o tempo u.

O processo de alteração de rota é ilustrado na figura 2, onde cada célula de voronoi
possui uma RSU e uma cor associada para delimitar seu escopo. O veı́culo que está na
célula verde solicita à RSU (verde) as informações do tempo de travessia das vias da
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célula e todas as arestas da célula verde são atualizadas no grafo G, enquanto as arestas
das regiões azul, vermelha e amarela são atualizadas com o tempo de travessia com tráfego
livre. Utilizando as informações recebidas, o veı́culo é capaz de encontrar uma rota com
menor tempo de viagem (rota verde) em comparação com a rota anterior (marrom).

Figura 2. Ilustração do GRIFO

4. Metodologia de Avaliação
A avaliação das soluções foi realizada utilizando um conjunto de simuladores especı́ficos
para redes veiculares. Para modelar a mobilidade dos veı́culos, foi utilizado o SUMO (Si-
mulation of Urban Mobility) em sua versão 0.30.0. Utilizamos o simulador OMNET++
versão 5.2.1 juntamente com o framework Veins [Sommer et al. 2011] para simular a
comunicação 802.11p entre os veı́culos e infraestrutura. O cenário de simulação escolhido
foi uma área de 17km2 da região metropolitana da cidade de Portland – USA extraı́da uti-
lizando a ferramenta OpenStreetMaps1. As topologias do cenário do OpenStreetMaps e
do SUMO são ilustradas na figura 3.

Para realizar a comparação com diferentes condições de tráfego, são utilizadas di-
ferentes densidades de veı́culos, variando-se de 50–350 veı́culos por km2 em intervalos de
50, ou seja, de 850 a 5.950 veı́culos considerando-se 17km2. Uma rede com 850 veı́culos
representa um cenário sem congestionamentos, enquanto 5.950 veı́culos representa uma
rede muito congestionada. As rotas iniciais de cada veı́culo são geradas aleatoriamente
como um par origem-destino segundo o menor caminho entre eles. O raio de comunicação
dos veı́culos e da RSU é de 250m e a largura de banda é de 18Mbps. Cada cenário foi
executado 33 vezes utilizando diferentes sementes de geração de números aleatórios para
se obter um intervalo de confiança de 95%.

A solução proposta GRIFO foi comparada com o DSP, RkSP, FOX e OVMT (Ori-
ginal Vehicle Mobility Trace, que representa a trajetória inicial dos veı́culos sem con-
trole de congestionamento). Para todas as soluções avaliadas foi definido um intervalo
de verificação de rotas alternativas de 60 segundos. Foi definido k=3 para a quantidade

1http://www.openstreetmap.org/
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(a) Mapa do OpenStreetMaps (b) Mapa do SUMO

Figura 3. Área de 17km2 da cidade de Portland – USA

de caminhos alternativos das soluções RkSP e FOX. Foram depositadas 30 RSUs alea-
toriamente no mapa para a execução das soluções FOX e GRIFO. A figura 1 ilustra um
exemplo de deposição de 30 RSUs na cidade de Portland, vale notar que para o GRIFO
cada semente utiliza uma deposição diferente.

O Controle de congestionamento das soluções foi avaliado considerando as se-
guintes métricas: mensagens transmitidas: quantidade de mensagens para realizar o
controle do congestionamento; tempo médio de viagem: tempo médio gasto pelos
veı́culos para saı́rem de suas origens e chegarem a seus respectivos destinos; distância
percorrida: média das distâncias percorridas pelos veı́culos; velocidade média: velo-
cidade média durante os percursos dos veı́culos; e tempo de conclusão por fração de
veı́culos: tempo médio de viagem considerando as seguintes quantidade de veı́culos que
chegam ao destino: 20%–[0 a 20%], 40%–]20 a 40%], 60%–]40 a 60%], 80%–]60 a 80%]
e 100%–]80 a 100%] da quantidade total de veı́culos.

5. Resultados e Discussão

Uma questão importante na solução proposta é verificar o tamanho das mensagens trans-
mitidas entre veı́culos e RSUs, uma vez que a RSU responde a uma solicitação com uma
mensagem contendo informações de todas as vias de sua célula de voronoi. Uma mensa-
gem de requisição contém 8 campos (apresentados na seção 3.2) e, considerando 4 bytes
para cada campo, a mensagem possui uma carga útil de 32 bytes. Convertendo o mapa
de Portland (figura 3(b)) no grafo G=(V ,A) (apresentado na seção 3.3), temos um grafo
com 7.680 arestas (vias). É importante ressaltar que uma rua com o mesmo nome é repre-
sentada por múltiplas arestas (vias) no grafo G, como pode ser observado na figura 2 (rua
com várias junções). Considerando que cada aresta possui um ID de 4 bytes e um peso de
4 bytes, o grafo total resultante ocupa 61,44 Kbytes. Considerando 30 células e cada uma
contendo 256 vias, a mensagem de resposta de uma requisição terá 12 bytes referentes
aos três campos e, em média, mais 2,04 Kbytes de carga útil.

A figura 4 apresenta a avaliação da quantidade de requisições geradas e mensa-
gens transmitidas considerando a comparação do GRIFO com o FOX. A solução FOX
apresenta maior similaridade com o trabalho proposto e também utiliza infraestrutura
auxiliar, diferentemente das soluções DSP e RkSP que são baseadas em servidores cen-
trais. Pode-se perceber que, considerando a quantidade de requisições (figura 4(a)) ou
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a quantidade de mensagens transmitidas (figura 4(b)), para o funcionamento completo
do sistema, a solução proposta utiliza menos recursos da rede. Considerando 3.400
veı́culos, a solução GRIFO necessita de apenas 10% do total de requisições realizadas
pela solução FOX. Quando a quantidade de veı́culos na rede é maior (5.950 veı́culos), a
solução proposta reduz em 96% o número de requisições realizadas. Isso acontece porque
na solução proposta, quando um veı́culo repassa uma mensagem de resposta da RSU con-
tendo informações das vias, ele atualiza a sua base de dados e essa informação pode ser
utilizada para o cálculo de novas rotas, não necessitando realizar nova requisição. Esse
reaproveitamento não poderia ser utilizado pelo FOX pois, diferentemente da solução pro-
posta, a resposta da infraestrutura é endereçada a um veı́culo contendo a rota que ele deve
seguir. Considerando o gráfico de mensagens transmitidas e 3.400 veı́culos, o GRIFO re-
duz em 87% a quantidade de mensagens, enquanto a redução chega a 91% ao considerar
um cenário mais congestionado (5.950 veı́culos).

(a) Requisições Geradas (b) Mensagens Transmitidas

Figura 4. Avaliação do número de mensagens

A figura 5 apresenta os resultados considerando as métricas de congestionamento.
De maneira geral, pode-se perceber que as soluções centralizadas DSP e RkSP apresentam
resultados melhores em comparação com o FOX. Entretanto, a solução proposta GRIFO
apresenta resultados melhores ou similares em comparação com o RkSP para as métricas
avaliadas. Quando consideramos 3.400 veı́culos, a solução OVMT, que não modifica as
rotas dos veı́culos, possui um tempo médio de viagem de 20 minutos, sendo que 14 mi-
nutos foram gastos em congestionamento, possuindo uma velocidade média de 9km/h,
entretanto, percorrendo a menor distância média por viagem (3km). É importante obser-
var que mesmo com o aumento da quantidade de veı́culos, a distância percorrida pelo
OVMT se mantém a mesma, porém, aumentando o tempo perdido no congestionamento
e, por consequência, uma maior média no tempo de viagem. As soluções FOX, RKSP,
DSP e GRIFO possuem uma redução do tempo médio de viagem de 26%, 43%, 45%,
47% respectivamente considerando 3.400 veı́culos (figura 5(a)). Entretanto, quando a
quantidade de veı́culos é 5.950, a solução proposta GRIFO reduz em 13%, 32%, 40% e
68% em comparação com RkSP, DSP, FOX e OVMT, respectivamente.

De maneira geral, a distância média percorrida (figura 5(b)) pelas soluções ava-
liadas é maior em comparação com o OVMT. Isso é esperado, uma vez que rotas mais
rápidas não são necessariamente mais curtas. Entretanto, a solução GRIFO possui as
menores distâncias entre as soluções avaliadas, sendo 33%, 14% e 7% inferiores em
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(a) Duração (b) Distância Percorrida

(c) Tempo Perdido (d) Velocidade

Figura 5. Avaliação das soluções.

comparação com o DSP, RkSP e FOX considerando 5.950 veı́culos. Como as soluções
FOX e RkSP utilizam k rotas alternativas, o congestionamento não é movido para ou-
tra localização e menores distâncias são percorridas em comparação com DSP. Conside-
rando o tempo perdido (figura 5(c)), as soluções DSP, RkSP e GRIFO apresentam resul-
tados similares com o aumento do congestionamento, possuindo resultados inferiores ao
OVMT e FOX. O mesmo comportamento é observado na velocidade média dos veı́culos
(figura 5(d)). Com mais veı́culos, a velocidade média de DSP, RkSP e GRIFO são simi-
lares e, em média, 56% superior ao FOX e 360% superior ao OVMT.

A figura 6 mostra o tempo médio de viagem encontrado pelas abordagens consi-
derando diferentes quantidades de veı́culos que chegaram ao destino final. Considerando
850 veı́culos, o tempo médio de viagem dos 20% primeiros veı́culos que chegaram ao des-
tino é de 3,8 minutos para todas as soluções. Entretanto, quando observamos os últimos
20% dos veı́culos que chegaram ao destino (rótulo 100% no eixo-x), percebe-se que o
GRIFO, DSP e FOX possuem, em média, um tempo de viagem de 19 minutos, contra 27
minutos para o RkSP e 30 minutos para o OVMT. Como o cenário possui pouco congesti-
onamento, o RkSP não consegue bons resultados para os maiores tempos de viagens. Ao
aumentarmos a quantidade de veı́culos, o FOX possui o pior resultado em comparação
com as demais soluções que realizam o re-roteamento de veı́culos. Considerando os 20%
veı́culos finais na figura 6(b), DSP e GRIFO possuem um tempo médio de viagem de 32
minutos, onde o RkSP e FOX possuem um tempo médio de 41 e 47 minutos, respectiva-
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(a) 850 (b) 3.400 (c) 5.950

Figura 6. Comportamento das soluções para diferentes quantidade de veı́culos.

mente. Essa diferença se torna ainda maior quando avaliamos 5.950 veı́culos e conside-
rando os últimos 20% dos veı́culos que chegaram ao destino, nesse caso, o OVMT possui
um tempo médio de viagem de 156 minutos. As soluções de controle de congestiona-
mento conseguem reduzir o tempo médio de viagem dos veı́culos para 76, 49, 46 e 36
minutos considerando o FOX, DSP, RkSP e GRIFO, respectivamente.
6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho foi proposto o GRIFO, um sistema de controle de congestionamento
que utiliza uma infraestrutura auxiliar para armazenar informações de tráfego. Após a
deposição das RSUs, a região de responsabilidade de cada RSU é determinada conside-
rando um diagrama de voronoi, onde as RSUs são o centro das células de voronoi. No
sistema proposto, o veı́culo requisita informação sobre tráfego para a RSU e o próprio
veı́culo calcula uma nova rota quando necessário. Dessa forma, a solução proposta con-
segue reduzir em 91% a quantidade de mensagens transmitidas para realizar o gerencia-
mento do tráfego. Quando a rede possui muitos congestionamentos, a solução proposta
reduz o tempo de viagem em 70% comparado com a solução que não altera as rotas dos
veı́culos. Além disso, a solução proposta reduz o tempo de viagem em mais de 20% em
comparação com soluções da literatura que realizam o gerenciamento de tráfego. Como
trabalhos futuros, pretende-se propor heurı́sticas para o problema de deposição de RSU
que considerem o fluxo de veı́culos na célula com o objetivo de distribuição da sobre-
carga. Além disso, serão investigadas novas soluções baseadas em comunicação geocast
para a comunicação V2V.
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Abstract. Elastic optical networks comprise a network infrastructure capable

of withstanding the high demand of high-speed data traffic networks. One of the

problems that must be solved to ensure the proper functioning of the network

is called Routing, Modulation Level and Spectrum Assignment (RMLSA). This

work aims to propose a new approach to this problem through the use of an al-

gorithm for the provision of guard band adaptive, based on the level of network

utilization,called GBUN. The performance of the proposed algorithm is compa-

red with algorithms that use fixed guard band values and the adaptive proposed

AGBA. The results show that proposed algorithm presents a better performance

in terms of bandwidth blocking probability for the scenarios studied.

Resumo. As redes ópticas elásticas compõem uma infraestrutura de rede capaz

de suportar a grande demanda de tráfego de dados das redes de alta veloci-

dade. Um dos problemas que devem ser solucionados para garantir o bom

funcionamento da rede é o chamado Routing, Modulation Level and Spectrum

Assignment (RMLSA). Este trabalho tem como objetivo propor uma nova abor-

dagem para esse problema por meio do uso de um algoritmo para provisão de

banda de guarda adaptativa, baseado no nível de utilização da rede, chamado

de GBUN. O desempenho do algoritmo proposto é comparado com algoritmos

que usam valores de banda de guarda fixa e a proposta adaptativa AGBA. Os

resultados mostram que o algoritmo proposto apresenta um melhor desempenho

em termos de probabilidade de bloqueio de banda para os cenários estudados.

1. Introdução

Os serviços emergentes (tais como realidade virtual/realidade aumentada, rede móvel
5G, serviços de vídeo de alta definição, serviços de computação em nuvem, etc.) têm
estimulado o desenvolvimento e transformação das tecnologias de comunicação óptica
[Wu et al. 2017, Zhu et al. 2017]. As redes ópticas elásticas, com base na tecnologia de
multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM – Orthogonal Frequency Di-

vision Multiplexing), têm atraído o interesse de pesquisas nos últimos anos. Pois podem
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melhorar significativamente a eficiência espectral da camada óptica com alocação flexível
de largura de banda [Chatterjee et al. 2015]. Essa arquitetura de rede óptica permite a di-
visão do espectro óptico em pequenos intervalos de frequência chamados de slots. Assim,
cada circuito pode alocar uma quantidade diferente de slots dependendo da sua demanda
de largura de banda.

Otimizar a utilização dos recursos e, consequentemente, melhorar o desempe-
nho da rede, é uma tarefa que envolve a resolução de uma série de problemas. No con-
texto das redes ópticas elásticas, um dos principais desafios para o estabelecimento de
um circuito óptico é o problema de roteamento, seleção de formato de modulação e alo-
cação de espectro (RMLSA – Routing, Modulation Level, and Spectrum Assignment)
[Christodoulopoulos et al. 2011]. O problema RMLSA consiste em i) definir uma rota
para um par de nós origem e destino; ii) selecionar um formato de modulação adequado
para essa rota e iii) escolher uma faixa de espectro livre (conjunto de slots contíguos e
contínuos) na rota definida.

Outro desafio no planejamento e operação de redes ópticas elásticas é reduzir os
impactos das imperfeições de camada física na qualidade do sinal óptico. Nas redes
ópticas elásticas transparentes, objeto de investigação deste trabalho, os dados são trans-
mitidos da fonte para o destino como um sinal óptico. Toda a operação de roteamento
é realizada no domínio óptico sem qualquer conversão para o domínio eletrônico. O si-
nal óptico sofre degradação à medida que se propaga da origem para o destino devido às
imperfeições da camada física. O acúmulo das degradações no sinal óptico ao longo de
uma rota pode tornar a taxa de erro de bit (BER – Bit Error Rate) intolerável no receptor,
inviabilizando a comunicação [Beyranvand and Salehi 2013].

Em redes ópticas elásticas usa-se um ou mais slots livres entre os slots utilizados
para o estabelecimento dos circuitos ópticos com a finalidade de reduzir as interferências
entre os circuitos. Esses slots livres entre os circuitos são chamados de banda de guarda
(GB – Guard Band) [Chatterjee et al. 2015]. A seleção de quantos slots serão utilizados
na banda de guarda afeta diretamente a utilização dos recursos espectrais. Quanto maior
a banda de guarda melhor será a qualidade de transmissão (QoT – Quality of Transmis-

sion) e aumenta também a probabilidade de bloqueio por ausências de recursos espectrais
da rede. Por outro lado, quanto menor a banda de guarda pior será a QoT e também
ocorre a redução da probabilidade de bloqueio pela ausência de recursos espectrais da
rede [Chen et al. 2017].

Este artigo apresenta uma nova proposta que consiste em selecionar a quantidade
de slots usados na banda de guarda baseada no estado atual da rede. O algoritmo proposto,
chamado de Guard Band according to Use of the Network (GBUN), leva em consideração
o estado de utilização de espectro da rede para determinar a banda de guarda que deverá
ser utilizada para o estabelecimento de um determinado circuito. É apresentado um es-
tudo de avaliação de desempenho comparando a seleção de banda de guarda adaptativa
com valores fixos para a banda de guarda usados pela literatura e a proposta adaptativa
apresentada em [Takeshita et al. 2016]. Os resultados mostram que selecionar a banda de
guarda de forma adaptativa é mais eficiente para a redução da probabilidade de bloqueio
geral da rede.

As demais seções deste artigo estão organizadas da seguinte forma. Na seção
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2 é apresentada a arquitetura da rede óptica elástica e é descrito o modelo de camada
física adotado neste trabalho. A Seção 3 apresenta o problema RMLSA e o problema
da configuração da banda de guarda e discute os trabalhos relacionados. O algoritmo
proposto é apresentado na Seção 4. A Seção 5 apresenta um estudo de avaliação de
desempenho da proposta. Por fim, as conclusões do trabalho são destacadas na Seção 6.

2. Arquitetura da Rede Óptica Elástica e Modelo de Camada Física

A incorporação da tecnologia OFDM nas redes ópticas permitiu o surgimento de um
novo tipo de rede óptica de transporte chamada de rede óptica elástica, proposta em
[Jinno et al. 2009]. A tecnologia OFDM permite a divisão do espectro óptico em uma
granularidade fina, também denominada de slots de frequência. Em uma rede óptica, para
que os clientes (nós) se comuniquem uns com os outros, é necessário que sejam estabe-
lecidos circuitos ópticos. Nas redes ópticas elásticas os circuitos ópticos são constituídos
por um ou mais slots de frequência. A quantidade de slots de frequência depende da lar-
gura de banda requerida para cada circuito óptico. A Figura 1 apresenta um exemplo de
divisão do espectro óptico em slots de frequência.

c
1

c
2

c
3

c
4

Slot de frequência
Espectro ópticoBanda de guarda

Figura 1. Exemplo de divisão do espectro óptico em slots de frequência.

Na Figura 1, os slots brancos representam slots livres e os slots coloridos repre-
sentam slots ocupados por circuitos. Os slots livres entre os slots ocupados por circuitos
representam a banda de guarda. A banda de guarda é usada para reduzir a interferência
entre circuitos adjacentes [Zhao et al. 2015]. Ilustra-se ainda na Figura 1, a alocação de
quatro circuitos com larguras de banda distintas. A alocação dos slots de frequência é
ajustado para atender a largura de banda requisitada. Por exemplo, o circuito c1 aloca
apenas um slot de frequência, enquanto o circuito c4 aloca cinco slots de frequência.

Para garantir a flexibilidade na utilização do espectro óptico as redes ópticas elás-
ticas utilizam duas tecnologias: Transponder com largura de banda variável (BVT –
Bandwidth Variable Transponders) e comutador óptico com largura de banda variável
(BV-WXC – Bandwidth Variable Wavelength Cross-Connects). Os BVTs são respon-
sáveis por garantir a flexibilidade na utilização dos recursos espectrais na transmissão e
recepção de dados nos nós de origem e destino. Os BVTs são utilizados para ajustar a
largura de banda conforme a taxa de bits de transmissão ou formato de modulação ado-
tado. Os BV-WXCs permitem a comutação óptica de circuitos que utilizam circuitos com
largura de espectro ajustada dinamicamente [Chatterjee et al. 2015]. A Figura 2 ilustra
a disposição dos BVTs, BV-WXCs, amplificadores e fibras ópticas em uma rede óptica
elástica.

Como pode ser observado na Figura 2, os BVTs se localizam nos nós de borda
da rede elástica, permitindo a transmissão e recepção dos dados dos clientes. Depois do
processo de admissão de uma requisição, o circuito óptico é estabelecido a partir de um
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BVT Cliente

BV-WXC

Fibra óptica

Amplificador

Figura 2. Arquitetura da rede óptica elástica.

BVT no nó de origem. Este circuito atravessa de forma transparente os BV-WXC nos nós
intermediários (sinais transientes), e termina em um BVT no nó de destino.

Durante a transmissão do sinal óptico, quanto maior a distância percorrida na fi-
bra, maior será a atenuação da potência de sinal. Isso ocorre de tal forma que gera uma
necessidade em amplificar o sinal óptico para que este restabeleça sua potência e assim
possa ser detectado no destino. Os amplificadores também são utilizados para compensar
perdas do sinal óptico inseridas pelos BV-WXCs. Usualmente, a amplificação óptica é
realizada pelo equipamento amplificador (EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier). No
momento da amplificação, os EDFAs introduzem o ruído da emissão espontânea amplifi-
cada (ASE – Amplified Spontaneous Emission) [Saradhi and Subramaniam 2009].

Além disso, ainda ocorrem ruídos gerados pelos efeitos não lineares (NLIs – Non-

linear Impairments) quando o sinal se propaga pelas fibras. Dentre os efeitos não linea-
res estão [Saradhi and Subramaniam 2009]: Auto-Modulação de Fase (SPM – Self-Phase

Modulation), Modulação de Fase Cruzada (XPM – Cross-Phase Modulation) e Mistura
de Quatro Ondas (FWM – Four-Wave Mixing) [Saradhi and Subramaniam 2009].

Neste trabalho foi adotado o modelo de camada física apresentado em
[Johannisson and Agrell 2014, Yan et al. 2015] para mensurar os impactos dos ruídos
ASE e NLIs na relação sinal-ruído (SNR – Signal to Noise Ratio). O cálculo da SNR
para um circuito i usando uma rota ri é expresso por:

SNRi =
I

IASE + INLI
. (1)

A variável I é a densidade espectral da potência do sinal (PSD – Power Spectral

Density), I = PTX/�f , em que PTX é potência de sinal e �f é a largura de banda do
circuito. A PSD do ruído ASE é dada por:

IASE =
X

l2ri
NlI

0
ASE, (2)

em que Nl é o número de spans do enlace l e I0ASE = (GAMP � 1)Fhv. A variável F é
o fator de emissão espontânea, que corresponde à metade da figura de ruído (NF – Noise

Figure) do amplificador [Beyranvand and Salehi 2013], h é a constante de Planck, v é a

318

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



frequência da luz e GAMP é o ganho do amplificador óptico. A PSD do ruído dos efeitos
não lineares (NLI – Nonlinear Impairments) é dada por:

INLI =
X

l2ri
NlI

l
NLI , (3)

em que I lNLI , a PSD do ruído NLI em um único span do enlace l, é expressa pela Equação
4 [Zhao et al. 2015]:

I lNLI =
3�2I3

2⇡↵|�2|

0

@✏+
X

j

ln

2

4

⇣
�fij +

Bj

2

⌘
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�fij �

Bj

2

⌘

3

5

1

A , (4)

✏ = arcsinh

 
⇡2|�2|
2↵

B2
i

!

, (5)

em que, j é outro circuito usando o enlace l, Bi e Bj são, respectivamente, as larguras
de bandas para os circuitos i e j, �fij é o espaçamento da frequência central entre os
circuitos i e j, � é o coeficiente não linear da fibra, �2 é o parâmetro de dispersão da fibra
e ↵ é a atenuação de potência causada pela fibra.

Para este trabalho, a SNR é usada como critério de QoT. Caso o valor da SNR
alcançada pelo circuito não esteja acima ou igual a um limiar de SNR preestabelecido, o
estabelecimento do circuito pode ser bloqueado por ausência de QoT. Um bloqueio por
ausência de QoT pode acontecer de duas formas: i) QoT inadequada para o novo circuito
(QoTN) ou ii) QoT inadequada para um ou mais circuitos já ativos na rede (QoTO).
O QoTN é o bloqueio sofrido caso um novo circuito não atinja os níveis adequados de
QoT. Mesmo que um novo circuito atinja tal requisito, ele ainda poderá sofrer bloqueio
caso o estabelecimento do novo circuito impacte na QoT dos circuitos já estabelecidos,
ocasionando assim o QoTO [Fontinele et al. 2017].

3. Problema RMLSA e o Problema da Seleção da Banda de Guarda

Para um uso eficiente das redes ópticas elásticas é necessário solucionar o problema
RMLSA. A primeira etapa do problema consiste em selecionar uma rota entre os nós
origem e destino de uma requisição. A Figura 3, apresenta uma pequena topologia e mos-
tra três possíveis alternativas de rota para uma requisição com origem no nó 1 e destino
no nó 4.

Figura 3. Problema de roteamento entre os nós 1 e 4.

Observa-se na Figura 3 que para uma requisição, com origem no nó 1 e destino
no nó 4, tem-se 3 opções de escolha de rota. As opções de escolha de rota são: 1-2-3-4;
1-2-5-4 e 1-6-5-4.
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Após a escolha da rota, o próximo passo é a escolha do formato de modulação.
O formato de modulação escolhido em conjunto com a taxa de transmissão requisitada
determina a quantidade de slots necessários para atender a requisição. A Figura 4 apre-
senta alguns exemplos de formatos de modulação usados pelas redes ópticas. Observa-se
que a quantidade de símbolos e o respectivo alcance óptico de cada formato. A quanti-
dade de bits por símbolo para um formato de modulação é dada por log2 M , em que M
corresponde a quantidade de símbolos do formato de modulação.

Figura 4. Exemplo de modulações usadas pelas redes ópticas elásticas.

Modulações que possuem uma eficiência espectral maior (Por exemplo, 32QAM)
estão mais propensas a sofrer ruídos provenientes da camada física, por isso o seu al-
cance é menor. Portanto, a escolha do formato de modulação esta diretamente re-
lacionada ao tamanho da rota escolhida. Para rotas maiores, modulações que são
menos complexas são preferíveis pois alcançam uma distância maior (Por exemplo,
BPSK)[Costa and Drummond 2017].

Por fim, é preciso escolher uma faixa do espectro adequada para alocar o circuito
óptico. Para um circuito ser estabelecido, é preciso atender as restrições de continuidade
e contiguidade. A Figura 5 demonstra as restrições associadas a alocação espectral.

Figura 5. Restrições de continuidade (a) e contiguidade (b).

A restrição de continuidade, obriga que o sinal óptico permaneça no mesmo in-
tervalo espectral em todos os enlaces da rota, ou seja, a mesma faixa de slots deve estar
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livre em todos os enlaces para atender a requisição. Na Figura 5 (a) é possível atender
uma requisição que necessita de 3 slots pois a mesma faixa de espectro está livre nos dois
enlaces da rota. Por outro lado, uma requisição de 1 slot pode ser bloqueada por não
conter a mesma faixa livre nos dois enlaces da rota.

Na restrição de contiguidade, em requisições que necessitam de 2 ou mais slots, os
mesmos precisam ser alocados de forma adjacente. Na Figura 5 (b) temos uma requisição
que necessita de 3 slots que pode ser atendida e outra que não pode ser atendida por não
conter 3 slots livres e adjacentes.

À medida que os circuitos vão sendo alocados e desalocados, o espectro vai fi-
cando fragmentado, o que aumenta a probabilidade das restrições de continuidade e con-
tiguidade não serem respeitadas. O que consequentemente acarretaria em um maior nú-
mero de bloqueios de requisições. O bloqueio por fragmentação (Frag) ocorre quando a
rede possui slots suficientes para atender a requisição mas os mesmos não respeitam as
restrições de continuidade e contiguidade. Quando a rede não possui slots suficientes para
atender a requisição ocorre bloqueio por Ausência de Espectro Livre (AEL).

Como já foi mencionado, em redes ópticas elásticas utiliza-se a banda de guarda
com o intuito de minimizar a interferência entre circuitos adjacentes. Quando o algoritmo
RMLSA está realizando a busca pela faixa de slots livres que respeita as restrições de
continuidade e contiguidade ele também deve buscar respeitar a banda de guarda entre
os circuitos. Deve-se tomar cuidado com a quantidade de slots usados para a banda de
guarda. A Figura 6 apresenta o comportamento da probabilidade de bloqueio de banda
em função do valor selecionado para a banda de guarda. Os cenários utilizados no estudo
apresentado na Figura 6 são detalhados na Seção 5.
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Figura 6. Probabilidade de bloqueio de banda em função da banda de guarda
para as topologias (a) Cost239 e (b) NSFNet.

Observa-se pela Figura 6 que à medida que a banda de guarda é aumentada a com-
ponente QoTO da probabilidade de bloqueio diminui em ambas topologias. Bloqueios de
requisições de circuito por QoTO estão diretamente relacionados a interferências entre os
circuitos. Por outro lado, as componentes Fragmentação, AEL e QoTN, que não estão
relacionas a interferências entre circuitos, tendem a aumentar devido a falta de recursos
espectrais. A banda de guarda com 5 slots apresentou o melhor desempenho em termos
de probabilidade de bloqueio de banda para a topologia Cost239, considerando a carga
de 400 Erlangs (Figura 6(a)). Já na topologia NSFNet, considerando a carga de 200 Er-
langs, a banda de guarda com 4 slots apresentou o melhor desempenho em termos de
probabilidade de bloqueio de banda (Figura 6(b)).
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Um circuito óptico com banda de guarda insuficiente pode ser impedido de alcan-
çar o seu destino devido aos ruídos causados pela camada física. Por outro lado, uma
atribuição desnecessária da banda de guarda pode causar uma ineficiência espectral. Por-
tanto, a otimização e atribuição da banda de guarda é importante no planejamento das
redes ópticas elásticas.

Poucos trabalhos [Chen et al. 2013, Takeshita et al. 2016, Chen et al. 2017] in-
vestigam o problema de ajustar a banda de guarda para realizar um trade-off entre blo-
queio por falta de recursos espectrais e bloqueios por QoT.

Em [Chen et al. 2013] é realizado um estudo de probabilidade de bloqueio com
roteamento singlepath e multipath. Os autores ainda investigam como diferentes tama-
nhos de banda de guarda podem afetar o desempenho do algoritmo de roteamento. Como
em [Chen et al. 2013] não é utilizada uma forma de mensurar a QoT dos circuitos e nem a
interferência entre eles, uma banda de guarda maior leva a uma probabilidade de bloqueio
maior. Isso ocorre porque todos os bloqueio são gerados pela falta de recursos espectrais.

Em [Takeshita et al. 2016] os autores propõem um algoritmo de atribuição de
bande de guarda chamado de Adaptive Guard Band Assignment (AGBA). O objetivo do
algoritmo AGBA é evitar a atribuição exagerada de banda de guarda para os circuitos
ópticos e assim alcançar um uso mais eficiente do espectro óptico. O algoritmo AGBA
utiliza dois valores para a banda de guarda (1 e 2 slots) e esses valores são atribuídos de
acordo com a quantidade de saltos da rota que o circuito utilizará. Se a rota selecionada
para um dado circuito possuir 4 ou menos saltos, a banda de guarda será igual a 1 slot.
Caso a rota selecionada possua mais do que 4 saltos, a banda de guarda será igual a 2
slots.

Em [Chen et al. 2017] os autores realizam um estudam para identificar o tamanho
de banda de guarda ideal a fim de reduzir os impactos causados por efeitos não lineares.
Os autores apresentam um estudo semelhante ao apresentado na Figura 6. À medida que a
banda de guarda aumenta, o bloqueio por QoT diminui rapidamente. Contudo, o bloqueio
por falta de recursos disponíveis aumenta. Para o cenário avaliado em [Chen et al. 2017],
o bloqueio total da rede é minimizado com uma banda de guarda de 7 GHz ou 8 GHz.

4. Algoritmo Proposto

O algoritmo de seleção da banda de guarda proposto neste trabalho é baseado no nível de
utilização de espectro da rede no momento do atendimento de uma requisição de circuito.
O algoritmo é chamado de Guard Band according to Use of the Network (GBUN). A
Figura 7 mostra o fluxograma de aplicação do algoritmo GBUN pelo plano de controle
para estabelecer um circuito.

Observa-se pela Figura 7 que o plano de controle aplica o algoritmo GBUN logo
após a chegada de uma requisição de circuito. Depois da definição da banda de guarda
realizada pelo algoritmo GBUN, o plano de controle aplica o algoritmo RMLSA selecio-
nado pelo operador da rede. Em seguida, o plano de controle verifica se é possível realizar
o estabelecimento do novo circuito requisitado. Se não for possível o estabelecimento
do novo circuito é identificado e contabilizado o bloqueio por uma das componentes de
bloqueio já mencionadas (Fragmentação, AEL, QoTN ou QoTO). Caso seja possível o
estabelecimento do novo circuito, o plano de controle alocará os recursos definidos pelo
algoritmo RMLSA.
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Chegada de uma requisição

Aplicação do algoritmo GBUN

Aplicação do algoritmo RMLSA

É possível estabelecer
o circuito requisitado?

Bloqueia a requisição e contabiliza o 
bloqueio para a componente apropriadaEstabelece o circuito

SIM NÃO

Figura 7. Fluxograma de aplicação do algoritmo GBUN.

Foram conduzidos experimentos com vários valores para a banda de guarda. Com
o menor valor igual a 0 (zero) slots e o maior valor igual a 8 slots. Observou-se pelos
resultados dos experimentos que a banda de guarda com 8 slots gera uma probabilidade
de bloqueio maior em comparação a probabilidade de bloqueio gerada por outras bandas
de guarda (4 slots, por exemplo) para cargas médias (200 ou 250 Erlangs, por exemplo) e
cargas altas (350 ou 400 Erlangs, por exemplo). Esse comportamento pode ser observado
na Figura 6. Mas quando a banda de guarda com 8 slots é utilizada em cargas baixas (50
ou 100 Erlangs, por exemplo) a probabilidade de bloqueio tende a ser menor do que a
probabilidade de bloqueio gerada pela banda de guarda com 1 slot.

Devido a esse comportamento, o algoritmo GBUN busca selecionar um valor de
banda de guarda menor quando a rede se encontra mais utilizada e um valor de banda de
guarda maior quando a rede se encontra pouco utilizada. A utilização espectral de um
enlace da rede é calculada da seguinte forma:

Utilização Espectral =
Número de slots usados

Total de slots do enlace
. (6)

Assim, a utilização do espectro da rede é definida pela soma da utilização espec-
tral de todos os seus enlaces dividido pela quantidade de enlaces da topologia. A Figura
8 apresenta os valores de utilização do espectro em função da carga da rede para as topo-
logias Cost239 e NSFNet (Figura 9), considerando a banda de guarda igual a 8 slots.

Observando o ponto de carga de 400 Erlangs na Figura 8, as utilizações máximas
alcançadas nas topologias Cost239 e NSFNet foram de 39% e 54%, respectivamente.
Esses valores de utilização máxima foram ajustados e divididos por 7 para encontrar o
intervalo e incremento para possíveis 8 valores de banda de guarda. A banda de guarda
com valor igual a 0 (zero) slots apresentou o pior desempenho em termos de probabilidade
de bloqueio e não é considerada pelo algoritmo GBUN. A Tabela 1 apresenta a seleção
da banda de guarda em função da utilização do espectro paras as topologias Cost239 e
NSFNet.
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Figura 8. Utilização do espectro nas topologias Cost239 e NFSNet.

Tabela 1. Seleção da banda de guarda em função dos valores de utilização do
espectro (UtiEsp) da rede para as topologias Cost239 e NSFNet.

Cost239 NSFNet

BG = 1 UtiEsp � 0,35 UtiEsp � 0,49
BG = 2 0,35 > UtiEsp � 0,30 0,49 > UtiEsp � 0,42
BG = 3 0,30 > UtiEsp � 0,25 0,42 > UtiEsp � 0,35
BG = 4 0,25 > UtiEsp � 0,20 0,35 > UtiEsp � 0,28
BG = 5 0,20 > UtiEsp � 0,15 0,28 > UtiEsp � 0,21
BG = 6 0,15 > UtiEsp � 0,10 0,21 > UtiEsp � 0,14
BG = 7 0,10 > UtiEsp � 0,05 0,14 > UtiEsp � 0,07
BG = 8 UtiEsp < 0,05 UtiEsp < 0,07

O primeiro passo do algoritmo GBUN, quando ele está em execução, é mensurar a
utilização do especto da rede. De posse dessa informação o algoritmo GBUN seleciona a
banda de guarda adequada seguindo a Tabela 1. Por exemplo, se no momento da chegada
de uma determinada requisição de circuito a utilização do espectro medida pelo algoritmo
GBUN na topologia Cost239 for igual a 0,19, a banda de guarda selecionada será igual a
5 slots.

O algoritmo RMLSA adotado neste trabalho foi o Complete Sharing

[Wang and Mukherjee 2014]. O algoritmo Complete Sharing é um algoritmo RMLSA
integrado que foi proposto para lidar com a fragmentação do espectro. Ele utiliza rote-
amento com k rotas candidatas e seleciona a rota que possibilita alocar a faixa de slots
mais próxima do início do espectro. O Complete Sharing utiliza o First Fit para a aloca-
ção de espectro. É utilizado o algoritmo de seleção do formato de modulação pela QoT
[Fontinele et al. 2017].

5. Avaliação de Desempenho

O algoritmo proposto (GBUN) foi comparado com o algoritmo AGBA e com três valores
fixos para banda de guarda (BG = 0, BG = 1 e BG = 2 slots). BG = 0 corresponde a
tentativa de utilizar o máximo possível do espectro óptico. BG = 1 e BG = 2 são valores
de banda de guarda comumente utilizados na literatura. O algoritmo Complete Sharing foi
empregado para resolver o problema RMLSA com k igual a 3. Como forma de avaliação,
foi considerada a métrica probabilidade de bloqueio de banda e também foram analisadas
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as componentes da probabilidade de bloqueio de banda. As componentes avaliadas foram:
Fragmentação, QoTN (QoT inaceitável para um novo circuito), QoTO (QoT inaceitável
para os circuitos já ativos na rede) e AEL (ausência de espectro livre).

As simulações foram realizadas usando o simulador SNetS (SLICE Network Si-

mulator) [Fontinele et al. 2017]. Em cada simulação foram geradas 100.000 requisições
de circuitos ópticos com sete níveis de granularidade: 10, 40, 80, 100, 160, 200 e 400
Gbps, com as proporções 7:6:5:4:3:2:1, respectivamente. A geração de requisições segue
a distribuição de Poisson com a carga de tráfego distribuída uniformemente entre todos
os pares de nós origem e destino. Para cada simulação foram realizadas dez replicações
com diferentes sementes de geração de variável aleatória. Todos os resultados possuem
nível de confiança de 95%. Foram consideradas as topologias NSFNet (National Science

Foundation Network) e Cost239, apresentadas na Figura 9, para as simulações de dois
cenários diferentes [Zhao et al. 2018].

(a) (b)

Figura 9. Topologias utilizadas: (a) Cost239 e (b) NSFNet

Os formatos de modulação considerados neste estudo foram BPSK, QPSK,
8QAM, 16QAM, 32QAM e 64QAM e os seus respectivos limiares de SNR são 5,5 dB,
8,5 dB, 12,5 dB, 15,1 dB, 18,1 dB e 21,1 dB [Ives et al. 2014]. Todos os enlaces da
rede são bidirecionais e possuem largura de banda do espectro dividida em 320 slots de
frequência. Um slot de frequência possui largura de banda de 12,5 GHz. Os ganhos
dos amplificadores são ajustados para compensar as perdas dos dispositivos e das fibras.
Outros parâmetros utilizados nas simulações estão listados na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros de camada física utilizados nas simulações.
Descrição Valor

PSD do sinal por slot -20 dBm/GHz
Atenuação da fibra (↵) 0,2 dB/km

Parâmetro de dispersão da fibra (D) 16 ps/(nm·km)
Coeficiente não linear da fibra (�) 1,3 (Wkm)�1

Tamanho de um span (Ls) 100 km
Figura de ruído do amplificador (NF ) 6 dB

A Figura 10 apresenta a probabilidade de bloqueio de banda obtida pelos algorit-
mos GBUN, AGBA e para os valores fixos de banda de guarda em função da carga da
rede para as topologias Cost239 e NSFNet.

O algoritmo GBUN alcançou o melhor desempenho em termos de probabilidade
de bloqueio de banda para todos os pontos de carga na topologia Cost239. Considerando
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Figura 10. Probabilidade de bloqueio de banda para as topologias (a) Cost239 e
(b) NSFNet.

a carga de 400 Erlangs na topologia Cost239, o algoritmo GBUN apresentou desempenho
superior de aproximadamente 47,54%, 30,63%, 22,26% e 30,63% em relação a BG = 0,
BG = 1, BG = 2 e AGBA, respectivamente.

Na topologia NSFNet, o algoritmo GBUN alcançou o melhor desempenho em
termos de probabilidade de bloqueio de banda para a maioria dos pontos de carga. Con-
siderando a carga de 400 Erlangs na topologia NSFNet, o algoritmo GBUN apresentou
desempenho superior de aproximadamente 35,79%, 15,24% e 17,16% em relação a BG
= 0, BG = 1 e o AGBA, respectivamente. Contudo, em relação a BG = 2, o algoritmo
GBUN apresentou um desempenho inferior de 2,29% na média. De certa forma, esse
comportamento é esperado, uma vez que o GBUN está programado para usar uma menor
banda de guarda sobre cargas maiores. Logo, existe uma tendência do GBUN obter re-
sultados de bloqueio próximos aos usados por bandas de guarda fixas menores, como 1
ou 2 slots. Além do mais, não existe uma diferença significativa, visto que os intervalos
de confiança ficam sobrepostos.

As Tabelas 3 e 4 exibem as componentes da probabilidade de bloqueio de banda
obtidas com os algoritmos GBUN, AGBA e para os valores fixos de banda de guarda na
carga de 400 Erlangs para as topologias Cost239 e NSFNet, respectivamente.

Tabela 3. Componentes da probabilidade de bloqueio de banda para a topologia
Cost239 na carga de 400 Erlangs.

Fragmentação QoTN QoTO AEL

BG = 0 2,360% 4,570% 93,070% 0,000%
BG = 1 2,710% 6,157% 91,133% 0,000%
BG = 2 2,231% 6,553% 91,216% 0,000%
AGBA 2,682% 6,164% 91,152% 0,000%
GBUN 2,170% 7,760% 90,071% 0,000%

Observa-se pelas Tabelas 3 e 4 que a componente que mais impactou no bloqueio
geral para todos os algoritmos em ambas topologias foi a QoTO. A utilização do algoritmo
Complete Sharing contribui para a redução dos bloqueios gerados pelas componentes
Fragmentação, AEL e QoTN.

Vale ressaltar que o melhor desempenho do algoritmo proposto está associado
as tentativas de usar bandas de guarda maiores, reduzindo assim a interferência entre os
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Tabela 4. Componentes da probabilidade de bloqueio de banda para a topologia
NSFNet na carga de 400 Erlangs.

Fragmentação QoTN QoTO AEL

BG = 0 0,000% 0,000% 100% 0,000%
BG = 1 0,000% 0,000% 100% 0,000%
BG = 2 0,009% 1,002% 98,978% 0,011%
AGBA 0,000% 0,000% 100% 0,000%
GBUN 0,040% 11,634% 88,255% 0,071%

circuitos. Esta escolha é baseada no nível de utilização da rede, que sugere se existe mais
ou menos slots disponíveis para aumentar o tamanho da banda de guarda.

6. Conclusão

Este artigo propõe o algoritmo GBUN que realiza a seleção da banda de guarda baseada
no estado de utilização do espectro em redes ópticas elásticas. A escolha da banda de
guarda é realizada no momento que o plano de controle recebe um pedido de requisição
de estabelecimento de circuito. O objetivo do algoritmo GBUN é possibilitar um melhor
desempenho aos algoritmos RMLSA através da utilização de uma banda de guarda que
se ajuste ao estado atual da rede e assim reduzir a probabilidade de bloqueio geral.

Foi realizado um estudo de avaliação de desempenho comparando o algoritmo
GBUN com valores fixos de banda de guarda comumente utilizados na literatura e com
a proposta adaptativa AGBA. O estudo de avaliação de desempenho foi conduzido nas
topologias Cost239 e NSFNet. Os resultados do estudo de avaliação de desempenho
mostraram que o algoritmo GBUN alcançou as melhores probabilidades de bloqueio de
banda em comparação ao algoritmo AGBA e a utilização de banda de guarda fixa em
ambas topologias.

Como trabalhos futuros pretendemos avaliar o desempenho da proposta com ou-
tros algoritmos RMLSA. Verificaremos também o quanto uma seleção da banda de guarda
adaptativa melhora o desempenho de algoritmos RMLSA cientes de camada física.
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Abstract. Elastic optical networks allow for a division of the optical spectrum
into frequency slots, which can be combined to create channels with bandwidth
defined by demand. Their flexibility provides greater spectral efficiency when
compared with traditional optical networks with fixed grids. Traffic grooming
strategies allow for even more efficiency in the use of network resources, redu-
cing the number of guard bands and the utilization of transmitters and recei-
vers. This work proposes a mechanism that can be combined with the existing
resource allocation solutions to increase the traffic grooming. The experiments
show that the adoption of the proposed mechanism also contributes to the reduc-
tion of the bandwidth blocking rates without compromising power consumption.

Resumo. As redes ópticas elásticas permitem a divisão do espectro óptico em
slots de frequência que podem ser combinados para criar canais com largura
de banda definida sob demanda. Esta flexibilidade provê maior eficiência es-
pectral em relação às tradicionais redes ópticas com grade fixa. Estratégias
de agregação de tráfego permitem atingir uma eficiência ainda maior na utili-
zação dos recursos da rede, reduzindo a quantidade de bandas de guarda e a
utilização de transmissores e receptores. Este trabalho propõe um mecanismo
que combinado às soluções de alocação de recurso já existentes, potencializa
a agregação de tráfego. Os experimentos realizados mostram que a adoção do
mecanismo proposto também contribui para a redução das taxas de bloqueio de
banda sem comprometer o consumo energético.

1. Introdução

A utilização da fibra óptica como meio de transmissão de dados apresenta uma série
de benefícios. Entre eles, altas taxas de largura de banda, imunidade a interferências
eletromagnéticas e a multiplexação óptica. Tendo isto em vista, as redes ópticas têm
potencial para se perpetuar como a melhor alternativa para compor os backbones das
redes de transporte.
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A Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) está sendo apontada pela
comunidade científica como uma tecnologia promissora para particionar o espectro óp-
tico. A OFDM divide o espectro óptico em porções denominadas slots de espectro que por
sua vez podem ser combinadas para formar canais com diferentes amplitudes espectrais.

Os transmissores e receptores que permitem o ajuste da frequência central
e a quantidade de slots de espectro utilizados para a transmissão são denominados
Bandwidth Variable Transponders (BVTs). Os Bandwidth Variable Cross Conects (BV-
WXCs) permitem comutar os canais ópticos flexíveis ao longo dos nós intermediários
[Wang et al. 2012].

Para estabelecer um circuito óptico entre dois nós em uma rede óptica OFDM, de-
vem ser escolhidos uma rota, um formato de modulação e uma faixa de espectro. Este pro-
blema é conhecido como Routing, Modulation Level and Spectrum Allocation(RMLSA)
[Christodoulopoulos et al. 2011]. O objetivo das soluções RMLSA é maximizar a capa-
cidade da rede de atender às requisições dos clientes utilizando o mínimo de recursos
possível.

O roteamento determina por quais enlaces e nós intermediários será estabelecido
um novo circuito. Para cada novo circuito deve ser escolhido um formato de modulação
levando em consideração a qualidade do sinal óptico e a eficiência espectral pretendida.
Por fim, o algoritmo RMLSA determina quais slots de espectro serão utilizados para
alocar cada circuito.

Este trabalho utiliza o termo requisição para se referir a uma requisição feita por
um cliente da rede óptica elástica para transmitir um fluxo de dados. Cada requisição
consiste em uma tupla (O,D,B) onde O é o nó de origem, D é o nó de destino e B é a
largura de banda requisitada. Neste trabalho são abordadas as redes ópticas elásticas com
tráfego dinâmico, ou seja, os instantes de chegada das requisições não são conhecidos
previamente.

Visando aumentar a eficiência espectral e reduzir a utilização de BVTs, alguns
trabalhos da literatura têm proposto estratégias em que diversas requisições são aten-
didas por um mesmo circuito óptico [Zhang et al. 2015, Costa and Drummond 2016,
Wu et al. 2017]. Este tipo de estratégia é referenciada na literatura como agregação de
tráfego.

Os BVTs e BV-WXCs permitem a ampliação da capacidade dos circuitos ópticos
visando o atendimento de novas requisições através da agregação de tráfego. Entretanto,
devido à restrição de contiguidade de espectro, isto pode ser feito apenas quando há dis-
ponibilidade de espectro óptico adjacente ao canal óptico em questão [Zhang et al. 2013].
Este trabalho propõe um mecanismo chamado Espaçamento Pró Agregação de Tráfego
(EsPAT) que pode ser associado às soluções RMLSA para potencializar a agregação de
tráfego em redes ópticas elásticas.

O EsPAT permite a potencialização da agregação de tráfego o que resulta em me-
nores taxas de bloqueio de banda. Nos experimentos realizados obteve-se uma redução
de pelo menos 16,7% e até 90,3% de bloqueio de banda com a utilização do EsPAT
considerando os mesmos algoritmos de agregação de tráfego e RMLSA. Além disso, o
mecanismo proposto viabilizou a redução de pelo menos 11,3% na utilização média de
BVTs.
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O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta
os trabalhos relacionados. A Seção 3 aborda os conceitos de agregação de tráfego e
RMLSA. A Seção 4 apresenta os modelos de camada física e de consumo energético,
bem como os modelos de BVTs e BV-WXCs considerados nos experimentos realizados.
A Seção 5 descreve o mecanismo EsPAT proposto neste trabalho. A Seção 6 apresenta
um estudo de avaliação de desempenho considerando a utilização dos mecanismos para
potencialização de agregação de tráfego EsPAT e Spectrum Reservation for each Node
Pair (SRNP) [Zhang et al. 2015]. Por fim, a Seção 7 apresenta as conclusões e trabalhos
futuros.

2. Trabalhos relacionados

O estabelecimento de um circuito em uma rede óptica elástica exige a reserva de um
transmissor no nó de origem, um receptor no nó de destino, e uma porção do espectro
óptico que consiste em um agrupamento de slots de espectro. Os slots alocados para um
circuito devem ser os mesmos em cada enlace da rota. Isto é conhecido como restrição
de continuidade de espectro. Além disto, os slots precisam ser consecutivos o que é
conhecido como restrição de contiguidade de espectro [Chatterjee et al. 2015].

Visando a melhor utilização dos recursos da rede óptica, trabalhos da lite-
ratura apontam para o atendimento de múltiplas requisições com um mesmo cir-
cuito. Esta técnica é conhecida como agregação de tráfego [Zhang et al. 2015,
Costa and Drummond 2016, Wu et al. 2017].

Alguns trabalhos consideram também a utilização de mais de um circuito para
atender um cliente. Nesses casos, os dados passam por uma ou mais conversões Óptico-
Eletro-Óptica nos nós intermediários [Zhang et al. 2015, Costa and Drummond 2016].
Neste trabalho esta técnica será referenciada como agregação de tráfego multihop.

Os BVTs e BV-WXCs permitem ampliar a capacidade de um circuito óptico para
atender novas demandas. Para isto, são requeridos slots de espectro livres adjacentes
ao canal óptico em questão. Caso contrário, o circuito óptico não pode ser expandido.
Em [Zhang et al. 2013] foi proposto o mecanismo Spectrum Reservation (SR) que cria
circuitos ópticos com largura de banda excedente visando potencializar a agregação de
tráfego em um instante posterior.

Em [Zhang et al. 2015] o SR foi aperfeiçoado originando duas estratégias de re-
serva de espectro: o Spectrum Reservation for each Light Path (SRLP) e o Spectrum
Reservation for each Node Pair (SRNP). O trabalho comparou os mecanismos utilizando
diferentes políticas de agregação de tráfego e constatou que o SRNP apresenta melhor
desempenho em todos os cenários avaliados.

A literatura apresenta diversas propostas de soluções para RMLSA e Agregação
de tráfego. Segundo o nosso conhecimento, com exceção das estratégias SR, SRLP e
SRNP, não existem outras propostas de mecanismos voltados para a potencialização da
agregação de tráfego. Este trabalho propõe um novo mecanismo chamado Espaçamento
Pró Agregação de Tráfego (EsPAT). O EsPAT interfere na tomada de decisões da solução
RMLSA com o objetivo de viabilizar a expansão futura dos circuito ópticos, potenciali-
zando a agregação de tráfego.

O espaçamento entre as faixas de espectro dos circuitos ópticos provocado pelo
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EsPAT tende a reduzir as interferências entre circuitos. Isto impacta positivamente a qua-
lidade do sinal óptico dos circuitos estabelecidos. O modelo de camada física considerado
nos experimentos deste trabalho está de acordo com [Fontinele et al. 2017] e é detalhado
na Seção 4.1.

3. Agregação de tráfego e RMLSA

A agregação de tráfego consiste na utilização de um circuito óptico para atender a dife-
rentes requisições na rede. A literatura apresenta duas formas de fazer agregação de trá-
fego: i) agregação eletrônica [Wu et al. 2017] e ii) agregação óptica [Zhang et al. 2015,
Costa and Drummond 2016]. A agregação eletrônica exige a utilização de um switch para
fazer a comutação dos dados de diferentes clientes e a multiplexação dos BVTs. Por outro
lado, a agregação óptica exige a utilização de BVTs mais sofisticados, capazes de trans-
mitirem simultaneamente os dados de diferentes clientes em porções do espectro óptico
distintas sem separação por banda de guarda. Além disso, na agregação óptica, os BV-
WXCs também precisam ser mais sofisticados para poderem fazer a separação dos dados
de diferentes clientes no domínio óptico.

Os BVTs com capacidade para agregação óptica são referenciados na literatura
como Sliceable Bandwidth-Variable Transponder (SBVT) [Zhang et al. 2015]. O SBVT
é capaz de fazer a agregação de fluxos de dados distintos no domínio óptico sem banda
de guarda entre eles. Apesar dos visíveis benefícios da agregação óptica, a literatura é
escassa em propostas de modelos de SBVTs bem como a modelagem das imperfeições
de camada física e consumo energético destes dispositivos. A agregação óptica também
exige a utilização de BV-WXCs capazes de fazer a separação dos fluxos de dados no
domínio óptico.

Neste trabalho serão considerados BVTs e BV-WXCs menos sofisticados, sem
capacidade para agregação óptica. Desta forma, a rede óptica elástica estudada está ha-
bilitada apenas para agregação de tráfego eletrônica. Os BVTs considerados possuem a
capacidade de alterar a frequência central e a amplitude espectral utilizada na transmis-
são. Desta forma, os circuitos ópticos podem ser estabelecidos e ajustados de acordo com
a demanda na rede.

Segundo nosso conhecimento, ainda não existe modelagem de efeitos de camada
física para BVTs e BV-WXCs que fazem agregação óptica. Levando isto em considera-
ção, este trabalho considera modelos de BVTs e BV-WXCs que permitem apenas agrega-
ção de tráfego eletrônica.

Neste trabalho é utilizada a agregação de tráfego multihop, ou seja, um circuito
pode ser utilizado para levar os dados de uma requisição até um nó intermediário, a partir
daí os dados são levados por outro circuito e assim sucessivamente até o nó de destino.
Em cada nó intermediário há uma conversão Óptico-Eletro-Óptica (OEO) dos dados. A
Figura 1 exemplifica como uma requisição entre os nós 1 e 4 pode ser atendida conside-
rando a agregação de tráfego multihop.

A escolha da solução de agregação de tráfego aplicada a cada requisição na rede é
determinada pela política de agregação de tráfego. Neste trabalho foram consideradas as
políticas de agregação de tráfego Minimal Virtual Hops (MVH), Minimal Physical Hops
(MPH) [Zhang et al. 2015] e Minimal Spectrum Utilization (MSU) [Wu et al. 2014]. Vale
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1

2

6

3

5

4

Soluções de 
agregação de 
tráfego

• S1: C2 + Novo circuito entre 3 e 4.
• S2: C1 + C3 | expandir C3.
• S3: Novo circuito entre 1 e 4.

Circuito 1 (C1) Circuito 2 (C2) Circuito 3 (C3)
excedente: 30 Mbps excedente: 30 Mbps excedente: 5 Mbps

REQ(1,4,10Mbps)

Figura 1. Possíveis soluções de agregação de tráfego para uma requisição entre

os nós 1 e 4.

destacar que o mecanismo proposto neste trabalho obteve sucesso em potencializar a agre-
gação de tráfego considerando todas as políticas de agregação de tráfego avaliadas.

O algoritmo de agregação de tráfego define de acordo com a política de agregação
de tráfego adotada quais circuitos ativos na rede serão utilizados para atender à uma nova
requisição. Além disso, também são determinados quais circuitos ativos serão expandidos
e quais novos circuitos serão criados.

Quando há a necessidade de criar um novo circuito, os algoritmos RMLSA são
acionados. Estes algoritmos são responsáveis por determinar a rota, o formato de mo-
dulação e os slots de espectro óptico que serão utilizados. Neste processo devem ser
respeitadas as restrições de continuidade e contiguidade de espectro [Wang et al. 2012],
a disponibilidade de BVTs e a qualidade do sinal óptico compatível com o formato de
modulação escolhido [Fontinele et al. 2017].

4. Considerações sobre os modelos de camada física, consumo de energia,

BVTs e BV-WXCs

4.1. Modelagem de camada física

O sinal óptico ao ser transmitido por enlaces e dispositivos ópticos perde a sua qualidade
devido aos efeitos de camada física. Quando os efeitos de camada física são indepen-
dentes da potência do sinal e afetam cada circuito separadamente eles são chamados de
efeitos lineares. Já quando os efeitos de camada física são fortemente dependentes da po-
tência acumulada e da potência individual dos circuitos ópticos transportados em paralelo
na mesma fibra, causando interferências nos circuitos individualmente, eles são chamados
de efeitos não lineares [Saradhi and Subramaniam 2009].

O efeito linear que contribui significativamente para limitar o alcance de transmis-
são do sinal óptico é a emissão espontânea amplificada (Amplified Spontaneous Emission
– ASE) gerada nos amplificadores ópticos. E os principais efeitos não lineares são Auto-
Modulação de Fase (Self-Phase Modulation – SPM), Modulação de Fase Cruzada (Cross-
Phase Modulation – XPM) e Mistura de Quadro Ondas (Four-Wave Mixing – FWM)
[Beyranvand and Salehi 2013].
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Os efeitos de camada física podem impactar significativamente na qualidade do
sinal óptico tornando-a inaceitável no receptor [Beyranvand and Salehi 2013]. A relação
sinal ruído (Signal to Noise Ratio – SNR) é adotada neste trabalho para mensurar a Quality
of Transmission (QoT) dos circuitos ópticos. Detalhamentos sobre o cálculo de SNR
adotado neste trabalho podem ser encontrados em [Fontinele et al. 2017].

4.2. Modelagem de consumo energético

O modelo de consumo de energia adotado [Vizcaíno et al. 2014, Ju et al. 2016] considera
a contribuição dos BVTs, BV-WXCs e EDFAs. O consumo de energia de um BVT pode
ser expresso como uma função da sua taxa de transmissão como mostra a Equação 1.
O consumo de energia é expresso em Watts (W) na Equação 1, em que TR (Gbps) cor-
responde à taxa de transmissão do transponder e s é a quantidade de slots de frequência
utilizados. 91,333 W corresponde a um consumo de potência adicional realizada pelos
BVTs.

PCBV T (W ) = s · TR · 1, 683 + 91, 333 (1)

O consumo de energia de um BV-WXC é expresso como na Equação 2, em que n cor-
responde ao grau do nó e a corresponde ao número de circuitos que o BV-WXC pode
adicionar ou remover. 150 W corresponde a um consumo de potência adicional por nó.

PCBV�WXC(W ) = n · 85 + a · 100 + 150 (2)

O consumo de energia de um amplificador é considerado como 100 W por direção. O
consumo de energia dos amplificadores ao longo de um enlace com a distância d e a
distância de span de amplificação L é calculado pela Equação 3. Neste trabalho, foi
considerado o valor de 100km para L em todos os experimentos.

PCAMPs(W ) = (dd/L� 1e+ 2) · 100. (3)

5. Espaçamento Pró Agregação de Tráfego

A expansão de determinados circuitos, ou seja, a ampliação da faixa de espectro utilizada
por eles, pode viabilizar o atendimento de novas requisições através da agregação de
tráfego. Isto pode ser feito utilizando a capacidade dos BVTs e BV-WXCs de alterarem a
frequência central e a largura de espectro utilizadas na transmissão, recepção e comutação
óptica.

A expansão da capacidade de um circuito ativo exige a disponibilidade de slots de
espectro adjacentes ao circuito em questão visando respeitar a restrição de contiguidade
de espectro. Neste trabalho propomos o mecanismo de Espaçamento Pró Agregação de
Tráfego (EsPAT). O EsPAT visa o espaçamento entre as faixas de espectro alocadas para
cada circuito.

A Figura 2 apresenta a distribuição de espectro óptico para os circuitos C1, C2, C3
e C4 de duas maneiras. Na Figura 2(a) o espectro está alocado de forma mais condensada,
já na Figura 2(b), o espectro foi dividido de forma mais espaçada entre os circuitos. Da
forma como o espectro óptico foi alocado na Figura 2(a), os circuitos C3 e C4 não podem
ser expandidos pois não há slots de espectro livres adjacentes à eles. Por outro lado, na
Figura 2(b), há a possibilidade de expansão para todos os circuitos representados.
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C1

C2

C3

C4

Podem ser 
expandidos

Não 
podem ser 
expandidos

Bandas de guarda Spectro livre

(a) Sem Espaçamento

C1

C2

C3

C4

Bandas de guarda

Podem ser 
expandidos

Spectro livre

(b) Com espaçamento

Figura 2. Distribuição do espectro óptico entre circuitos.

O EsPAT utiliza o parâmetro � para determinar o quão espaçado deve ficar cada
novo circuito em relação aos circuitos ativos na rede. Valores menores de � preservam as
características do algoritmo de alocação de espectro, valores maiores de � proporcionam
maior espaçamento entre os canais ópticos. O Algoritmo 1 demonstra como o EsPAT age
no momento da criação de um novo circuito.

Algorithm 1: Espaçamento Pró Agregação de Tráfego
Input: O (origem), D (destino), B (largura de banda requisitada)
ex � ;
while ex � 0 do

if RMLSA.findResources(O, D, B, ex) then

RMLSA.estabilishCircuit() /* O espectro é alocado no

centro da faixa de espectro encontrada. */

break/* O algoritmo não precisa continuar as

tentativas. */

end

ex ex� 1 /* Nova tentativa com menos slots

excedentes. */

end

blockCircuit() /* Não foi possível estabelcer o novo

circuito. */

Para a implementação do EsPAT, os algoritmos RMLSA devem ser adaptados para
buscarem os recursos que atendam a uma nova requisição com uma quantidade parametri-
zada de slots de espectro excedentes adjacentes (método findResources(O, D, B, ex) no
Algoritmo 1). Apesar disto, o espectro alocado para o circuito deve ser suficiente apenas
para atender à demanda representada por B.

Caso não seja encontrada uma faixa de espectro livre que atenda à demanda da
nova requisição e a quantidade de slots de espectro excedentes determinada por �, o
EsPAT reduz a quantidade pretendida de slots excedentes sucessivamente até que os algo-
ritmos RMLSA possam encontrar uma solução compatível.

O valor de � deve ser determinado durante a fase de planejamento da rede. Valores
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baixos não irão provocar espaçamento suficiente para impactar a capacidade de expansão
dos circuitos e consequentemente a agregação de tráfego. Por outro lado, valores altos de
� podem provocar a fragmentação do espectro óptico dificultando o estabelecimento de
novos circuitos.

6. Avaliação de Desempenho

A ferramenta Slice Network Simulator (SNetS) [Fontinele et al. 2017] foi utilizada para
a realização de todos os experimentos neste trabalho. Nos experimentos realizados, foi
considerado um espectro óptico dividido em 400 slots de 12, 5GHz. Cada circuito tem
1 slot de espectro utilizado para banda de guarda. Os formatos de modulação utilizados
foram: BPSK, QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM e 64QAM.

Foram utilizadas as políticas de agregação de tráfego MPH, MVH e MSU
[Zhang et al. 2015]. A solução CompleteSharing [Wang and Mukherjee 2014] foi utili-
zada para roteamento e alocação de espectro. Por fim, o algoritmo Modulation by QoT
[Beyranvand and Salehi 2013] foi utilizado para a escolha dos formatos de modulação
utilizados em cada novo circuito óptico.

Para cada cenário simulado foram feitas 10 replicações. Em cada replicação fo-
ram feitas 100.000 observações de requisições distribuídas uniformemente entre cada par
de nós da rede. As larguras de banda requisitadas foram de 10, 40, 80, 100, 160, 200 e
400Gbps, com as proporções 7:6:5:4:3:2:1, respectivamente. Todos os resultados apre-
sentam barras de erro considerando um nível de confiança de 95%.

Todos os experimentos foram realizados nas topologias NSFNet e EON ilustradas
na Figura 3. Por questão de espaço, serão apresentados apenas os resultados obtidos na
topologia NSFNet, entretanto, todos os demais resultados estão acessíveis no repositório
https://github.com/iallengabio/EsPAT. No respositório também estão disponíveis os dados
brutos obtidos nas simulações, os arquivos de configuração e a ferramenta SNetS para a
replicação dos experimentos.
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Figura 3. Topologias de rede utilizadas na avaliação de desempenho.

Em [Zhang et al. 2015] os autores consideram apenas um formato de modulação,
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neste cenário a reserva de slots de espectro é diretamente proporcional à reserva de largura
de banda em cada canal óptico. O mecanismo SRNP proposto em [Zhang et al. 2015] foi
adaptado para o cenário com múltiplos formatos de modulação e sem agregação óptica.
A alteração consiste em fazer reserva de largura de banda nos circuitos estabelecidos no
lugar de slots de espectro.

Durante o estabelecimento de um novo circuito, o SRNP almeja alcançar uma
quantidade excedente de largura de banda não comprometida para cada par de nós na
rede. Neste trabalho esta quantidade será referenciada como meta de reserva de largura
de banda (MRLB).

A métrica de Bloqueio de banda (BB) representa a proporção entre a quantidade
de bits que não foram transferidos devido ao bloqueio de requisições e o número total
de bits que seriam transferidos caso todas as requisições fossem atendidas. A média
de requisições atendidas por circuito (MRC) é a relação entre requisições atendidas e
circuitos ativos. As Figuras 4 e 5 apresentam o BB e a MRC obtidos com o SRNP na
topologia NSFNet com a política de agregação de tráfego MPH.

No geral, observa-se uma menor probabilidade de bloqueio com MRLB 0Gbps.
Entretanto, na maioria dos casos existe sobreposição de intervalos de confiança, desta
forma não há indícios suficientes para afirmar que uma solução seja significativamente
mais eficiente que outra. Vale destacar que o SRNP com MRLB 0Gbps corresponde à
não utilização do mecanismo.

Figura 4. Bloqueio de banda obtido com a utilização do SRNP com diferentes

MRLBs.

Observa-se na Figura 5 que a utilização do SRNP potencializou a agregação de
tráfego uma vez que a quantidade de requisições atendidas por circuito é maior. Além
disso, existe uma tendência indicando que, quanto maior for a MRLB, maior será a MRC.

As Figuras 6 e 7 apresentam as métricas de BB e MRC obtidas com o mecanismo
EsPAT na topologia NSFNet com a política de agregação de tráfego MPH. O EsPAT com
� = 0 corresponde à não utilização do mecanismo.

A Figura 6 evidencia a eficácia do mecanismo EsPAT uma vez que, a utilização
do mecanismo reduz o BB em no mínimo 31,5%, chegando até 90,3%. nos pontos de
carga 667 e 267 erlangs, respectivamente. Para valores altos de � o desempenho foi
prejudicado, atingindo BB maior que o obtido sem a utilização do EsPAT (� = 0). Isto
pode ser observado para � = 80 e � = 90 com carga 533 erlangs e para � = 60, 70, 80, 90
com carga 667 erlangs.
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Figura 5. MRC obtida com a utilização do SRNP com diferentes MRLBs.

Ainda na Figura 6, é importante destacar que o valor ideal de � depende entre
outras coisas da carga submetida à rede. Isto fica claro ao observar o desempenho obtido
com � = 60, sob carga de 267 erlangs, o ganho em relação à não utilização do EsPAT é
92,8%. Entretanto, sob a carga de 667 erlangs, o uso do EsPAT com � = 60 resulta em
BB 10,4% maior comparado à não utilização de nenhum mecanismo.

Durante a fase de planejamento deve ser realizado um estudo para a identificação
do valor ideal para o �. No cenário apresentado na Figura 6, o valor ideal de � é 40. Para
este valor o EsPAT apresentou ganho de no mínimo 31,5% e até 90,3%.

Figura 6. Bloqueio de banda obtido com a utilização do EsPAT com diferentes

valores de �

A Figura 7 apresenta a MRC obtida com a utilização do EsPAT com diferentes
valores de �. O EsPAT não faz reserva de espectro, a utilização de valores altos de �
(acima de 60 no exemplo da Figura 7) provoca a fragmentação do espectro. Isto dificulta
a expansão dos circuitos ativos e resulta em menor MRC. A utilização do EsPAT com
� = 40 obteve MRC pelo menos 20% (533 erlangs), chegando a 59,4% (267 erlangs)
maior quando comparado à não utilização do mecanismo.

Ainda sobre as Figuras 5 e 7, no geral o SRNP obteve maior MRC comparado
ao EsPAT, no entanto, como o EsPAT não faz reserva de recursos, mais circuitos foram
estabelecidos resultando em menor BB.

As Figuras 4, 5, 6 e 7 permitem a análise da influência da MRLB e do � no
comportamento dos mecanismos SRNP e EsPAT. Nos demais cenários estudados os com-
portamentos são semelhantes. Desta forma, para otimizar o espaço serão apresentados

338

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Figura 7. MRC com a utilização do EsPAT com diferentes valores de �.

os desempenhos apenas do EsPAT com � ideal para cada cenário e SRNP com MRLB
200Gbps.

A Figura 8 apresenta os BBs obtidos na topologia NSFNet utilizando as políticas
de agregação de tráfego (MPH, MVH e MSU). Sob carga de 267 erlangs, o SRNP apre-
senta redução do BB de 50%, 29,4% e 26,5% comparado à não utilização do mecanismo
com as políticas MPH, MVH e MSU, respectivamente. Sob as demais cargas, a não utili-
zação de nenhum mecanismo apresenta menor BB em relação à utilização do SRNP. Em
todas as cargas e políticas de agregação de tráfego o EsPAT obteve os menores BBs. No
pior caso o EsPAT apresentou redução de 16,7%. O maior ganho obtido com a utilização
do EsPAT foi de 90,3% com a política de agregação de tráfego MPH e carga 267 erlangs.

(a) MPH (b) MVH (c) MSU

Figura 8. Bloqueio de banda obtido na topologia NSFNet utilizando as política de

agregação de tráfego MPH, MVH e MSU.

A Figura 9 apresenta a MRC na topologia NSFNet utilizando as políticas de agre-
gação de tráfego MPH, MVH e MSU. Com as políticas MPH e MVH, o SRNP propicia a
maior MRC. Já na MSU, o EsPAT obteve MRC superior ao SRNP. A utilização de ambos
mecanismos proporciona o aumento da MRC, isto sinaliza o cumprimento do objetivo
dos mecanismos de potencializar a agregação de tráfego.

A agregação de tráfego reduz a quantidade de BVTs utilizados simultâneamente
na rede. Esta redução reflete tanto no consumo energético quanto na quantidade de BVTs
necessários para implantar a rede. Neste sentido, os mecanismo de potencialização da
agregação de tráfego promovem a redução de custos na rede óptica elástica.

As Figuras 10 e 11 apresentam a energia consumida na rede (EC) e a utilização
média de BVTs (UMB) respectivamente. A Figura 10 mostra que a utilização do EsPAT
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(a) MPH (b) MVH (c) MSU

Figura 9. MRC obtida na topologia NSFNet utilizando as política de agregação de

tráfego MPH, MVH e MSU.

não comprometeu o consumo energético mesmo com a redução do BB (Figura 8). Apesar
da formação de canais ópticos com mais slots de espectro, o que gera um maior consumo
energético, o EsPAT reduziu a UMB conforme observado na Figura 11. Desta forma, o
EsPAT não impactou significativamente em todos os cenários estudados.

Visando atingir a MRLB, o SRNP pode induzir o algoritmo RMLSA a criar cir-
cuitos com mais saltos físicos, desta forma, a economia energética proporcionada pela
redução na UMB é compensada pelo aumento da energia consumida por amplificadores
e BV-WXCs. Isto pode ser observado nas Figuras 10(b), 11(b), 10(c) e 11(c). O compor-
tamento observado nas Figuras 10(a) e 11(a) é o inverso. Isto ocorre pois a política MPH
favorece a utilização de soluções de agregação de tráfego com menor quantidade de sal-
tos físicos, evitando a utilização de uma maior quantidade de amplificadores e BV-WXCs
para atender a MRLB.

Nos experimentos realizados neste trabalho foram considerados 40 BVTs em cada
nó da rede. Esta quantidade de BVTs foi dimensionada de forma a impedir bloqueios
por falta de BVTs. Entretanto, de acordo com os resultados apresentados na Figura 11, o
EsPAT reduz a utilização média de BVTs na rede. Na prática, o EsPAT viabiliza a redução
da quantidade de BVTs por nó. Isto reduz o custo de implantação da rede e o consumo
energético dos BV-WXCs segundo o modelo de consumo energético adotado.

(a) MPH (b) MVH (c) MSU

Figura 10. Energia Consumida observada considerando 100.000 requisições.

7. Conclusão

A agregação de tráfego permite a utilização dos recursos das redes ópticas elásticas de
forma mais eficiente através da redução da UMB e do desperdício de espectro óptico com
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(a) MPH (b) MVH (c) MSU

Figura 11. Utilização média de BVTs na rede.

bandas de guarda. A literatura está repleta de propostas de soluções para agregação de
tráfego e RMLSA. No entanto, existem poucas soluções de mecanismos independentes
capazes de potencializar a agregação de tráfego.

Segundo nosso conhecimento, além do mecanismo EsPAT proposto neste traba-
lho, exitem apenas os mecanismos SR, SRLP e SRNP propostos em [Zhang et al. 2013]
e [Zhang et al. 2015] para potencialização da agregação de tráfego. Entre os mecanis-
mos de reserva de espectro propostos, os autores elegeram o SRNP como alternativa mais
eficiente dentre as demais. Apesar disto, os experimentos realizados neste trabalho mos-
tram que o SRNP não apresenta desempenho satisfatório considerando as redes ópticas
elásticas sem agregação óptica.

O SRNP e o EsPAT foram avaliados considerando as políticas de agregação de
tráfego MPH, MVH e MSU. Em todos os cenários avaliados o EsPAT apresentou o melhor
desempenho em termos de bloqueio de banda com ganho de no mínimo 16,7% e até
90,3%. Além disso, o número médio de requisições por circuito com a utilização do
EsPAT foi até 21,4% maior comparado à não utilização de nenhum mecanismo. Mesmo
com o ganho de desempenho em termos de bloqueio de banda, foi mostrado que o EsPAT
não comprometeu o consumo energético e ainda reduziu a UMB em pelo menos 11,3%.

Os dados obtidos a partir dos experimentos nos permitem concluir que a adoção
do mecanismo de espaçamento é mais adequada do que a reserva de espectro para as
redes ópticas elásticas sem agregação óptica. Em trabalhos futuros pretendemos ajustar o
� dinamicamente de acordo com o estado da rede e investigar o desempenho do EsPAT
em redes ópticas elásticas com agregação óptica.
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Abstract. Several recent works reduce energy consumption in data centers but
consider one or two of the three highest consumption dimensions, i.e., servers,
cooling system, and network infrastructure. However, algorithms that optimize
only one or two of those dimensions may hide significant energy losses in the
other dimensions. Moreover, energy-saving strategies may increase service res-
ponse times and violate service level agreements. This paper presents an ex-
tensive study of the relations between the three dimensions of higher-energy
consumption in a data center and their impact on parameters of quality of ser-
vice. The paper also proposes an algorithm for allocating virtual machines that
exploit varying load levels in the data center to save energy more aggressively
or to minimize violations of service level agreements and presents a new simu-
lator for studying energy efficiency of data centers that allows the evaluation
of several scheduling algorithms under different workloads, cooling strategies,
and network optimizations. The experimental results are from more than 500
simulations with three traces of real workloads with up to 696 thousand virtual
machines running over a period of up to 34 days.

Resumo. Vários trabalhos recentes reduzem o consumo de energia em cen-
tros de dados mas consideram uma ou duas das três dimensões de maior
consumo energético, i.e., servidores, sistema de refrigeração ou infraestru-
tura de rede. Entretanto, algoritmos que otimizam apenas uma ou duas des-
sas dimensões podem esconder perdas de energia significativas nas demais di-
mensões. Além disso, otimizações de energia podem aumentar os tempos de
resposta de serviços e violar acordos de nı́vel de serviço. Este artigo apre-
senta um estudo extensivo das relações entre as três principais dimensões de
consumo de energia de um centro de dados e seus impactos em indicadores
de qualidade de serviço. O artigo também propõe um algoritmo de alocação de
máquinas virtuais que explora diferentes nı́veis de utilização do centro de dados
para economizar energia de forma mais agressiva ou para minimizar violações
em acordos de nı́vel de serviço e apresenta um novo simulador para estudos
de eficiência energética de centros de dados que permite a avaliação de vários
algoritmos de escalonamento sob diferentes cargas de trabalho, estratégias de
resfriamento e otimizações de rede. Os resultados experimentais foram obtidos
por mais de 500 simulações com três traços reais de cargas de trabalho de até
696 mil máquinas virtuais ao longo de até 34 dias.

1. Introdução
Segundo o relatório da Gartner [GARTNER 2018], oitenta por centro das empresas mi-
grarão seus centros de dados tradicionais para nuvens computacionais até 2025 contra
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os 10% atuais. Com esse crescimento previsto, provedores de nuvem precisam buscar
maneiras de reduzir seus custos operacionais e ao mesmo tempo melhorar a qualidade
dos serviços oferecidos. O consumo de energia de um centro de dados é um dos maiores
fatores das despesas operacionais, além de contribuir para os custos ambientais.

O consumo energético de um centro de dados é dominado por três dimensões:
servidores, sistema de refrigeração e infraestrutura de rede. Os servidores têm se tornado
mais eficientes no uso da energia elétrica. Entretanto, ainda há oportunidades para econo-
mia de energia em como eles são utilizados e interagem com as outras duas dimensões de
maior consumo. Vários trabalhos recentes propõem algoritmos para redução do con-
sumo de energia em centros de dados [Beloglazov and Buyya 2012, Rong et al. 2016,
Akhter and Othman 2016]. Porém, algoritmos que otimizam apenas uma ou duas das
dimensões de maior consumo podem esconder aumentos significativos no consumo das
demais dimensões. Além disso, otimizações de energia podem aumentar os tempos de
resposta de serviços e violar acordos de nı́vel de serviço.

Devido à dificuldade de se avaliar propostas de economia de energia em cen-
tros de dados reais, a maioria dos trabalhos existentes na literatura reporta resultados
de simulações. Entretanto, os simuladores utilizados normalmente não cobrem adequa-
damente todas as dimensões de maior consumo, ignoram fontes importantes de consumo
de energia e não simulam subsistemas ou interações fı́sicas dentro do centro de dados.

Este trabalho apresenta, primeiramente, o simulador SimDC3D (§2) para estudos
de eficiência energética de centros de dados que permite avaliar vários algoritmos de es-
calonamento sob diferentes cargas de trabalho, estratégias de resfriamento e otimizações
de rede. Além disso, o SimDC3D reune em um só ambiente vários algoritmos propostos
recentemente para simular subsistemas de um centro de dados de forma realı́stica, como
consumo de energia das ventoinhas dos servidores, tempo de propagação do ar frio e
recirculação de calor dentro do centro de dados, tempo de migração de máquinas virtuais,
consumo de energia de interfaces de rede, etc.

O artigo também apresenta um novo algoritmo de alocação de máquinas virtuais
(§3) que explora diferentes nı́veis de utilização do centro de dados para economizar ener-
gia de forma mais agressiva ou para minimizar violações em acordos de nı́vel de serviço.
O algoritmo proposto é avaliado e comparado com outros dois algoritmos como parte
de um estudo extensivo das relações entre as três principais dimensões de consumo de
energia em um centro de dados e seus impactos em indicadores de qualidade de serviço
(§ 4). As avaliações são realizadas em quatro cenários distintos cobertos por mais de 500
simulações com três traços reais de cargas de trabalho de até 696 mil máquinas virtuais ao
longo de até 34 dias. Para finalizar, o artigo apresenta os principais trabalhos relacionados
(§5) e suas conclusões (§6).
2. Ambiente de Simulação SimDC3D
Simulações de centro de dados são complexas e requerem uma grande quantidade de
informações e tempo de processamento para atingir um grau de realismo satisfatório.
Atualmente, nenhum simulador disponı́vel incorpora adequadamente todas as três di-
mensões (3D) de maior consumo energético de um centro de dados (servidores, sis-
tema de refrigeração e infraestrutura de rede). Como parte deste trabalho, foi desen-
volvido o SimDC3D, um simulador que reproduz realisticamente essas três dimensões. O
SimDC3D disponibiliza vários algoritmos de escalonamento de máquinas virtuais, esque-
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mas de controle de temperatura e topologias de rede. Além disso, ele simula o fluxo de
ar frio entre o sistema de refrigeração e os dispositivos do centro de dados, o consumo de
energia das CPUs e das ventoinhas dos servidores, o consumo de energia dos dispositivos
de rede e a recirculação de calor dentro do centro de dados. O SimDC3D foi baseado ini-
cialmente no SimWare [Yeo and Lee 2012], mas evoluiu significativamente para incluir
novas funcionalidades como migração de máquinas virtuais, infraestrutura de rede, in-
cluindo os algoritmos de otimização de topologia e modelos de tráfego, inclusão de um
banco de servidores de reserva para atender altas demandas em curto espaço de tempo,
algoritmos de predição e novos algoritmos de escalonamento. O simulador contém mais
de 15 mil linhas de código em C++ e está disponı́vel em [Moro 2018].

2.1. Arquitetura do SimDC3D
O SimDC3D é um simulador orientado a objetos com a arquitetura mostrada na Figura 1.
A figura mostra as principais classes do simulador (SchedulingAlgorithm, ServerOptimi-
zation, CRAC (Computer Room Air Conditioning) e TopologyOptimization) que podem
ser especializadas para implementar e testar novos algoritmos de otimização. A Figura 1
também mostra a sequência de execução durante uma simulação, os parâmetros de entrada
e as principais estatı́sticas fornecidas pelo simulador. Para executar uma simulação, o

Figura 1. Arquitetura do SimDC3D

SimDC3D utiliza um arquivo de configuração com 154 parâmetros de simulação (como
quantidade de racks, chassis e servidores por chassi, caracterı́sticas de cada servidor como
quantidade de memória e CPUs, parâmetros do sistema de refrigeração, etc.), um traço
no formato SWF (Standard Workload Format) com os tempos de chegada e necessidades
de processamento e memória de cada máquina virtual e arquivos XML que descrevem a
topologia de rede, a matriz de tráfego e a matriz de recirculação de calor do centro de
dados (HRM - Heat Recirculation Matrix).

As topologias de rede e matrizes de tráfego do SimDC3D são geradas pelo FNSS
(Fast Network Simulation Setup) [Saino et al. 2013]. O FNSS permite a geração de várias
topologias de centro de dados (como duas e três camadas, Fat tree, BCube) e de matrizes
de tráfego estáticas e dinâmicas. As matrizes estáticas representam volumes de tráfego
em um único ponto no tempo e as matrizes dinâmicas representam volumes de tráfego
ao longo de um perı́odo de tempo e com comportamento ciclo estacionário, ou seja, com
comportamento sazonal dentro de um perı́odo de 24 horas [Nucci et al. 2005].
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Para se calcular o consumo energético do sistema de refrigeração, o SimDC3D
utiliza uma matriz de recirculação de calor (HRM) para estimar o fluxo de calor gerado
por cada servidor e o coeficiente de desempenho (COP - Coefficient of Performance) das
bombas que movem o ar frio/quente no centro de dados. O COP é dado pela razão entre o
calor movido e o trabalho realizado. O SimDC3D utiliza um valor fixo para o COP igual
0.00682Ta + 0.008Ta + 0.458 que foi extraı́do de um ar condicionado de água gelada
do centro de dados da HP em que Ta representa a temperatura do ar fornecido pelo ar
condicionado [Moore et al. 2005]. O tempo de propagação do ar frio no centro de dados
é simulado utilizando um algoritmo de termodinâmica que calcula o tempo de percurso
do ar desde a saı́da do piso elevado até a entrada de ar dos servidores [Yeo and Lee 2012].

A utilização de CPU que cada carga de trabalho gera em uma máquina virtual é
dinâmica e extraı́da de traços reais de centros de dados. O SimDC3D calcula a utilização
de CPU usando uma distribuição uniforme para que, ao final da execução, a CPU tenha
utilização média igual à do traço de entrada. O traço também fornece o tempo total
de execução de cada carga de trabalho. O SimDC3D disponibiliza duas funções para o
cálculo do consumo de energia de cada CPU: uma função linear de sua utilização e outra
baseada em limiares determinados em [Beloglazov and Buyya 2012].

O tráfego de dados entre os servidores no SimDC3D utiliza um modelo ON/OFF
em que os perı́odos ON/OFF seguem uma distribuição log-normal [Benson et al. 2010].
A cada segundo, o SimDC3D calcula o volume de tráfego entre duas máquinas virtuais a
partir da matriz de tráfego gerada pelo FNSS. Uma máquina virtual pode ter um ou vários
fluxos de dados com outras máquinas virtuais ou com o mundo exterior. A distribuição
entre tráfego interno e externo é dada por um parâmetro no arquivo de entrada. Quando
uma máquina virtual migra para outro servidor, todos os seus fluxos de dados são migra-
dos e seus caminhos recalculados. O total de tráfego de um enlace é dado pela somatória
de todos os fluxos que passam por aquele enlace. A utilização do enlace determina o
consumo de energia de cada interface dos comutadores. Além do consumo das interfaces,
cada tipo de comutador (núcleo, agregação ou acesso) possui um consumo fixo de energia
estipulado como um parâmetro da simulação.

2.2. Execução do SimDC3D

O SimDC3D simula um controlador cuja função principal é monitorar periodicamente os
servidores, o sistema de refrigeração e a infraestrutura de rede a procura de oportunidades
de otimização. Além disso, ele identifica problemas causados por enlaces congestiona-
dos ou servidores sobrecarregados, subutilizados ou superaquecidos e realoca máquinas
virtuais se for necessário. Realocações de máquinas virtuais podem acontecer quando:

1. limites superiores (sobrecarga) ou inferiores (subutilização) de utilização de CPU
forem ultrapassados;

2. a temperatura de emergência de um servidor for ultrapassada;
3. algum enlace entre servidor e comutador de acesso estiver congestionado;
4. um preditor indicar que haverá sobrecarga de utilização de CPU em um servidor.

O SimDC3D disponibiliza atualmente três preditores: regressão linear, Polynom
e RBF [Rainer Hegger 2016].

Se algum dos casos acima ocorrer, o SimDC3D seleciona uma ou mais máquinas
virtuais para migrar para outro servidor. As máquinas virtuais são ordenadas utilizando
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uma classificação (ranking) que combina diferentes parâmetros de utilização e que é de-
finida como parâmetro. O SimDC3D disponibiliza os seguintes métodos de ordenação:

1. maior utilização média de CPU e menor uso de memória;
2. maior utilização instantânea de CPU e menor uso de memória;
3. maior utilização média de CPU, menor uso de memória e maior tráfego de rede;
4. maior utilização média de CPU;
5. menor uso de memória e maior tráfego de rede;
6. seleção aleatória entre as máquinas virtuais no servidor.

Ao término da simulação, o SimDC3D fornece o consumo energético detalhado
de cada dispositivo, o total de migrações de máquinas virtuais, as temperaturas médias
do centro de dados e dos chassis e estatı́sticas das filas de escalonamento, do traço com a
carga de trabalho, do tráfego na rede, dos preditores e das violações de nı́vel de serviço.
Os nı́veis de serviço que são avaliados no SimDC3D são sobrecarga da CPU (perı́odo
de tempo que um servidor opera com 100% de utilização de CPU) e o tempo que uma
máquina virtual fica indisponı́vel durante o processo de migração (downtime).

3. Algoritmo 3DMOBFD para Alocação de Máquinas Virtuais
A alocação de máquinas virtuais em servidores pode ser modelada como um problema de
empacotamento com recipientes de diferentes tamanhos e custos em que os recipientes re-
presentam os servidores e os pacotes as máquinas virtuais [Beloglazov and Buyya 2012].
Os tamanhos dos recipientes são as capacidades de CPU, memória e largura de banda
dos servidores. Como é bem conhecido, o problema do empacotamento é NP-Difı́cil
e, normalmente, é resolvido por heurı́sticas. Uma das heurı́sticas mais simples e efi-
caz para o problema do empacotamento é a BFD (Best Fit Decreasing), que aloca
um pacote em um recipiente que possui o menor espaço capaz de acomodar o pa-
cote [Yue and Zhang 1995]. Alguns algoritmos usam variantes do BFD para alocação de
máquinas virtuais, como, por exemplo, o PABFD (Power-Aware Best Fit Decreasing) que
aloca uma máquina virtual em um servidor que causará o menor acréscimo no consumo
de energia [Beloglazov and Buyya 2012].

Seguindo essa mesma filosofia, o algoritmo 3DMOBFD (3 Dimensional Multi-
ple Objectives Best Fit Decreasing), mostrado no Algoritmo 1, resolve o problema de
alocação de máquinas virtuais, mas usa como critério de alocação uma classificação (ran-
king) dos servidores que leva em consideração a temperatura, a utilização de CPU, o con-
sumo de energia, a quantidade de memória utilizada e o tráfego do servidor. O ranking
do servidor i, RKi, é calculado pela equação

RKi = ↵Ti + �Ci + �Ei + �Mi + ✏Ri (1)

em que Ti = 1�(CTi�LT
HT�LT )

et , Ci = 1�U
eCPU
i , Ei = 1�(CEi�LE

HE�LE )eE , Mi = (TMi�CMi
TMi

)eM ,
Ri = 1� ( Tri

BWi
)eTr . Para um servidor i, CTi é a temperatura atual, LT e HT são a menor

e a maior temperaturas permitidas, Ui é a utilização de CPU, CEi é o consumo atual de
energia, LE �HE são o menor e o maior consumos de energia, TMi é a memória total,
CMi é a memória em uso, Tri é o tráfego atual e BWi é a largura de banda da conexão
de rede do servidor. Os coeficientes ↵, �, �, � e ✏ determinam se um parâmetro deve ser
usado (igual a um) ou não (igual a zero). Os expoentes das equações auxiliares serão
discutidos abaixo.
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Algoritmo 1 ALGORITMO 3DMOBFD.
Entrada: ListaServ, ListaVM

Saı́da: Alocação das VM
inı́cio

para i em NUMERO DE CHASSI faça
para j em NUMERO DE SERV IDORES NO CHASSI faça

CalculaRanking(ListaServ[i][j]);

Ordena.Descendente.Utilizacao.Media.CPU(ListaVM);
para vm em ListaVM faça

maxRanking = 0;
servidorSelecionado = NULL;
para servidor em ListaServidores faça

se servidor tem recursos suficientes para vm então
se servidor.ranking > maxRanking então

maxRanking = servidor.ranking;
servidorSelecionado = servidor;

se servidorSelecionado 6= NULL então
Aloca vm no servidorSelecionado;
RecalculaRanking(servidorSelecionado);

fim

O Algoritmo 1 considera um centro de dados com m chassis e n servidores por
chassi. Ele calcula inicialmente o ranking (RKi) de todos os servidores e em seguida
ordena as máquinas virtuais em ordem decrescente de utilização de CPU. A alocação
de uma máquina virtual é feita no servidor com o maior ranking e que possui recursos
suficientes para recebê-la. Em seguida, o algoritmo recalcula os valores das variáveis
utilizadas já considerando a máquina virtual alocada para um servidor.

O ranking proposto possui vários atributos desejáveis. Primeiro, o uso de várias
variáveis no ranking possibilita a a implementação de diferentes estratégias. Segundo,
a parametrização das potências nas equações auxiliares permite adotar estratégias mais
conservadoras (expoente igual a um) ou mais agressivas (expoentes maiores que um) para
um determinado parâmetro. Por exemplo, um expoente maior que um na equação de Ti

permite alocar máquinas virtuais a um servidor que está com uma temperatura elevada,
mas ainda inferior ao limiar máximo. Por outro lado, um expoente igual a um evitaria esse
mesmo servidor e tentaria alocar a máquina virtual em um servidor mais frio. Os valores
utilizados nas avaliações experimentais da Seção 4 são os seguintes et = 3, eCPU =
1, eE = 1, eM = 1, eTr = 2. Esses valores foram determinados de forma experimental,
variando-se os expoentes e analisando-se o comportamento das diferentes curvas.

Por último, o ranking pode ser ajustado dependendo do nı́vel de utilização do cen-
tro de dados. Por exemplo, se o centro de dados está com baixa utilização, os servidores
podem ser classificados somente por temperatura, fazendo ↵ = 1 e os demais coeficientes
�, �, � e ✏ iguais a zero. Essa estratégia permitiria ajustar a temperatura do sistema de
refrigeração para o mais alto permitido, gerando economias significativas no sistema de
refrigeração. Por outro lado, se o centro de dados estiver com alta utilização, pode-se
privilegiar um ranking que classifique os servidores somente pela utilização de CPU para
se evitar sobrecargas adicionais nas CPUs. Na Seção 4 serão discutidos os resultados
obtidos com o 3DMOBFD utilizando diferentes rankings.

4. Avaliação Experimental
Esta seção apresenta resultados de simulação do SimDC3D para avaliar vários aspectos de
um centro de dados e também o comportamento do algoritmo 3DMOBFD proposto neste
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trabalho. Em particular, serão apresentados resultados de consumo energético global do
centro de dados e das dimensões servidores, sistema de refrigeração e infraestrutura de
rede. Além disso, serão avaliados os seguintes parâmetros de desempenho: tempo de ina-
tividade durante migração (downtime) e total de migrações de máquinas virtuais; violação
de acordo de nı́vel serviço (SLA); estatı́sticas da fila de escalonamento, como tempo
médio de espera de uma máquina virtual; sobrecarga térmica, definida como o tempo que
um servidor ficou com temperatura acima da recomendada; e temperatura do sistema de
refrigeração. Além dos resultados do 3DMOBFD, serão apresentados resultados de ou-
tros dois algoritmos: o FFD (First Fit Decreasing), que aloca uma máquina virtual no
primeiro servidor disponı́vel com capacidade para recebê-la; e o PABFD (Power-Aware
Best Fit Decreasing), que é uma variação do algoritmo BFD de empacotamento e aloca
uma máquina virtual no servidor que resulta no menor acréscimo do consumo energético.

O ambiente de simulação consiste em um centro de dados com as seguintes ca-
racterı́sticas: 13 racks; 50 chassis; 10 servidores por chassi (totalizando 500 servidores),
cada um com 10 núcleos, 128 GB de memória e interface de rede de 1 Gbps; e topologia
de rede em três camadas com enlaces redundantes de 10 Gbps entre as camadas de acesso
e agregração e as camadas de agregação e núcleo.

Tabela 1. Caracterı́sticas dos Traços Utilizados nas Simulações.

LANL SHARCNET RICC
Tempo total (hora)/(dia) 834 / 34 499 / 20 323 / 13
Tempo médio de chegada das VMs (s) 360,50 75,36 150,29
Desvio padrão (s) 1.356,55 204,68 1047,21
Tempo médio de execução das VMs (s) 3.540,27 33.808,40 10.395,40
Desvio padrão de execução (s) 6.330,79 150.671,00 29.903,20
Total de VMs que chegaram no centro de dados 696.256 102.846 206.858
Média de utilização do centro de dados 10,67% 21,58% 37,15%

Os tempos de chegada e as caracterı́sticas das máquinas virtuais, como tamanho
da memória e utilização média de CPU, são extraı́dos de três traços reais com as carac-
terı́sticas resumidas na Tabela 1. De acordo com o experimento, pode-se utilizar um ou
mais traços para se demonstrar uma propriedade especı́fica. Os traços estão disponı́veis
em [Hebrew 2018] e foram extraı́dos dos seguintes centros de dados: Grid do Laboratório
Nacional Los Alamos (LANL); Grid de instituições acadêmicas de Ontário no Canadá
(SHARCNET); e RIKEN Integrated Cluster of Clusters do Japão (RICC). Um arquivo de
traço contém para cada VM os tempos de chegada e de execução, a utilização média de
CPU e a memória utilizada.

4.1. Resultados
Os resultados de simulação foram obtidos em quatro cenários distintos, discutidos nas
seções subsequentes. Os cenários construı́dos analisam os impactos dos seguintes com-
ponentes nos algoritmos de alocação de máquinas virtuais: tamanho de um banco de
servidores de reserva (Cenário 1); carga de processamento de diferentes traços (Cenário
2); controle de temperatura (Cenário 3); e otimizações na topologia de rede (Cenário 4).

4.1.1. Cenário 1: Impacto de um Banco de Servidores

Os principais trabalhos existentes para economia de energia em centro de dados consi-
deram que quando uma máquina virtual precisa ser alocada ou migrada, ela é colocada
imediatamente em um servidor com capacidade disponı́vel para recebê-la. Entretanto, se
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não há um servidor com capacidade suficiente, a máquina virtual deve esperar que um
novo servidor seja ligado (ou retirado do modo de hibernação) para que ela seja alocada.
Essa estratégia resulta em economia de energia, mas faz com que o tempo de espera de en-
trada em produção da máquina virtual aumente ou, no caso de migrações, sobrecarregue
o servidor onde ela está rodando, levando a violações de acordos de nı́vel de serviço.

Uma das contribuições do SimDC3D é o uso de um banco de servidores de reserva
que ficam ligados a espera de novas cargas de trabalho. O banco de servidores tem a des-
vantagem de aumentar o consumo de energia, mas pode eliminar completamente o tempo
de espera das máquina virtuais e evitar sobrecargas em servidores que levam a violações
de acordos de nı́vel de serviço. Este trabalho usa como medida de violação de SLA o
percentual de tempo que um servidor fica com utilização de CPU igual a 100%. Esse
nı́vel de utilização de CPU leva a aumentos dos tempos de resposta das máquinas virtu-
ais hospedadas no servidor e, consequentemente, a degradações de qualidade de serviço.
Mais precisamente, o SLA do centro de dados é definido como SLA = 1

n

Pn
i=1

Tsi
Tai

, em
que n é o número de servidores, Tsi é o tempo que o servidor i ficou com utilização de
100% e Tai é o tempo que o servidor i ficou ativo [Beloglazov and Buyya 2012].

Tabela 2. Desempenho do Centro de Dados ⇥ Tamanho do Banco de Servidores.

BANCO DE SERVIDORES
SERVIDORES FORA DO BANCO - HIBERNANDO SERVIDORES FORA DO BANCO - DESLIGADOSSEM BANCO

DE SERVIDORES TAMANHO DO BANCO TAMANHO DO BANCO
Servidores

Hibernando 50 40 30 20 50 40 30 20

Migrações
Sobrecarga 45.994,00 16.573,50 17.457,60 15.786,80 15.987,70 14.228,40 14.359,30 12,581,30 13.185,00
Predição 290.033,20 63.517.90 67.632,00 63.376.20 65.949,80 60.275,00 63.660,50 60.764,50 66.717,00
Baixa utilização 8.672,30 12.886,40 12.464,70 12.583,90 12.906,80 12.194,80 11.835,70 11.612,90 10.993,90
Altas temperaturas 1,50 52,70 48,00 41,30 44,70 50,60 48,80 43,40 41,20
Enlaces sobrecarregados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 344.701,00
±10.821,16

93.030,50
±5.235,09

97.602,30
±7.887,12

91.788,20
±5.671,87

94.889,00
±8.492,44

86.748,80
±2.684,31

89.904,30
±2.428,93

85.002,10
±1.543,04

90.937,10
±3.371,31

Consumo Energético (GW)
Servidor 71,16 85,01 83,13 81,19 79,13 82,49 80,33 78,31 76,31
Sistema de refrigeração 24,30 29,03 28,39 27,73 27,03 28,17 27,44 26,75 26,06
Comutadores 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,13 3,12 3,11 3,10

TOTAL 98,87
±0,43

117,46
±0,19

114,93
±0,11

112,34
±0,15

109,57
±0,20

113,80
±0,20

110,89
±0,19

108,17
±0,19

105,48
±0,14

Parâmetros dos Nı́veis de Serviço (%)

SLA 3,42
±0,20

0,05
±0,01

0,06
±0,00

0,07
±0,00

0,07
±0,01

0,08
±0,01

0,09
±0,00

0,11
±0,01

0,19
±0,01

Downtime 4,32
±0,66

0,11
±0,07

0,07
±0,06

0,09
±0,07

0,05
±0,05

0,14
±0,14

0,17
±0,14

0,06
±0,06

99,87
±0,10

Fila de Escalonamento (s)

Tempo médio 0,40
±0,03 0,00 0,00 0,00 0,01

±0,00
0,02
±0,00

0,05
±0,01

0,23
±0,01

1,24
±0,03

Desvio padrão 1,73 0,00 0,00 0,00 0,13 0,22 0,60 2,08 7,78

A Tabela 2 mostra os efeitos de diferentes tamanhos do banco de servidores no
número de migrações, consumo energético, violações de SLA e tempo médio de espera
das máquinas virtuais na fila de escalonamento. Este cenário utiliza o traço da SHARC-
NET e as estratégias de desligar ou hibernar os servidores do centro de dados que não
estão no banco de reservas. Os tempos para um servidor ficar disponı́vel são de 70s
quando ele está desligado e 10s quando ele está hibernando. Seu consumo energético em
hibernação é de 5W. A temperatura do ar condicionado está fixa em 19�C. Por fim, não é
feita nenhuma otimização na topologia da rede. A tabela mostra os resultados apenas do
algoritmo 3DMOBFD e os intervalos de confiança dos resultados agregados, com nı́vel
de confiança de 95%, obtidos a partir de 10 execuções independentes. Entretanto, os algo-
ritmos FFD e PABFD apresentaram comportamentos semelhantes e seus resultados estão
disponı́veis em [Moro 2018].
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A Tabela 2 também detalha os resultados para os quatro tipos de migrações: so-
brecarga, quando um servidor está sobrecarregado; baixa utilização, quando um servidor
está com pouca carga de trabalho e suas máquinas virtuais podem ser migradas para que
ele seja desligado; alta temperatura, quando um servidor está com a tempertaura elevada;
e predição, quando o preditor de utilização de CPU indica que máquinas virtuais devem
ser migradas para se evitar sobrecarga futura (neste experimento foi utilizada a regressão
linear). Os resultados mostram que há um aumento expressivo no número de migrações
e no percentual de quebra de SLA nas simulações que não utilizam o banco de servido-
res. Além disso, há um aumento significativo no tempo médio de espera de máquinas
virtuais na fila de escalonamento quando não se utiliza o banco de servidores, pois em
alguns momentos o escalonador precisa esperar até que um servidor seja ligado ou tirado
do modo de hibernação. Por último, a variação do número de servidores no banco im-
plica diretamente nos resultados, aumentando em até 13,24% o consumo de energia, mas
melhorando as demais métricas de desempenho quando o tamanho do banco aumenta.

4.1.2. Cenário 2: Impacto de Diferentes Cargas de Processamento

Este cenário avalia os algoritmos FFD, PABFD e duas variantes do algoritmo 3DMOBFD
sob três cargas de processamento representadas pelos traços reais descritos na Tabela 1. O
traço LANL produz a menor utilização do centro de dados (10,67%), o SHARCKNET a
utilização intermediária (21,58%) e o RICC a maior utilização (37,15%). Cabe salientar,
entretanto, que há picos de utilização nos traços. Por exemplo, o traço SHARCNET
produz utilização de aproximadamente 70% nos cinco primeiros dias. O centro de dados
foi configurado com um banco de 35 servidores de reserva, ar condicionado fornecendo
ar frio a uma temperatura constante de 19�C e sem otimizações de rede.

Tabela 3. Desempenho do Centro de Dados ⇥ Estratégias de Alocação de VMs

SHARNECT LANL RICC

FFD PABFD 3DMOBFD
(a)

3DMOBFD
(b) FFD PABFD 3DMOBFD

(a)
3DMOBFD

(b) FFD PABFD 3DMOBFD
(a)

3DMOBFD
(b)

Migrações
Sobrecarga 179.019,40 14.090,30 14.184,17 18.186,00 1.065.450,40 381.763,50 394.443,33 503.453,20 19.313,70 12.208,10 13.644,70 13.313,30
Predição 691.680,90 57.381,80 58.756,17 67.539,40 1.685.135,40 414.646,50 428.431,00 613.764,20 53.946,90 34.916,60 35.671,90 37.494,50
Baixa utilização 9.899,30 12.352,80 12.656,83 14.736,50 149.486,20 122.544,00 106.833,67 130.389,00 16.250,50 14.176,10 12.679,90 13.802,00
Altas temperaturas 7,90 41,90 48,33 21,90 0 0 0 0 397,70 367,00 379,20 436,60
Enlaces sobrecarregados 2,60 4,70 0 2,70 3,60 2,67 0 4,00 0 0 1,10 0

TOTAL 880.610,10
±17.549,14

83.871,50
±5.688,60

85.645,50
±1.073,82

100.486,50
±6.295,60

2.900.075,60
±16.477,60

918.956,67
±11.382,24

929.708,00
±1.365,04

1.247.610,40
±14.063,66

89.908,80
±929,87

61.667,80
±834,22

62.376,80
±600,42

65.046,40
±320,83

Consumo Energético (GW)
Servidor 76,04 82,95 82,07 80,24 67,54 68,80 68,20 67,98 73,98 75,37 75,20 75,24

Processador 73,96 81,28 80,42 78,46 65,97 67,42 66,82 66,55 70,87 72,38 72,23 72,23
Ventoinhas 2,09 1,67 1,65 1,78 1,57 1,38 1,38 1,43 3,11 2,99 2,97 3,00

Sistema de refrigeração 25,97 28,33 28,03 27,40 23,07 23,50 23,29 23,22 25,27 25,74 25,68 25,70
Comutadores 3,41 3,41 3,41 3,41 5,80 5,80 5,80 5,80 2,22 2,22 2,22 2.22

TOTAL 105,43
±0,28

114,69
±0,29

113,51
±0,19

111,06
±0,17

96,41
±0.02

98,10
±0,03

97,29
±0,04

97,00
±0,03

101,47
±0,01

103,33
±0,08

103,10
± 0,06

103,15
±0,07

Temperatura
Total de chassis com
sobrecarga térmica 0 1,00 1,00 1,00 0 0 0 0 3,00 3,00 3,00 3,00

Tempo médio com
sobrecarga térmica
por chassi (s)

0 16,70 31,33 3,30 0 0 0 0 40.670,27 38.890,44 39.732,80 41.220,79

Parâmetro dos Nı́veis de Serviço (%)

SLA 0,27
± 0,01

0,07
±0,01

0,07
±0,00

0,09
±0,01

2,49
±0,02

0,78
±0,01

0,79
±0,02

0,97
±0,01

2,15
±0,03

1,87
±0,03

1,77
±0,03

1.96
±0,03

Downtime 0,53
±0,29

0,06
±0,06

0,06
±0,06

0,13
±0,10

0,63
±0,01

0,25
±0,00

0,25
±0,00

0,33
±0,00

0,02
±0,00

0,02
±0,00

0,02
±0,00

0,02
±0,00

Fila de Escalonamento (s)

Tempo médio 0,02
±0,00

0,01
±0,00

0,01
±0,00

0,01
±0,00

0,13
±0,00

0,10
±0,00

0,08
±0,00

0,11
±0,00

1.029,58
±3,20

1.037,43
±2,85

1.044,55
±3,14

1.034,98
±4,57

Desvio padrão 0,27 0.19 0,15 0,20 1,58 1,42 1.26 1,47 2.626,36 2.649,93 2.662,11 2.645,31
Máquinas Virtuais
Número máximo de VMs
simultâneas

11.792,70
±3.24

11.806.40
±3,52

11.809,33
±4,67

11.802,20
±4,46

6.499,40
±18,06

6.522,33
±24,67

6,508.67
±27,82

6.546,60
±17,63

6.268,30
±28,23

6.278,30
±23,39

6.259,20
±31,13 6.247,50

A Tabela 3 mostra os resultados para os três traços e para os algoritmos avaliados.
O FFD possui o menor consumo de energia sob as três cargas de trabalho, mas causa
mais migrações e violações de SLA em todas as situações. Isso ocorre porque o FFD
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sobrecarrega os servidores sequencialmente ao alocar uma máquina virtual ao primeiro
servidor disponı́vel sem se preocupar com os impactos futuros dessa alocação no servidor.

O algoritmo PABFD reduz em mais de 90% o número de migrações e em 75%
as violações de SLA em comparação com o FFD. Entretanto, ele aumenta os consumos
energéticos dos servidores de 76,04GW para 82,95GW e do sistema de refrigeração de
25,97GW para 28,33GW. O PABFD mantém mais servidores ativos e distribui melhor
as máquinas virtuais nos servidores para evitar migrações constantes, produzindo um re-
sultado mais estável para o centro de dados. Um ponto interessante a ser observado é
a redução no consumo de energia das ventoinhas dos servidores. Isso ocorre porque as
CPUs dos servidores não ficam tão sobrecarregadas como no FFD e, portanto, exigem
menos trabalho das ventoinhas para resfriá-las.

Como discutido na Seção 3, o algoritmo 3DMOBFD permite a parametrização do
ranking para privilegiar uma determinada dimensão sobre as demais. Para avaliar a efeti-
vidade dessa estratégia, foram criadas duas variantes do algoritmo. Na primeira, chamada
de 3DMOBFD(a), o ranking (Equação 1) é calculado somente com a variável de con-
sumo energético (Ei) quando a utilização do centro de dados não é superior 40%, fazendo
� = 1,↵ = � = � = ✏ = 0, e quando acima de 40%, fazendo ↵ = � = � = � = ✏ = 1. A
segunda variante, chamada de 3DMOBFD(b), utiliza todas as variáveis da Equação 1, fa-
zendo ↵ = � = � = � = ✏ = 1, independentemente da utilização do centro de dados. Na
Tabela 3, pode-se observar que tanto o 3DMOBFD(a) quanto o 3DMOBFD(b) reduzem o
consumo energético em relação ao PABFD, mas em contrapartida aumentam o número de
migrações por sobrecargas dos servidores. Entretanto, eles produzem números bem me-
nores de migrações que o FFD. A menos que especificado, os resultados do 3DMOBFD
são sempre para a versão (b) do algoritmo.

Quando o centro de dados é submetido à maior carga, produzida pelo traço RICC,
os algoritmos possuem comportamentos mais próximos. Além disso, a temperatura fixa
de 19�C do sistema de refrigeração não é suficiente para manter todos os servidores com
temperaturas abaixo da máxima permitida, ocasionando sobrecargas térmicas durante al-
guns perı́odos.

4.1.3. Cenário 3: Impacto do Controle de Temperatura
O SimDC3D permite que a temperatura do ar condicionado seja mantida constante, como
nos experimentos anteriores, ou controlada dinamicamente. Nesta seção, serão analisados
os impactos de dois algoritmos de controle de temperatura nos algoritmos de alocação de
máquinas virtuais. O primeiro (padrão) inicializa a temperatura do ar condicionado em
10�C e a aumenta em 0, 01�C a cada segundo até que a temperatura de algum servidor
do centro de dados ultrapasse a temperatura de emergência de 29, 99�C. Quando a tem-
peratura de emergência é atingida, o algoritmo diminui a temperatura do ar na mesma
taxa até que não haja servidores com temperaturas de entrada superior à temperatura de
emergência. O segundo algoritmo (agressivo) também inicializa a temperatura do ar em
10�C, mas a aumenta em 0, 1�C a cada segundo até que a maior temperatura de um servi-
dor seja de 28�C. A partir daı́ o algoritmo aumenta a temperatura em 0, 01�C até que haja
algum servidor com temperatura igual a 29, 5�C. Desse ponto em diante, o algoritmo não
aumenta mais a temperatura. Caso algum servidor atinja a temperatura de emergência, o
algoritmo começa a diminuir a temperatura do ar condicionado em 0, 2�C até que todos
os servidores possuam temperatura abaixo da temperatura de emergência.
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A Tabela 4 mostra que há uma redução no consumo energético do sistema de
refrigeração para o traço SHARCNET da Tabela 3 de 40.5% (28,33GW para 16,84GW)
para o PABFD, 39.2% (28,01GW para 17,03GW) para o 3DMOFD(a) e de 41.1%
(27,40GW para 16,13GW) para o 3DMOBFD(b) com o controle dinâmico de temperatura
padrão em relação ao ajuste fixo de temperatura em 19�C. Porém, o algoritmo padrão
produz sobrecarga térmica em aproximadamente 32 chassis (⇡320 servidores), com os
servidores ficando com temperatura acima da temperatura de emergência em média de
13.397, 20s (PABFD), 10.502, 34s (3DMOBFD(a)) e 16.967, 86s (3DMOBFD(b)). Es-
ses tempos não são consecutivos e representam somatórios dos perı́odos de sobrecarga
térmica ao longo de toda a simulação. As médias são decorrentes das dez simulações
independentes.

Tabela 4. Desempenho do Centro de Dados ⇥ Controle de Temperatura Dinâmico.

CONTROLE DINÂMICO DE TEMPERATURA
ALGORITMO PADRÃO ALGORITMO AGRESSIVO

PABFD 3DMOBFD (a) 3DMOBFD (b) PABFD 3DMOBFD (a) 3DMOBFD (b)
Migrações ± ± ± ± ± ±
Sobrecarga 21.560,30 1.952,99 21.795,80 1.858,72 58.182,30 7.588,16 13.944,70 1.067,62 14.402,90 983,74 18.454,70 1.223,66
Predição 85.666,50 9.450,91 90.332,00 8.750,29 247.908,20 34.534,50 56.481,00 4.600,63 59.017,20 3.040,33 72.510,70 5.293,54
Baixa utilização 11.040,10 258,90 11.293,00 512,55 13.269,70 324,39 12.517,80 217,12 10.939,80 354,26 14.683,30 318,24
Altas temperaturas 12.459,50 1.443,39 10.123,50 1.692,03 10.204,40 1.172,14 328,60 78,95 436,90 126,88 351,60 51,14
Enlaces sobrecarregados 0,60 0,77 1,80 1,84 0,50 1,13 1,00 1,07 0,80 1,25 3,60 3,60

TOTAL 130.727,00 12.275,40 133.546,10 11.405,22 329.565,10 42.536,00 83.273,10 5.641,50 84.797,60 3.871,80 106.003,90 6.491,79
Consumo Energético (GW) ± ± ± ± ± ±
Servidor 78,44 0,45 78,42 0,16 76,12 0,18 83,39 0,10 82,70 0,09 81,32 0,11

Processador 75,16 0,51 75,19 0,18 72,38 0,21 81,02 0,11 80,18 0,10 78,67 0,12
Ventoinhas 3,27 0,07 3,24 0,02 3,74 0,03 2,36 0,02 2,52 0,04 2,65 0,02

Sistema de refrigeração 16,84 0,12 17,03 0,03 16,13 0,04 20,58 0,13 19,72 0,15 19,34 0,07
Comutadores 3,41 0,00 3,41 0,00 3,41 0,00 3,41 0,00 3,41 0,00 3,41 0,00

TOTAL 98,69 0,56 98,87 0,17 95,67 0.22 107,38 0,19 105,83 0,17 104,07 0.15
Temperatura ± ± ± ± ± ±
Temperatura média
do termostato (�C) 27,52 0,05 27,44 0,02 27,73 0,03 25,22 0,09 25,68 0,09 25,75 0,05

Total de chassis com
sobrecarga térmica 31,80 0,45 32,30 0,35 32,00 0 9,30 0,83 9,60 0,60 9,50 0,61

Tempo médio com sobrecarga
térmica por chassi (s) 13.397,20 2.597,43 10.502,34 1.258,57 16.967,86 4.520,97 47,63 5,97 62,75 4,87 60,76 7,58

Parâmetros dos Nı́veis de Serviço (%) ± ± ± ± ± ±
SLA 0,11 0,01 0,09 0,01 0,20 0,03 0,07 0,01 0,07 0,01 0,08 0,01
Downtime 0,78 0,34 0,25 0,23 2,27 0,15 0,08 0,07 0,03 0,00 0,07 0,06

Nesse ambiente, o 3DMOBFD(a) produz o menor tempo de sobrecarga térmica
nos servidores. Como a temperatura faz parte do cálculo do ranking, o 3DMOBFD(a)
seleciona servidores mais frios. Já o 3DMOBFD(b) resulta no maior tempo de sobrecarga
por utilizar uma quantidade menor de servidores entre as três polı́ticas. A tabela também
mostra que há uma diminuição no consumo de energia, mas um aumento nas migrações.
Esse comportamento é esperado, pois o controle de temperatura permite que o ar condi-
cionado trabalhe com temperaturas mais elevadas e reduza seu consumo de energia.

O algoritmo agressivo, por outro lado, diminui significativamente a sobrecarga
térmica dos servidores, reduzindo os perı́odos de sobrecarga em mais de duas ordens de
grandeza (42s a 60s). Muito embora o consumo energético seja ligeiramente superior ao
do algoritmo padrão, ele é 27,74% menor do que o consumo energético quando a tem-
peratura do ar condicionado é constante, além de melhorar as métricas de desempenho,
como número de migrações, SLA e downtime.

4.1.4. Cenário 4: Impacto da Otimização da Topologia de Rede

Esta seção avalia os impactos de otimizações na topologia da rede do centro de dados. O
algoritmo de otimização escolhe um conjunto mı́nimo de elementos de rede que devem
permanecer ativos para atender à demanda de tráfego e em seguida desliga o máximo
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possı́vel de enlaces e comutadores. O SimDC3D também simula a adaptação dinâmica
das taxas dos enlaces (ALR - Adaptive Link Rate)

A topologia da rede do centro de dados possui dois comutadores de núcleo, qua-
tro comutadores de agregação e 13 comutadores de acesso. Os comutadores de acesso
estão conectados a dois comutadores de agregação e os comutadores de agregação estão
conectados a todos os comutadores de núcleo.

Tabela 5. Desempenho do Centro de Dados ⇥ Otimização de Topologia.

3DMOBFD
SEM OTIMIZAÇÃO

TOPOLOGIA DE REDE
COM OTIMIZAÇÃO

SEM ALR
COM OTIMZAÇÃO

COM ALR
Migrações ± ± ±
Sobrecarga 18.454,70 1.223,66 17.341,00 2.842,46 18.379,40 2.155,38
Predição 72.510,70 5.293,54 70.698,00 9.140,91 69.936,50 6.700,28
Baixa utilização 14.683,30 318,24 13.232,00 1.612,29 15.135,80 219,08
Altas temperaturas 351,60 51,14 357,20 38,25 301,30 19,24
Enlaces sobrecarregados 3,60 3,60 1,00 1,78 2,30 1,62

TOTAL 106.003,90 6.491,79 101.629,20 12.999,78 103.755,30 8.599,95
Consumo Energético (GW) ± ± ±
Servidor 81,32 0,11 81,23 0,11 81,17 0,16

Processador 78,67 0,12 78,59 0,11 78,51 0,17
Ventoinhas 2,65 0,02 2,64 0,01 2,66 0,02

Sistema de refrigeração 19,34 0,07 19,42 0,06 19,33 0,08
Comutadores 3,41 0,00 2,77 0,00 2,43 0,07

Acesso 2,19 0,00 2,16 0,00 1,77 0,00
Agregação 0,56 0,00 0,28 0,00 0,27 0,00
Núcleo 0,66 0,00 0,33 0,00 0,32 0,00

TOTAL 104,07 0,15 103,42 0,12 102,93 0,26
Parâmetros dos Nı́veis de Serviço (%) ± ± ±
SLA 0,08 0,01 0,08 0,01 0,09 0,01
Downtime 0,07 0,06 0,08 0,09 0,07 0,06

A Tabela 5 mostra somente os resultados das otimizações de rede no algoritmo
3DMOBFD(b) por falta de espaço. Os demais resultados estão em [Moro 2018]. Os re-
sultados mostram que há uma redução no consumo energético da infraestrutura de rede de
28,74% quando a otimização de rede é utilizada. Nas camadas de agregação e núcleo, há
uma redução de 50% no consumo, pois o algoritmo de otimização desliga os comutado-
res e enlaces redundantes. O uso de ALR diminui um pouco mais o consumo de energia,
passando de 50% para 51,79% para os comutadores de agregação e 51,52% para os co-
mutadores de núcleo. No caso dos comutadores de acesso, a maior redução de consumo é
de 19,18% quando ALR é usada. As otimizações de rede, entretanto, não impactam sig-
nificativa os indicadores de desempenho e produzem em média somente três migrações
por sobrecarga de enlace em 20 dias de processamento.

5. Trabalhos Relacionados
O SimWare [Yeo and Lee 2012] simula um centro de dados virtualizado e permite es-
tender as polı́ticas de escalonamento de máquinas virtuais. Entretanto, ele não oferece
mecanismos de migração de máquinas virtuais e nem simula o consumo de energia
da rede do centro de dados. O Network CloudSim é uma versão estendida do Cloud-
Sim [Calheiros et al. 2011] que incorpora o subsistema de rede. Porém, ele não simula o
sistema de resfriamento do centro de dados. Outros simuladores existentes na literatura
como o DCSim [Tighe et al. 2012] e GreenCloud [Kliazovich et al. 2012] também não
possuem todas as funcionalidades do SimDC3D.

Rong et al. [Rong et al. 2016] fazem uma ampla revisão das tecnologias de eco-
nomia de energia para diferentes estágios de implantação de um centro de dados. Os
autores argumentam que um local adequado pode reduzir em torno de 30% do consumo
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do ar condicionado e servidores de baixa potência podem reduzir o consumo de 25% a
30%. Além disso, algoritmos de escalonamento e controle podem reduzir entre 10 e 15%
do consumo total de energia por meio de otimizações do centro de dados. Os resultados
mostrados neste artigo corroboram partes das observações feitas em [Rong et al. 2016].

Para economia de energia nos servidores, há vários trabalhos existentes na lite-
ratura [Beloglazov and Buyya 2012, Ge et al. 2013, Ricciardi et al. 2011]. Beloglazov et
al. [Beloglazov and Buyya 2012] é um dos trabalhos seminais na área e apresenta várias
heurı́sticas para realocação dinâmica de máquinas virtuais. Em particular, Beloglazov et
al. propõem o algoritmo PABFD, amplamente avaliado neste trabalho. Os demais tra-
balhos citados também influenciaram este trabalho, mas, por limitações de espaço, não
poderão ser discutidos em detalhes.

Em Heller et al. [Heller et al. 2010], os autores apresentam um otimizador que
monitora continuamente as condições de tráfego da rede e ajusta dinamicamente um con-
junto de comutadores e enlaces, que devem permanecer ligados para cumprir metas de
desempenho e tolerância a falhas. Elementos desnecessários são desligados. Heller et al.
[Heller et al. 2010] estimam, por meio de experimentos, que em média é possı́vel obter
uma economia em torno de 25% a 40% do consumo total da rede em centro de dados. Os
experimentos da Seção 4 mostram economias de 28,73% nos equipamentos de rede, mas
vão além e demonstram que algumas camadas podem ter economias de mais de 50%.

Por último, Akhter et al. [Akhter and Othman 2016] discutem vários métodos para
reduzir o consumo de energia em centro de dados. Além disso, eles apresentam os prin-
cipais desafios e questões futuras na gestão energética, como: (i) considerar o uso da
energia da memória; (ii) implementar de forma combinada diversos tipos de otimização;
e (iii) implantar múltiplos estágios de suspensão para fornecer controle avançado de de-
sempenho e do consumo de energia em vários dispositivos do centro de dados. Este artigo
contribui para essa visão, tendo em vista que as otimizações implementadas no SimDC3D
consideram as três dimensões de maior consumo de forma combinada.

6. Conclusão
Este trabalho apresentou um estudo extensivo de técnicas de redução de consumo
energético em centro de dados e seus impactos em indicadores de qualidade de serviço.
Os resultados foram coletados utilizando o SimDC3D, um simulador desenvolvido como
parte deste trabalho. Além disso, o trabalho apresentou e avaliou um novo algoritmo
de alocação de máquinas virtuais (3DMOBFD) que permite implementar diferentes es-
tratégias de redução de consumo de energia ou melhorias em indicadores de qualidade de
serviço. Os experimentos mostraram quantitativamente como estratégias de redução de
consumo de energia podem degradar os indicadores de qualidade de serviço.
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Abstract. Fifth generation (5G) cellular networks will be the key element of a 
society that is becoming increasingly interconnected and digitalized. 
Applications adopted in many social and industrial sectors will require from 
5G networks higher standards of availability and reliability. These 
requirements are leading operators to plan the deployment of protection 
schemes in the backhaul layer. In this context, our aim is to employ simulation 
to assess in a technical and economic way different backhaul protection 
schemes based on passive optical network (PON). The results indicates that 
the use of protection can increase the viability of 5G networks based in a PON 
backhaul supporting a hybrid fronthaul with fiber and copper. 

1. Introduction 
The evolution towards fifth generation (5G) cellular networks goes beyond meeting the 
demands of users requesting higher data rate transmission rates and mobile operators 
seeking to increase their profits and reduce energy consumption. With the deployment 
of 5G, it is expected that the role of the mobile communication networks will be 
extended to ensure access to Internet services in the Internet of Things (IoT) concept, 
i.e., machine-to-machine solutions in industry, healthcare and education [Andrews et al. 
2014]. This expansion has led 5G technology to serve a larger number of applications 
and to be transformed so that it can form the basis of an even more digitalized and ultra-
connected society.  

An even more digitalized society can be represented in terms of its large number 
of Internet-connection requests, e.g., every minute about 5 million videos are watched 
on YouTube and approximately 67,000 images are sent to Instagram servers [Ericsson 
2014]. Other representations can be attributed to the profiles of users who are 
increasingly being integrated with smartphones, and to the generated network traffic, 
70% of which, according to the Ericsson company is based on the requirements of 
indoor environments [Ericsson 2015]. In the context of an ultra-connected society, 5G 
users can be classified as extremely dependent on communication between users and 
services, i.e., a failure in infrastructure might cause serious and irreversible damage, e. 
g., incur heavy financial losses or even the loss of a life [Fernandez and Stol 2015].  
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To meet the foreseen demands in 5G networks, especially those of indoor users, 
several studies are investigating cost and energy-efficient network architectures between 
radio processing units and the antennas, i.e., the fronthaul layer, and between the 
network core and the radio processing units, i.e., the backhaul layer [METIS2020, 
Fiorani et al. 2014, Jaber et al. 2016, Farias et al. 2016, Tonini and Federico et al. 2017, 
Tonini et al. 2017, Fiorani et al. 2016, Fernandez and Stol 2017]. 

This work conducts a technical and economic analysis with the aim of assessing 
different protection schemes applied on a PON backhaul infrastructure used to feed 5G 
indoor fronthaul. In this way, we look for the best protection alternative aiming to 
reduce the damage and costs caused by lack of service in a digitalized society. A cost 
model based on the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation was implemented 
to obtain the results.  I this way, simultaneous failures in the network can better 
modelled, which is not possible to do in a analytical aproach. 

The remainder of this paper is divided into five sections. Section II outlines the details 
of the 5G architecture. Section III examines the cost models. Section IV discusses the 
case study employed for this investigation. Section V shows all the obtained results. 
Finally, the last section summarizes the main conclusions. 

2. Related works 
This section presents a set of works developed in recent years that deal with next 
generation mobile traffic transport alternatives, techno economic analysis of radio 
access networks and protection in PON networks. 

The International Mobile Telecommunications system (IMT) has initiated 
research and technology trials for next generation mobile networks in 2013. The IMT 
vision for future mobile network as summarized by the mobile and wireless 
communications enablers for the twenty-twenty Information Society project 
(METIS2020) , with aimed to propose technologies to support scenarios and demands 
of the 2020 and beyond digitized society, laying the foundation for 5G networks. The 
next generation mobile network will have a 1000 times the traffic volume demand, 10-
100 bigger user data rate, 10-100 more connected devices and sub-millisecond latency. 
In this context, its clear that the requirements of 5G networks will have a great impact 
on mobile transport infrastructures [METIS2020]. 

The main challenges of 5G transport networks and possible solutions for them in 
terms of capacity, flexibility and costs were investigated in [Fiorani et al. 2014] and 
[Jaber et al. 2016]. The first concludes that the use of dense-wavelength-division 
multiplexing in metropolitan networks combined with a transport network dedicated to 
small cells was pointed out as a solution to overcome the investigated challenges. The 
second presented a complete survey on the subject of 5G backhaul, indicating that a 
joint planning of backhaul and radio access networks (RAN) can enable the use of 
centralized-RAN (C-RAN) technologies, with can have gain attained when compared to 
the actual distributed RAN solutions, even with the “last mile” utilization of copper 
cables. In this context a hybrid optical/metallic indoor dedicated C-RAN solution 
supported by a WDM optical backhaul could be considered a good approach for 5G 
networks.  

In order to economically investigate transport network architectures, paper 
[Farias et al. 2016] presents a comprehensive methodology to analyze the total cost of 
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ownership (TCO) of several backhaul architectures based on fiber, microwave and 
copper. The authors considered two scenarios, i.e., a completely new deployment 
scenario (Greenfield) and an upgrade of legacy architecture (Brownfield). The work 
concludes that the use of passive optical networks (PONs) is the best backhaul approach 
in terms of energy efficiency, but due to the fiber high costs the best deployment 
strategy for Greenfield is PONs together with microwave links and to Brownfield 
results point PONs along the legacy copper infrastructure. Despite this, in [Tonini and 
Federico et al. 2017] an optimization strategy for implantation of a small cell fiber-
based backhaul is presented, achieving reductions up to 50% in deployment costs for 
Greenfield and 70% for Brownfield, increasing viability of a fiber only infrastructure.  

The papers [Tonini et al. 2017] and [Fiorani et al. 2016] present a design 
planning strategy for 5G using C-RAN, focusing on fronthaul. The first presented a 
strategy to reduce the cost of C-RAN indoor solutions minimizing the number of 
equipment required to deploy the network, achieving almost 60% cost reductions over 
the conventional deployment approach. The second presented a methodology for 
dimensioning the mobile network radio and transport segments for different transport 
solutions and evaluating the energy performance of these, showing that the deployment 
of indoor small cells in a heterogeneous scenario is better suitable for higher traffic 
levels and can consume less than half of the energy in a homogeneous case, as macro 
cells only. In addition, the results indicated that hybrid time and wavelength division 
multiplexing (TWDM) - PON is the best alternative for backhaul.  

In regard of access network protection, the case of PONs has been vastly 
evaluated for fixed access networks. the papers [Fernandez and Stol 2015] and 
[Fernandez and Stol 2017] presents very complete formulations for economical 
unavailability analysis on PONs. The first focus on hardware failures and appoints that 
the duplication of components connected to major number of users increase the 
economically viability of PONs in an medium-long term operation for a urban scenario 
with high number of commercial users. The second considered also software failures, 
showing that the need of protection for commercial users is even bigger than the 
indicated by the first work. 

3. The 5G Architecture Analyzed - The C-Ran (Stacked) 
This study uses a hybrid fronthaul architecture consisting of optical fiber links and 
Cat5/Cat6 copper cables operating under the Gigabit Ethernet [Ericsson 2017, Huawei 
2015].  

The adopted solution is based on the stacking of base band units (BBUs) for 
creating a C-RAN. In a C-RAN the processing of transport and network layers of the 
Open Systems Interconnection model [Kurose and Ross 2012] is concentrated for a set 
of wireless cells with a distance up to 40 km, offering a network with low costs, high 
reliability, low latency and large bandwidth [Macknofsky 2015].  
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Figure 1 shows the C-RAN architecture used for the 5G service technology 
adopted for this study, where an IP/MPLS network represents the backbone of the 
system. The communication links between the backbone and BBU hotel represent the 
backhaul framework, which is defined as a PON [Fernandez and Stol 2015]. The PON 
adopted consists of the following pieces of equipment: optical line terminal chassis 
(OLT chassis), optical line termination (OLT), remote node, passive splitter and optical 
network unit (ONU). The OLT chassis carries out the management of the network and 
makes the connection with the backbone, having several slots for OLT ports, which 
provides optical signal for the feeding fibers that serves the passive splitters within a 
remote node. In the splitters, the optical signal is replicated in accordance with the 
splitting rate and distribution fibers carry the signal to the ONUs, which makes the 
conversion of optical signal to an electric signal, establishing a link with the BBUs. The 
BBU hotel concentrates several BBUs which are connected by links of up to 40 km to 
one or more cell aggregators, which works in similar way to that of a gigabit Ethernet 
switch. Communication between the BBUs and cell aggregators is carried out via 
Common Public Radio Interface (CPRI) [Ericsson 2017, Huawei 2015]. Each 
aggregator must be connected to a set of cells with copper cable links (Cat5e/Cat6 
models) using Gigabit Ethernet over CPRI [Ericsson 2017, Huawei 2015, IEEE 
Standard for Information Technology 2005], with rates and distance up to 2 Gbps and 
100 m, respectively. The set of links from the BBUs to the cells form the fronthaul for 
the 5G technology. 

4. The TCO Model 

The representation of the network dimensioning will be shown in this section, as well as 
the models employed for conducting the technical and economic analysis which was 
carried out from a total cost ownership model (TCO). The TCO is divided into two parts 
which take into account of both the network installation costs (CAPEX) and operational 
costs (OPEX). 

 

 
Figura. 1. The 5G architecture under consideration 
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4.1. Dimensioning of the Network  

This study aims to present a generic dimensioning model which can be easily adapted to 
the most different cases of density and distribution. It dimensions the network according 
to a Manhattan simple street model [Graham 1988], which includes square elements 
uniformly distributed in a square block.  

Taking into account the need of representation of both the feeding and 
distribution levels of a PON, the model was first employed to distribute buildings on 
blocks and following this, to allocate the latter’s in a square scenario. Figure 2 shows 
the dimensioning configuration used in this study, where n is the number of buildings 
beside a block, l is the distance between the centers of the two buildings, N is the 
number of blocks on one side of the square scenario and l  is the distance between the 
center of the two blocks and can be expressed by lnL u  [Fernandez and Stol 2015]. 

Assuming that the OLT chassis is in the office at the center of the scenario, the 
remote nodes in the middle of the blocks, the ONUs inside the buildings and that the 
distribution of the fibers is carried out in [Fernandez and Stol 2015], the dimensioning 
model can easily determine the number and distance of each equipment, the length of 
each trench and link, and the interconnections between the equipment and links in the 
scenario. 

4.2.CAPEX 

Once the network has been dimensioned and the features of the piece of equipment are 
defined, the CAPEX is given by (1):  

Eq
Inst

Eq
Pur

Indoor
Cab

Outdoor
Fiber CCCCCAPEX ��� 

  (1) 

where Outdoor
FiberC  is the total cost related to the outdoor fiber, Indoor

CabC  is the cost of indoor 

cabling, Eq
PurC  is the purchase cost of the equipment and Eq

InstC  is the installation cost of 

 
Fig. 2. Configuration of the outdoor environment  
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the equipment. The cost of outdoor fiber ( Outdoor
FiberC ) is determined by (2):  

Fiber
Fiber

Trench
TrenchOutdoor

Fiber LgLgC PrPr u�u 
  (2) 

where TrenchLg , TrenchPr , FiberLg  and FiberPr are the length of the outdoor ducts for the 
fiber, the price of installing the ducts, the length of the outdoor fiber and the cost of 
purchasing and installing the fiber in the ducts respectively. The cost of the indoor 
cabling ( Indoor

CabC ) is determined by (3):  

6|5
,

6|5
,,, PrPr eCat

cnxIndoor
eCat
cnxIndoor

Fiber
cnxIndoor

Fiber
cnxIndoor

Indoor
Cab NNC � 

 (3) 

where Fiber
cnxIndoorN , , Fiber

cnxIndoor ,Pr , 6|5
,
eCat
cnxIndoorN and 6|5

,Pr eCat
cnxIndoor  are the numbers of indoor fiber 

connections, the cost of the fiber per indoor connection, the number of indoor 
connections of Cat5e or Cat6 cables  and the cost of the Cat5e or Cat6 cables per indoor 

connection, respectively. The cost, together with the purchase of the equipment (
Eq
PurC ) 

is determined by (4):  

¦ 
i

Eq
i

Eq
i

Eq
Pur NC Pr

  (4) 

where the i  index represents the different types of equipment and  Eq
iN and Eq

iPr are the 
number of devices of type i and the purchasing price of equipment of type  i , 
respectively. Finally, the installation cost of the equipment ( Eq

InstC ) is determined by (5): 

¦
»
»
¼

º

«
«
¬

ª
� 

j

Eq
jEq

j
Eq
Inst v

D
TC Sal

  (5) 

where the j  index represents the different types of equipment that will be installed. 
Eq
jT , Eq

jD , v  and Sal  are the installation time for equipment j , the distance of 

equipment j , the average speed and the salaries of the working teams. 

4.3.  OPEX 
The OPEX is obtained from an operational analysis of the dynamics of the system, 
carried out from the modelling of the states of operation such as a Continuous Time 
Markov Chain (CTMC), with the definition of the state based on the numbers and types 
of faulty equipment, where the Markov reward model is used for the application of 
costs.  

Equation (6) shows the OPEX when linked to a k  state: 

Leas
k

Ene
k

Rp
k

Pen
kk CCCCOPEX ��� 

  (6) 

where Pen
kC , Rp

kC , Ene
kC  and Leas

kC  are the costs for repairs, fines and penalties, electric 
power consumption and floor space rent respectively, with regard to the k  state. The 
repair cost in the k  state ( Rp

kC ) is determined by (7):  
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)PrSal)(,1min( ' Kk
Rp
k kC � 

  (7) 

where 'Prk  and K  are the purchase price of the equipment  'k  that must be repaired in 

the k  state and the factor of equipment repair costs, respectively, which range from 0 to 
1. The term ),1min( k  reflects the absence of repair costs in the case of an entirely 
functional network, represented by the state 0 k . The penalty costs in the k  state (

Pen
kC ) are determined by (8):  

� � � � »¼
º

«¬
ª � pen

Out
fail
Outk

pen
Ind

fail
Indk

Pen
k NNC PrPr ,,

DD

  (8) 

where D , fail
IndkN , , pen

IndPr , fail
OutkN ,  and  pen

OutPr  are the impact factor [17], the number of 
faulty indoor small cells, penalty for the lack of service of indoor cells, the number of 
faulty outdoor mobile cells and the penalty for the lack of service of outdoor mobile 
cell. The cost of electric power in the k  state ( Ene

kC ) is determined by (9):  

� �EqEqEne
k FalTotC kWhk,kWhkWhPr � 

  (9) 

where kWhPr , EqTotkWh  and EqFal kWhk,  represent the price of kilowatts per hour, the total 
amount of equipment in the network and the total amount of faulty equipment in the k 
state, respectively. Finally, the cost of floor space rent in the k  state ( Leas

kC ) is 
determined by (10):  

Leas
SS

Leas
k TotC Pr 

  (10) 

where STot , Leas
SPr  are the total area occupied by indoor equipment and the cost of 

renting indoor space, respectively. 

5. Operation Simulator 
The TCO can be obtained by the sum of the CAPEX and OPEX, the first is obtained by 
network dimensioning, as for the second, knowing that the network is modeled as a 
CTMC the operational expenditures can be obtained by the sum of the product between 
the duration in time and the OPEX cost (Markov reward) related to each state.  

The purpose of the operation simulator is to determine the duration time in each 
state of the chain. The operating methodology makes use of the information about the 
failure rates of functional equipment and the mean time to repair of faulty equipment 
(related to each operational state) to form a transition rate matrix. When this is applied 
to a cumulative analysis of CTMCs in a Monte Carlo simulation, it provides the average 
duration time for each state. The Simulator was implemented as in [Anders and Silva 
2000]. 

6. The Case Study 
This section outlines the case study which includes the metrics used to assess the 
protection framework used for the 5G architecture. The assessment was carried out in 
light of a techno-economic analysis based on the Markov reward model. This covered a 
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high density urban setting [Machuca et al. 2011] based on Manhattan dynamic 
population [Moss and Qing 2012] of 64 km2, that contains 6400 6-floor buildings with 
24 apartments per floor, where 63.21% of them are commercial buildings. A OLT 
chassis with a capacity of 72 gateways and a cell division rate of 1 to 32, was used for 
the backhaul architecture. With regard to the servicing of failures and the installation of 
the equipment, an average speed of 20 km/h was assumed during transport of the 
repair/installation teams to the point of failure or installation. In addition, for financial 
reasons, a cost unit was employed based on the price of an indoor small cell, which at 
the time when this study was carried out cost US$ 300 [Yaghoubi et al. 2018].  

The salaries for the working teams, price of kilowatts per hour and penalty cost 
for lack of communication through indoor and outdoor small cell, are assumed to be 
0.63 UC/h, 3.33x10-5 CU, 0.05 CU/h and 1.52 CU/h, respectively. The two first are 
based on a European scenario cost and the lasts are based on the variation over the 
penalty costs presented in [Fernandez and Stol, 2015]. Finally, the following points 
were assumed for the network: operation of 10 years, 50% of the population as 
subscribers to 5G and 40% of active 5G users during the peak traffic periods. Where the 
two last are based on extrapolations of 4G networks data from Cisco and European 
EARTH project.  

The 5G architecture that was implemented is shown in Figure 3 and ensures both 
indoor and outdoor coverage. For the first each commercial building has a BBU hotel 
linked to the PON backhaul and the hybrid fiber/copper fronthaul, which is spread 
within the building. For the second it is assumed that some buildings located along 
parallel diagonal lines which cross the scenario, have a small outdoor mobile cell (pico 
cell) at their diagonal top which is connected by optical links to a BBU, thus forming a 
chessboard pattern of outdoor cells with regard to the buildings and ensuring a line of 
sight is provided to the outdoor user [Lopes et al. 2015]. In this way, in peak traffic data 
rates of 1 Gbps and 144 Mbps can achieved by indoor and outdoor users, respectively. 

Four architectures were included for the PON backhaul : (a) unprotected, (b) 
with fiber duplication at the feeding level, (c) with interconnection of the OLTs and 
fiber duplication at the feeding level, (d) with interconnection of the OLTs and fiber 
duplication of the feeding and distribution levels. All the architectures are illustrated in 
Figure 4. The first is the basic PON described in section 3. The second duplicates the 
feeder fibers using a optical switch that will operate in case of failure of main fiber. The 
third considers a cross-connection between pairs of OLT chassis using splitters and 
switches. The last duplicates the distribution fiber using also a optical switch and 
supposing that each ONU has two optical inputs.  

The parameters for the PON backhaul equipment such as failure rates, 
installation time, repair time and costs were taken from [Machuca et al. 2012] and 
[OASE 2011], whereas the parameters for the fronthaul components were based on 
equipment available in the actual telecom market. Table I shows the operating and 
installation parameters included for all equipment of the network. 
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Fig. 3. The proposed fronthaul architecture with the indoor and outdoor distribution 
of mobile cells.  

 
Fig. 4. Proposed backhaul architecture. (a) Without protection, (b) with duplication 
of the feeding level, (c) with interconnection of the OLT and duplication of the 
feeding level, (d) with interconnection of the OLT and duplication of the feeding 
and distribution levels  
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Table 1. Parameters For The Equipment 

Equip. Cost 
(CU) 

Installati-on 
Time (min) 

Failure 
Rate 
(FIT) 

Mean 
Time of 

Repair (h) 

Power 
Con-

sumption 
(W) 

Small Cell 1 4 777 1 30 
Small Cell 

Aggrega-tor 
1 20 3333 1 150 

BBU 2.33 48 6451 1 165 
Indoor 
Cat5e|6  

connection 
0.33 - 10.6/m 1 0 

Indoor 
fiber 

connection 
0.66 - 10.6/m 7 0 

ONU 1.17 60 256 1 5 

Splitter 
0.16 
/port 

10 120 1 0 

Remote Node 
Chassis 

2.33 10 667 1 0 

OLT port 25.33 10 1075 1 1197 
OLT chassis 15 30 500 1 200 

Optical 
switch 

0.16 10 200 2 0 

Outdoor fiber 
trench 

433.5/k
m 

- 
2380 
/km 

7 0 

 

7. Results 
Figure 5 shows the TCO for the PON backhaul architectures displayed. It is clear that 
Architecture D is more expensive and that Architectures B and C lead to lower costs than 
Architecture A, which is unprotected, with the cost of Architecture C being slightly 
lower. With regard to CAPEX, it was noted that the architectures of protection - B and C 

 
Fig. 5. TCO of the 5G network in terms of CAPEX and OPEX including the various 
PON backhaul architectures shown in the case study. 
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– require less funding for installation, while Architecture D requires a considerable 
investment. With regard to OPEX it should be noted that all the protection architectures 
have lower costs, with reductions of approximately 0.4 UC/Subscriber/Year with regard 
to Architecture A. The lowest OPEX was obtained by Architecture D, which, in contrast, 
requires a larger investment in CAPEX and thus accounts for the fact that its installation 
is not feasible. 

Figure 6 presents in terms of percentage the cost composition of CAPEX and 
OPEX for all the backhaul architectures considered on the case study. With regard to 
CAPEX, shown in Figure 6 (a), it is noted that fiber costs composes the major part of it 
and that this is even more evident in protected architectures. Moreover, the cost of 
purchasing equipment has also a bigger participation in the CAPEX, due to the 
increased number of devices within the indoor environment and the costs with cabling 
reach between 5% and 8% of the CAPEX, depending on the PON backhaul architecture. 

 

(a) CAPEX 

 
(b) OPEX 

Fig. 6. Contribution in percentage of CAPEX or OPEX operations considering the 
PON backhaul architectures in the case of study  
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In addition, it is worth noting that the installation cost maintains always approximately 
3% of participation in CAPEX. With regard to OPEX, shown in Figure 6 (b), it was 
found that the highest expenditure participation was electricity and that in Architecture 
A the costs with penalties for lack of service amounted to almost as much as the 
electricity. However, this was not the case for Architectures B, C and D, where the costs 
for penalties are greatly reduced. In contrast, the repair costs increase proportionally and 
can reach as much as 14% in Architecture D. Finally, the variation of cost participation 
of floor space rent is result of other OPEX components variations, once the value of the 
cost is the same for all analyzed architectures. 

8. Conclusion 
This study has conducted a technical and economic analysis focused on different 
protection solutions for passive optical networks in a backhaul deployment for 5G 
networks. Relying  on a geometric dimensioning of the network and on a cost 
estimation model based on CTMC solved by Monte Carlo simulations using the Markov 
reward model. The obtained results suggest that the use of protection schemes can 
increase the economic feasibility of 5G networks based on PON backhaul  and show 
that the penalty costs of an unprotected network, represent 40% of the  OPEX, making it 
only lower than the expenditure of electric power consumption. In addition, it is clear 
that the protection architectures have managed to increase the indices of reliability and 
availability by reducing the expenses incurred for penalties by up to 13% of the  OPEX, 
which suggests an increase of service availability of  0.999% in the unprotected case 
and  0.9999% for the case that is protected. This provides evidence that the protection 
architectures can or should be adopted to meet the required conditions for the service 
availability needed by the 5G. Finally, in the operating time of 10 years, it was found 
that duplicating the levels of feeding and distribution (as in Architecture  D) results in a 
financial loss. However, for the duplication of the feeding fiber, either isolated or 
connected to the interlinking of OLT (Architectures B and C), there is a financial gain 
and the protection architecture makes a financial return through economies, owing to 
the reduction of the penalties. In future studies, we plan to detail the utilized simulator, 
apply a traffic model to better understand the users needs, provide comparison with 
another tecno-echonomic models and use geographical scenarios. 
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Guilherme Maia1, Leandro A. Villas3, Antonio A. F. Loureiro1

1Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte – MG – Brasil

2Departamento de Engenharia
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte – MG – Brasil

3Instituto de Computação, Universidade de Campinas (UNICAMP)
Campinas, SP – Brasil

{rettore,jgmm,loureiro}@dcc.ufmg.br,

igoral@ufmg.br,leandro@ic.unicamp.br

Abstract. In this work, we present the Twitter Incident (T-Incident), a low-cost
learning-based road incident detection and enrichment approach built using he-
terogeneous data fusion. We design a spatiotemporal grouping model to fuse in-
cident data, not-incident data, and Location-Based Social Media (LBSM) data.
Moreover, we filter the LBSM data source using refined methods of Natural Lan-
guage Processing (NLP) to extract patterns on social media data that may des-
cribe the incident event and its surrounding. After that, we used a learning-
based model to identify these patterns and detect the event types. The methodo-
logy results show the best set of parameters that can be used feed our approach,
achieving scores above 90% in F1 sore, Recall and Precision metrics. Allowing
the incident detection and its description as T-Incident’ services.

Resumo. Este trabalho apresenta o T-Incident, uma arquitetura robusta de
baixo custo para detecção e enriquecimento de eventos rodoviários baseado
na fusão de dados heterogêneos. Foi desenvolvido um modelo espaço-temporal
para fusão de dados de incidente, não-incidente e mı́dia social. Além disso,
filtrou-se essa última fonte de dados usando métodos de processamento de lin-
guagem natural para detecção de padrões capazes de descrever o evento e sua
vizinhança. Também foi desenvolvido um modelo baseado em aprendizagem
para identificar esses padrões e detectar os tipos de eventos. Os resultados da
metodologia mostraram os melhores parâmetros para a abordagem T-Incident,
fornecendo um serviço apurado de detecção e descrição de incidentes acima de
90% para as métricas F1 score, Recall e Precisão.

1. Introdução
O planejamento e gestão de sistemas de transporte têm se tornado crucial para promover
o crescimento das cidades. Desse modo, governos, pesquisadores e indústrias [Baz-
zan and Klügl 2013] têm investido esforços com o intuito de compreender a mobilidade
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urbana e de desenvolver soluções para a redução de congestionamentos e incidentes ro-
doviários. Nesse sentido, emerge o conceito de Sistemas de Transporte Inteligentes –
Intelligent Transportation Systems (ITSs). Que por meio de tecnologias de informação
e comunicação (Redes Veiculares Ad-hoc – Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs)), vi-
sam melhorar o processo de tomada de decisão e a concepção de aplicações e serviços
para os sistemas de trasporte. Entretanto, ITSs dependem de uma vasta cobertura de
dados e comunicação, como dados de semáforos, fluxo de tráfego, eventos rodoviários,
medidores de velocidade, dados de sensores veiculares, sensores meteorológicos, mı́dias
entre outros. Além disso, o acesso a maioria desses dados limita a análise de tráfego em
tempo real, uma vez que, sua disponibilidade muitas vezes é desatualizada, ou até mesmo
apenas um conjunto limitado de empresas detêm o controle sob esses dados. Existem
muitas razões para que isso ocorra, dentre elas destacamos o valor comercial dos dados e
a infraestrutura precária que afetam a qualidade do sensoriamento e comunicação desses
dados.

Logo, a informação entregue para os usuários, como eventos rodoviários, contém
pouca descrição ou é desatualizada. Portanto, diminui a eficiência no gerenciamento de
rotas de veı́culos, controle de fluxo e a disseminação de descrições detalhadas e úteis de
um dado evento. Solucionar essas questões, melhorando a eficiência e qualidade da mo-
bilidade, envolve conhecimento multidisciplinar. Para prover mais consistência, acurácia
e informações úteis, a integração de múltiplas fontes de dados é uma tarefa essencial.
Esse processo é denominado Fusão de Dados e constitui uma atividade desafiadora, dado
a heterogeneidade das fontes de dados, o não sincronismo, e a existência de ruı́dos e er-
ros nos dados. Além disso, o armazenamento dos dados e seu aspecto espaço-temporal
contribui para a complexidade no processo de fusão desses dados heterogêneos [Khaleghi
et al. 2013b].

Nesse sentido, a fim de melhorar as formas atuais de detecção e descrição de
incidentes, foi desenvolvido o Twitter Incident (T-Incident), uma arquitetura robusta de
baixo custo para detecção e enriquecimento de incidentes rodoviários, construı́do a partir
da fusão de dados heterogêneos de um ITS. T-Incident traz para os sistemas de navegação
(serviços de rota, detecção e descrição de eventos), planejadores de trânsito e o público
em geral, uma plataforma consistente, precisa e com informações enriquecidas sobre os
incidentes rodoviários. Essa arquitetura vai em direção do aprimoramento dos sistemas
de navegação, introduzindo a fusão de dados como auxı́lio para que os usuários possam
escolher suas rotas e gestores possam planejar e controlar o fluxo de veı́culos nas vias
urbanas.

Inicialmente, foi criado um modelo de agrupamento espaço-temporal para fundir
duas fontes de dados, Here WeGO1 e Bing Maps2, fornecendo uma Camada de Inciden-
tes. Usando este mesmo modelo e inserindo dados relacionados a pontos turı́sticos (ad-
quiridos da plataforma TripAdvisor3), dados de Mı́dia Social Baseada em Localização –
Location-Based Social Media (LBSM) – (adquiridos do Twitter4) e a Camada de Inciden-
tes, agrupou-se esses dados e utilizou-se métodos refinados de Processamento de Lingua-

1
https://wego.here.com

2
https://bing.com/maps

3
https://tripadvisor.com/

4
https://developer.twitter.com/en/docs

373

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



gem Natural – Natural Language Processing (NLP), com o objetivo de detectar padrões
que descrevam o evento incidente e seu entorno. Baseado em modelos de aprendizagem
de máquina foi mapeado esses padrões e detectado os tipos de eventos. Os resultados da
metodologia mostram os melhores parametros para a abordagem T-Incident, fornecendo
um serviço apurado de detecção de incidentes acima de 90% com as métricas F1 score,
Recall e Precisão.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, apresenta-se as aborda-
gens de detecção de eventos que fazem uso de LBSM. A Seção 3 descreve o processo de
aquisição de dados. Já na Seção 4, apresenta-se a fusão de dados com o intuito de enri-
quecer a cobertura de eventos incidentes. Explica-se a arquitetura T-Incident na seção 5,
e a avaliação na Seção 6. Finalmente, na Seção 7, destacam-se as observações finais e
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
O crescimento da internet e das LBSMs permitem uma vasta gama de investigações de-
vido a quantidade de dados disponı́veis diariamente. Nesta perspectiva, vários estudos
foram realizados para analisar as condições de tráfego usando Mı́dia Social [Xu et al.
2018]. Santos et al. [Santos et al. 2018] argumenta que o uso de LBSM pode oferecer
uma nova camada para melhorar a compreensão de tráfego e do trânsito. Eles também
apresentaram o Twitter MAPS (T-MAPS), um modelo espaço-temporal de baixo custo
para descrição das condições de tráfego usando tweets.

Yazici et al. [Yazici et al. 2017] realizou uma análise do Twitter para detectar
eventos com base em contas organizacionais (ou especializadas) e regulares. Esse traba-
lho mostra que tweets coletados de contas regulares são mais propensos para ser irrelevan-
tes, embora possam capturar eventos que acabaram de acontecer. Por outro lado, tweets
de contas especialistas são mais valiosos e estruturados, sendo melhores para identificar
eventos de incidente. Eles mostram que a combinação de ambas as fontes leva a um me-
lhor resultado ao lidar com a detecção de eventos. Nesse sentido, Zhang et al. [Zhang
et al. 2018] complementam o cenário de detecção de incidentes usando dados de mı́dia
social. Eles mostraram que dados de mı́dia social podem ser úteis como uma maneira
alternativa de melhorar métodos tradicionais na detecção de tráfego em tempo real.

Nguyen et al. [Nguyen et al. 2016] desenvolveram o TrafficWatch, um sistema de
tempo real baseado em Twitter que visa enriquecer informações relacionadas ao tráfego
para análise e visualização de incidentes na Austrália. Eles também desenvolveram um
estudo de caso para detectar incidentes na estrada antes do Centro de Gerenciamento de
Transporte – Transport Management Centre (TMC), e detectaram aqueles que não são
relatados por ele. Pereira et al. [Pereira et al. 2013] fizeram uso de uma mı́dia confiável
disponibilizada por centros de gerenciamento de tráfego, apresentando a modelagem de
tópico (topic modeling), uma análise de texto para melhorar a precisão na medição de
tempos de duração de um incidente. Eles provaram que o uso dessa análise melhora a
previsão de incidente em 28% em vez da sua não utilização.

Neste sentido, este trabalho propõe uma arquitetura robusta para lidar com contas
regulares e especializadas do Twitter, como em [Yazici et al. 2017], fornecendo serviços
de detecção e enriquecimento de incidentes rodoviários auxiliando os usuários em suas
escolhas de rotas. Percebe-se que Nguyen et al. [Nguyen et al. 2016] não descrevem
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como os tweets e os relatórios de TMC foram correlacionados espaço-temporalmente.
Por outro lado, este trabalho descreve detalhadamente a metodologia aplicada, como o
modelo de agrupamento espaço-temporal, o processo de extração de caracterı́sticas, além
de utilizar fontes de dados acessı́veis para classificar os eventos. Ao contrário de [Pereira
et al. 2013], aqui utiliza-se uma fonte de dados não confiável, o Twitter, mais um conjunto
de técnicas e outras fontes de dados que se mostraram muito promissoras.

3. Aquisição de Dados
A falta de informação no ambiente urbano é um dos desafios mais importante em ITS.
Portanto, investigações desse contexto são restritos a estudos teóricos ou baseados na
vasta quantidade de dados privados. Felizmente, o aumento do uso de plataformas online,
como as LBSM, fazem com que seja possı́vel as pessoas compartilharem seus dados,
vida cotidiana e opiniões em uma variedade de campos, inclusive situações de trânsito.
Partindo dessa perspectiva, foram coletados dados do Twitter, plataforma online na qual
pessoas frequentemente compartilham informações. Foi utilizado sua API como método
de coleta de informações do usuário, respeitando os termos de restrição da empresa.

Em um trabalho anterior, T-MAPS, um modelo espaço-temporal de baixo custo
para melhorar a descrição das condições de tráfego através de tweets [Santos et al. 2018]
foi usado como um guia para a abordagem aqui utilizada devido à comprovação da viabi-
lidade de se estudar e explorar a relação da LBSM com o cenário de tráfego. O T-Incident
é uma abordagem para identificar com precisão e eficiência os eventos de tráfego (inci-
dentes e não-incidentes) e também enriquecer suas descrições. O processo de aquisição
de dados visa combinar diferentes fontes de dados, como Here WeGo, Bing Maps, Tri-
padvisor e Twitter nas dimensões temporais e espaciais para alcançar esses objetivos.

O conjunto de dados utilizados neste trabalho é constituı́do de 158.413 tweets ad-
quiridos via streaming aberto entre os dias 14-09-2018 e 06-11-2018. Um conjunto de pa-
lavras relacionadas a incidentes como congestion, accident, construction, planned event,
road hazard, disabled vehicle, traffic, jam, car, weather, foram utilizadas para delimitar o
escopo. Todos os tweets tinham geolocalização e, em grande parte, estavam localizados
em Manhattan - Nova York. Neste trabalho, estamos interessados em tweets de usuários
regulares e especialistas (contas controladas por empresas). Ademais, descartou-se os
tweets postados como retweet, ou seja, o interesse aqui está em coletar impressões do
usuário e não a propagação de informações.

Os dados de LBSM apresentam aspectos importantes que precisam ser considera-
dos antes de seu processamento [Rettore et al. 2016, Santos et al. 2018, Khaleghi et al.
2013a]. Dentre os problemas dos dados descritos pelos autores, destacam-se alguns que
tiveram que ser tratados neste trabalho, como: Imprecisão de dados, Viés do usuário,
Lacunas Espaço-temporais e Inconsistências.

Para coletar eventos de incidentes, tanto quanto possı́vel, desenvolveu-se uma
abordagem para adquirir e tratar os dados de duas fontes de dados, Here WeGo e Bing
Maps, fazendo uso de suas respectivas APIs. A área de interesse e o intervalo de tempo
foram os mesmo do processo de aquisição de dados do Twitter. Os incidentes forneci-
dos pelas plataformas foram coletados por hora, resultando em 9.784 incidentes distintos
adquiridos do Here WeGo e 1.924 incidentes distintos adquiridos do Bing Maps. Para
utilizar esses incidentes aplicou-se a fusão dessas duas fontes de dados aumentando a
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Tabela 1: Aquisição de dados.

Fonte Objetvo Amostra Tempo Espaço
Twitter Ponto de Vista 158413
Here WeGo Incidente 9784
Bing Maps Incidente 1924
Trip Advisor Não-incidente 50 14
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Figura 2: Cobertura espacial das fontes de dados.

cobertura e enriquecendo os incidentes semelhantes (a Seção 4 detalha esse processo).

Visando detectar incidentes, também é necessário compreender o que é um não
incidente. Baseado nisso, escolheu-se locais sem evidência de incidentes, coletando da-
dos de fontes que lidam com locais turı́sticos, como o Tripadvisor, um site de viagens que
indica shows, lugares, hotéis, comentários sobre restaurantes, e outros conteúdos relacio-
nados a viagem. Portanto, um conjunto dos lugares mais populares avaliados por turistas
foi escolhido, como museus, parques, pubs, teatros, dentre outros. A Tabela 1 resume
a aquisição de dados conduzida neste trabalho, e a figura 2 mostra a cobertura de dados
espacial, por cada fonte de dado, usada para desenvolver a abordagem do T-Incident.

4. Fusão de Dados de Incidentes

Nesta Seção, é apresentado um método para melhorar a cobertura de dados de incidentes,
fundindo diferentes fontes de dados. Esse processo existe para que mais agrupamen-
tos possam ser feitos com os tweets, melhorando a abordagem proposta. Nesse sentido,
coletou-se dados das plataformas Here WeGo e Bing Maps, pré-processamos para padro-
nizar a linguagem que ambas as fontes de dados usam.

Em seguida, foi criado um modelo espaço-temporal (veja Seção 5.1 para mais
detalhes, incluindo o Algoritmo 1), com o objetivo de identificar incidentes similares.
Desse modo, o intervalo temporal e a localização espacial devem ser próximas. Ou seja,
eventos similares devem começar no mesmo dia e hora e estar localizado em um raio
máximo de 10 metros entre si. A Figura 3a mostra a frequência de cada tipo de incidente
por determinada fonte de dados. Além disso, é possı́vel ver o mesmo evento reportado
por ambas as fontes no gráfico de Interseção.

Nesse sentido, avaliou-se também a similaridade de tipos de incidentes na
interseção entre as duas fontes de dados. Descobrindo-se que a similaridade de incidentes
na interseção entre Here e Bing alcançou 99.83%, evidenciando a qualidade dos dados
adquiridos. Por fim, foi fornecido uma nova Camada de Incidentes, que resulta em uma
maior cobertura e descrição das informações sobre o incidente, uma vez que, cada fonte
tem sua forma de reportar e, portanto, a combinação delas enriquece o contexto atual.

A Figura 3b mostra a cobertura espacial de cada fonte de dados e a interseção entre
elas durante o processo de aquisição de dados. Ou seja, considerando Here WeGo como
H e Bing Maps como B, temos (H [ B) = 100% dos dados, H = 80,53% , B = 8,31%
e (H \ B) = 11,16%. A seguir, exibe-se a nova Camada de Incidentes que cobre 100%
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(a) Hora de inı́cio dos incidentes. (b) Cobertura espacial dos incidentes.

Figura 3: Cobertura espaço-temporal dos incidentes por fonte de dados.

de todos os dados coletados, sendo que mais de 11% de eventos semelhantes puderam ser
enriquecidos com informações mais detalhadas.

5. Arquitetura do T-Incident
A abordagem de detecção de incidente baseada em fusão de dados heterogêneos foi con-
duzida considerando a premissa que as LBSM podem fornecer informações valiosas a
respeito do tráfego e incidentes. Essa premissa foi parcialmente respondida em um traba-
lho anterior [Santos et al. 2018].

Desse modo, projetou-se um modelo de agrupamento espaço-temporal que tem
como objetivo combinar diferentes fontes de dados em dimensões temporais e espaci-
ais. Em seguida, conduziu-se um processo de extração de caracterı́sticas, com o objetivo
de identificar os pontos de vista dos usuários em torno do evento rodoviário. Então,
foi desenvolvido um modelo baseado em aprendizado de máquina para identificação de
incidentes considerando os relatos de usuários de LBSM. Finalmente, avaliou-se a abor-
dagem proposta usando diferentes modelos de agrupamento espaciais. Cada estágio da
abordagem T-Incident é apresentado na Figura 4.

5.1. Modelo de Agrupamento Espaço-temporal
O modelo de agrupamento leva em consideração a heterogeneidade dos dados e suas
variações na cobertura espacial e temporal. Portanto, foi proposto uma abordagem que
sobrepõe as camadas de dados de incidentes/não-incidentes com a camada de tweets con-
siderando ambas as dimensões. Para isso, cada tipo de incidente foi agrupado como um
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Figura 4: Arquitetura do T-Incident.

único evento – Incidente. Cada incidente tem uma duração e localização de inı́cio e fim.
Este modelo usa somente a localização inicial dos eventos, seja ele Incidente ou Não-
incidente. Foi definido também o intervalo de tempo dos Não-incidentes como sendo o
mesmo do inı́cio e fim da coleta dados do Twitter.

Baseado no conjunto de dados de incidentes e não-incidentes, foi aplicado um
filtro temporal para encontrar a intersecção entre eventos e tweets. Uma vez que as
intersecções foram encontradas, o filtro espacial baseado em raios ajustáveis em torno
de cada evento foi criado (0,01 km, 0,05 km e entre 0,1 e 0,5 km com intervalo de 100 m)
visando, assim, identificar o melhor agrupamento, uma vez que é preciso lidar com o viés
do usuário e, sobretudo, um vasto conjunto de dados não relacionados. Essa metodologia
permite agrupar diferentes números de tweets ao redor do evento (ver a Tabela 1), e como
consequência, a informação acerca do evento pode ser mais especı́fica ou mais generalista
para o contexto.

Tabela 1: Número de tweets por cada modelo de agrupamento espaço-temporal.

Raios (km)Evento 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Incidente 121 959 3098 9467 30085 63853 68877

Não-incidente 260 3161 6522 13060 20699 30492 35786

Mesmo que o agrupamento espaço-temporal possa ser conduzido de diferentes
formas, como baseado em segmentos de rua, vizinhanças e, também, dividindo uma área
geográfica, por exemplo. Foi definido para este trabalho o modelo de agrupamento por
raio ajustável ao redor do incidente. Tweets não agrupados, ou seja, que ficaram fora do
alcance dos raios, foram denominados como desconhecidos e removidos das etapas pos-
teriores. Nesse processo, percebeu-se um trade-off na escolha dos raios, sendo os muito
pequenos implicando em poucos dados agrupados, porém com informações relevantes
acerca do evento. Já os raios maiores agrupam maiores volumes de dados, entretanto com
menos informações que descrevem o evento. Esta situação tornou-se um desafio quando
a quantidade de dados adquiridos é reduzida.

O Algoritmo 1 descreve o modelo de agrupamento espaço-temporal aplicado neste
trabalho. As entradas para o modelo são tweets, incidentes (e não-incidentes) e os raios.
O resultado esperado são os tweets com seus respectivos incidentes agregados (id e tipo
do incidente). Foi desenvolvido também um processo otimizado que fragmenta a área
geográfica, latitudinalmente, em x seções, visando a redução da computação em grandes
áreas com grandes quantidades de dados. Nesse sentido, para cada tweet e incidente,
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Algorithm 1: Modelo de agrupamento espaço-temporal
Entrada: tweets,incidentes,raios
Result: tweets agrupados por evento, Id do incidente, and Tipo de incidente
/* Data-set divido em x pedaços, reduzindo a computação */

1 initialization;
2 for cada tweets do
3 currentIncidentId 0;
4 currentIncidentTmp None;
5 currentDistance 1; /* maior valor que o raio */

6 for each incidents do
7 if equal(tweets.sec,incidents.sec) or diff(tweets.sec,incidents.sec) is (+ 1 or - 1) then

/* Tweets contidos no intervalo do incidente */

8 if TemporalFilter(incidents.starttime, incidents.endtime, tweets.timestamp) then
/* Distância do raio */

9 distance SpatialFilter(tweets.coord, incidents.coord, currentDistance, radius);
/* Grava a menor distaância */

10 if distance < currentDistance then
11 currentIncidentId incidents.Id;
12 currentIncidentTmp incidents.Type;
13 currentDistance distance;
14 end
15 end
16 end
17 end

/* Atribui tipo de incidente (INCIDENTE,NÃO-INCIDENTE) para cada tweet */

18 end

é avaliado se estão na mesma seção ou perto (uma seção acima ou abaixo) (linha 7).
Satisfeita essa condição, o tweet também deve estar entre o inı́cio e fim do incidente
(linha 8). Logo, a distância entre o tweet e o incidente é calculada, buscando encontrar a
menor distância para que a atribuição seja feita (linha 9-14).

5.2. Extração de Caracterı́sticas
Considerando que as informações de interesse estão ao redor do local observado, é im-
portante enfatizar que o raio é uma abordagem poderosa e intuitiva, como provado na
Seção 6. Contudo, os dados coletados da LBSM contém problemas que podem levar a
outros desafios como, por exemplo, a imprecisão dos dados e o viés dos usuários. Nesse
sentido, o papel da extração de caracterı́sticas é filtrar os tweets e prover um conjunto de
palavras que melhor descrevem as redondezas do evento.

Primeiramente foi conduzido para cada modelo e classe de evento um conjunto
de métodos de NLP, como transformação para palavras minúsculas, remoção de acentos,
extração de sinal, filtro de stop words, links e caracteres especiais. Logo depois, foram
reduzidas as formas inflexionais e derivacionais de cada palavra para uma forma básica
comum. Assim, analisou-se a Frequência dos Termos – Term Frequency (TF) – para
cada evento, extraindo uma matriz com as palavras que foram mais frequentes nessa área.
Além disso, filtrou-se essa matriz baseada na matriz de dispersão, ou seja, removeu-se
termos que fossem mais esparsos que 0.98%.

Também foi introduzido o passo denominado Contexto, cujo objetivo é a
intervenção de um especialista no instante em que o conjunto de palavras processadas
lhe é entregue, automaticamente pela abordagem, para identificação de relevância para o
contexto, sendo mantidas apenas as palavras relacionadas ao contexto observado. Esta
etapa é necessário, pois as LBSMs contém ruı́dos que precisam ser removidos. O final
desse processo resultou em um subconjunto das palavras mais relevantes de cada cate-
goria de incidente e raio. A Figura 5 mostra o exemplo de agrupamento por raios entre
0,01 e 0,5 km. Indicando o quão especı́fica ou geral pode ser a informação em torno do
evento em relação ao raio. As Figuras 5a e 5b apresentam mais palavras, com frequências

379

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



diferentes, o que reduz a intersecção entre os conjuntos incidentes e não-incidentes. Con-
tudo, ao aumentar o raio é possı́vel perceber menos palavras, com frequências próximas,
Figuras 5c e 5d, enfatizando a semelhança entre ambas as classes.

(a) Tweets nas áreas de incidentes. (b) Tweets fora das áreas de incidentes.

(c) Tweets nas áreas de incidentes. (d) Tweets fora das áreas de incidentes.

Figura 5: Modelo espaço-temporal com raio de 0,01 km ((a) e (b)) e 0,5 km ((c) e (d)).

5.2.1. Redução de Caracterı́sticas

O número de caracterı́sticas (palavras) obtidas no último estágio pode ser grande o sufi-
ciente para introduzir barreiras computacionais. Desse modo, foi realizado um método
para redução do número de caracterı́sticas baseado na sua menor importância ou menor
frequência. Inicialmente, desenvolveu-se duas abordagens para atingir esta meta. A pri-
meira foi o uso da Análise de Componentes Principais – Principal Component Analysis
(PCA) – para extração de conjuntos de caracterı́sticas relevantes. Este processo iden-
tifica a maior variabilidade das caracterı́sticas de um conjunto de dados e expressa em
Componentes Principais (CPs). Esses CPs representam as direções pelas quais a variação
nos dados é máxima. A segunda abordagem é baseada na classificação de palavras mais
frequentes.

Ambos os métodos geram resultados para o especialista decidir a melhor opção.
Percebeu-se que, quando os tweets são coletado sem palavras-chave (track), o PCA con-
seguiu um desempenho melhor que o utilizado com as palavras mais frequentes. Por outro
lado, o PCA não se comportou bem em tweets com palavras especı́ficas, como exposto na
Seção 3. Como resultado, foi reduzida as caracterı́sticas dos dados para cada modelo de
agrupamento e classe de evento, extraindo somente o conjunto de palavras mais represen-
tativas. A Tabela 2 mostra um exemplo de caracterı́sticas obtidas após a classificação das
palavras mais frequentes no modelo de agrupamento de 0,01 km.
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Tabela 2: Caracterı́sticas relevantes baseado na raio de 0.01 km.

Eventos Caracterı́stica mais frequentes
traffic side exit accid incid clear
avenu contruct updat georgewashingtonbridg level streetIncidentes
jersey event major franklindrooseveltdr
town night year apollotheat show talk

rockwood hall music halloween detail stageNão-incidentes
week play live

5.2.2. Análise de Sentimentos

A análise de sentimentos tem o objetivo de aumentar a descrição dos eventos. Esse pro-
cesso foi conduzido para cada tweet em cada modelo de agrupamento e classe de evento,
permitindo extrair os sentimentos dos usuários sobre o evento que eles presenciaram.
Esse análise permite criar novos descritores para os eventos, ou seja, a análise de senti-
mento permite adicionar um conjunto de caracterı́sticas aos eventos que posteriormente
alimentarão o modelo de aprendizagem, melhorando o processo de classificação. Para
extração dos sentimentos, foi usado um dicionário de palavras e seus sentimentos associ-
ados [Jockers 2017]. Os sentimentos dependem do número de palavras/sentimentos para
calcular a pontuação e assim ser associado um sentimento (positivo ou negativo) ao tweet.
Como resultado, para cada tweet foi extraı́do um conjunto de palavras de sentimentos e
suas frequências. Em seguida, para esse mesmo tweet, agrupou-se também o conjunto de
palavras obtido no estágio anterior.

5.3. Modelo baseado em aprendizagem
O modelo baseado em aprendizado é alimentado com o conjunto de caracterı́sticas previ-
amente rotuladas para cada evento e agrupamento. Inicialmente, foi escolhido os algorit-
mos de classificação (kernels) mais explorados pela literatura para resolução de proble-
mas nesse contexto [Xu et al. 2018], ou seja, Support Vector Machine (SVM), k-Nearest
Neighbors (KNN) e Random Forest Classifier (RF).

Em seguida, particionou-se os dados em dois conjuntos, cada modelo de agrupa-
mento, seguindo a convenção da maioria das abordagens de aprendizagem de máquina.
Sendo o conjunto de treinamento, correspondendo a 70% do conjunto de dados, e 30%
correspondendo ao conjunto de teste. Para validar o treinamento, foi aplicada a esta base
a validação-cruzada, considerando 10 partições divididas também em 70% e 30% de trei-
namento e validação, respectivamente. O objetivo desse passo é avaliar as curvas de
treinamento e as curvas de testes, evitando possı́veis over-fitting e under-fitting.

Percebeu-se que o conjunto de dados apresenta desbalanceamento entre as classes,
uma vez que o número de tweets em torno das áreas de incidentes e não-incidentes pode
variar. Na existência de técnicas para lidar com esse problema, explorou-se as técnica de
re-amostragem que visam equilibrar as classes aumentando a frequência da classe mino-
ritária ou diminuindo a frequência da classe majoritária. Desse modo, foi usada uma su-
bamostragem aleatória, com o objetivo de equilibrar a distribuição de classes escolhendo
aleatoriamente e eliminando os exemplos da classes majoritária.

O passo seguinte consistiu em encontrar os melhores hiper-parâmetros para os
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algoritmos executados e uma abordagem exploratória foi adotada para lidar com esse
processo. Usou-se, então, o método GridSearchCV, uma classe do Scikit-Learn API [Pe-
dregosa et al. 2011] que seleciona um conjunto de parâmetro e valores exaustivamente
combinados entre si, com o objetivo de encontrar a melhor configuração para o kernel.
Sabendo da complexidade de tal busca que cresce exponencialmente com o número de
parâmetros, definiu-se um conjunto de parâmetros para cada kernel seguindo algumas di-
retrizes. Para o SVM, baseou-se no [Hsu et al. 2003], e para os demais seguiu-se o guia
do usuário do Auto-WEKA [Kotthoff et al. 2017].

5.4. Serviços do T-Incident
Os resultados do modelo baseado em aprendizagem permitem compreender o melhor
agrupamento espaço-temporal e o conjunto de métodos de NLP para filtragem dos tex-
tos da LBSM, e então, descrever com precisão os eventos rodoviários. Baseado nisso,
produziu-se o serviço de detecção de eventos incidentes e não-incidentes e, também, o
serviço de descrição dos eventos.

Uma vez identificado o evento, é possı́vel a análise do seu contexto. Para isso, foi
realizado um processo de sumarização textual, com o objetivo de criar uma versão curta
e coerente que descrevesse o cenário do incidente. Aplicou-se a sumarização de texto em
um grupo de tweets rotulados por tipo de incidente e hora e, também, pelo id do inci-
dente. O resultado do processo fornece uma breve descrição, permitindo disponibilizar
para usuários e planejadores de tráfego o ponto de vista dos usuários de LBSM em relação
aos eventos de trânsito e pontos de interesse.

Neste campo, existem dois métodos de sumarização de texto, Extrativo e Abstra-
tivo. O primeiro, seleciona os tweets classificando-os por sua relevância e escolhendo os
mais importantes, de forma ordenada, para o significado do evento. Já o método abstra-
tivo, procura gerar novas frases para capturar o significado do evento. Para esta versão do
T-Incident, foi desenvolvido um serviço de descrição, utilizando o método extrativo.

6. Avaliação
Nesta seção, descreve-se a avaliação de desempenho do T-Incident sobre um conjunto de
algoritmos de classificação e modelo de agrupamento espaço-temporal como descrito na
Seção 5. A seguir, apresentam-se os serviços do T-Incident para detectar e enriquecer a
descrição dos eventos.

6.1. Detecção de Incidentes
A abordagem de detecção de incidentes foi baseada em uma análise exploratória de al-
goritmos de classificação, hiper-parâmetros e raios. Para validar os conjuntos de treina-
mento, foi utilizada a validação cruzada com 10 partições. A Figura 6 mostra as curvas de
aprendizagem para cada kernel executando o modelo espaço-temporal com raio de 0,01 e
0,5 km, como exemplos. O objetivo principal é provar a generalização do modelo, procu-
rando evitar o over-fitting e o under-fitting. Nota-se que o raio de 0,01 km (Figura 6a, 6c e
6e) fornece o melhor score, em torno de 90%, na maioria dos kernels após 140 amostras
de treinamento, onde se vê as curvas convergindo e a estabilização. No entanto, poucos
dados são considerados limitantes para a exploração do serviço de descrição de eventos.

Aumentando o raio, é possı́vel observar as curvas caindo, como mostrado no maior
raio na Figura 6b, 6d, e 6f. Utilizando o raio de 0,5 km, observa-se um score entre 58%
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e 65%. Diminuindo o raio para 0,4 km, percebe-se que o score fica acima de 61% e
abaixo 65%. Os raios entre 0,3 e 0,2 km, mostram resultados muito próximos, acima de
65% e abaixo 70%, na média. Utilizando 0,1 km, observa-se um score de 70%, e entre
75% e 80% considerando o raio de 0,05 km. Portanto, nota-se o trade-off entre maiores
raios; mais dados agrupados; piores resultados e raios menores; menos dados; melhores
resultado. Assim, a metodologia foi capaz de fornecer um modelo de generalização para
detectar incidentes.

(a) KNN - raio 0.01 km. (b) KNN - raio 0.5 km.

(c) RF - raio 0.01 km. (d) RF - raio 0.5 km.

(e) SVM - raio 0.01 km. (f) SVM - raio 0.5 km.

Figura 6: Curvas de aprendizagem de um dado kernel e modelo espaço-temporal.

A seguir, avaliou-se três métricas na validação cruzada e no teste. i) F1 Score:
pondera a média entre a Precisão e o Recall. Está pontuação leva em consideração tanto
os falso positivos como os falso negativos (2⇥ Recall ⇥ Precisão)/(Recall + Precisão);
ii) Recall: leva em consideração a eficiência em ser detectado os positivos (TP/TP +
FN); iii) Precisão: é a razão da observações positivas previstas corretamente para o total
de obervações positivas previstas (TP/TP + FP ).

A Figura 7 mostra as curvas de aprendizagem para cada modelo espaço-temporal.
Sendo o melhor modelo de raio 0,01 km, com score de Teste acima de 90% em todas
as métricas avaliadas. Contudo, considera-se um bom resultado valores acima de 70%,
devido a qualidade dos dados da LBSM. Desse modo, pode-se utilizar o raio de 0,1 km
mantendo o F1 sore, Recall e Precisão em torno de 75% em média. Após esse raio de
agrupamento, observa-se uma divergência e diminuição entre os scores de validação e
teste, que pode ser explicado com o aumento da interseção dos conjunto de caracterı́sticas
dos incidentes e não-incidentes. É importante ressaltar que a generalização do modelo
de aprendizado, depende da coerência entre as métricas avaliadas na validação cruzada e
teste, ou seja, os resultados nesses dois contextos devem ser próximos.
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Figura 7: Resultado da classificação baseada em diferentes kernels e métricas.

6.2. Descrição do Evento
Os resultados observados no estágio de detecção permitiram compreender o melhor mo-
delo de agrupamento espaço-temporal que cerca com precisão o evento, mesmo sob in-
fluência dos aspectos dos dados, como mencionado na Seção 3. Desse modo, conduziu-se
o processo de sumarização, baseado no método de Extração, criando uma versão curta e
coerente sobre o evento. Perceba que, para esta análise, foram usados raios entre 0,01 e
0,1 km, baseado no trade-off entre acurácia e tamanho da amostra de dados.

Como exemplo do serviço de descrição do T-Incident, utilizou-se o modelo de
agrupamento espaço-temporal de 0,01 km. O texto a seguir resume um evento especı́fico
de incidente. Foram destacadas as palavras para tornar o texto mais claro. Com essa
análise, o objetivo é permitir que os usuários e os administradores de estradas compreen-
dam e decidam o que pode ser feito a respeito.

Cleared: Construction on #FranklinDRooseveltDrive SB from Exit 9 - East 42nd Street to 34 street; Updated: Incident on
#FranklinDRooseveltDrive SB at Exit 9 - East 42nd Street; Cleared: Incident on #FranklinDRooseveltDrive SB at Exit 9 - East
42nd Street; Incident on #FranklinDRooseveltDrive SB at Exit 9 - East 42nd Street; Closure on #FranklinDRooseveltDrive
NB at Exit 9 - East 42nd Street; Cleared: Closure on #FranklinDRooseveltDrive NB at Exit 9 - East 42nd Street; Construction
on #FranklinDRooseveltDrive Both directions at Exit 9 - East 42nd Street

Ao mesmo tempo, utilizando o agrupamento espaço-temporal com raio de 0,1 km,
por exemplo, analisou-se um evento não-incidente especı́fico no Town Hall e suas
vizinhança. O texto abaixo resume a área, evidenciando as tendências de lugares ex-
traı́dos através da impressão de usuários. Dessa forma, é possı́vel descobrir os lugares
culturais, onde reservar um quarto de hotel e até mesmo onde almoçar.

Open House New York Sunday Stop 1! Town Hall. It was never taken over by the Broadway theatre giants because
ther..; #30DaysForMyArt DAY 16: ”Go see a broadway show.”It’s simple: There is NOTHING like a broadway show.
I’ve lived in; Beastie Boys Book: Live; Direct with Adam Horovitz; Michael Diamond: The Town Hall; Good morning
Times Square. Bad I have to leave today! (@Millennium Broadway Hotel - @millenniumpr in New York, NY); Good night!
(@Millennium Broadway Hotel - @millenniumpr in New York, NY); YEP! I Like Wrestling Podcast #45: WWE Super Show-
Down Predictions, Raw; Smack; Show Time! (@Beautiful: The Carole King Musical in New York, NY); Mooch’s book party.
Really. (@Hunt; Fish Club in New York, NY); Head over heels wPeppermint!!! (@Hudson Theatre - @hudsonbway for Head
Over Heels in New York, NY); I had the heirloom tomato lobster salad. Kristine had the burger (@Burger; Lobster in New
York, NY);

7. Conclusão
Neste trabalho, apresentou-se o T-Incident, uma arquitetura robusta de detecção e enri-
quecimento de eventos rodoviários baseado em fusão de dados heterogêneos do ITS. Para
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isso, foi desenvolvido uma modelo de agrupamento espaço-temporal para fundir dados
de incidentes, não-incidentes e dados de LBSM. Em seguida, focou-se na detecção de
padrões nas mı́dias sociais para descrever o evento de incidente e suas vizinhanças. Uti-
lizando um modelo baseado em aprendizagem e técnicas de NLP, foi possı́vel fornecer
serviços de detecção e descrição de eventos.

Os resultados mostraram os melhores conjuntos de parâmetros que podem ser uti-
lizados no T-Incident, permitindo fornecer a detecção de incidentes, com score de até 90%
de F1 score, Recall e Precisão. Além de um serviço de descrição de eventos que permite
entregar aos usuários e planejadores de tráfego o ponto de vista dos usuários em relação
aos eventos de trânsito e pontos de interesse. Como trabalhos futuros, pretende-se esten-
der o T-Incident adicionando mais contas especialistas, melhorando a identificação atual
e a descrição dos eventos. Baseado nos resultados do T-Incident, pretende-se também
avançar na previsão de incidentes e avaliação do tempo de duração do incidente.
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Resumo. Atualmente, o YouTube como plataforma de vı́deos tem uma presença

ubı́qua na disseminação de conteúdo online. Desta forma, é esperado tanto

que marqueteiros quanto criadores de conteúdo façam uso do YouTube para

disseminação de produtos e ideias. Neste artigo, analisamos o tráfego de

vı́deos polı́ticos e vı́deo propagandas no YouTube durante as eleições de 2018.

Nossa análise é realizada através de personas de rede sintéticas desenvolvi-

das de modo a simular o comportamento humano. Durante o perı́odo de

aproximadamente 40 dias, simulamos eleitores de diferentes estados (através

de VPNs), gênero (através de configurações de conta), além de alinhamento

polı́tico (através de acessos a canais classificados como sendo de esquerda,

centro e direita). Durante o experimento, as diferentes personas estavam sus-

ceptı́veis às vı́deo propagandas que são pareadas com os vı́deos acessados de

forma automatizada. Com base nos dados coletados, apresentamos um estudo

focando em três aspectos: (1) caracterı́sticas de popularidade do conteúdo dos

canais; (2) na diferença de exposição de propagandas entre diferentes personas;

(3) uma análise de partidos que mais fizeram uso da plataforma.

Abstract. As a streaming platform, YouTube currently has a ubiquitous online

presence on disseminating video content. In this sense, both content providers,

as well as marketers, make use of YouTube to promote ideas from different ide-

ological spectra. In this paper, we investigate the use of YouTube as a political

platform during the 2018 Brazilian elections. Our analysis is performed through

synthetic network personas developed to simulate human behavior. During an

approximate 40-day period, we simulated voters from different states, gender

(through account settings), and political alignment (through access to channels

ranked as left, center, and right wing). During the experiment, our personas

were susceptible to video advertisements that are paired with videos accessed

in an automated way. Based on the data collected, we present a study focusing

on three aspects: (1) characteristics of the popularity of the content of the chan-

nels; (2) the difference in exposure of advertisements between different people;

(3) an analysis of political parties that made the most use of the platform.

1. Introdução

Nós estamos na era do consumo de vı́deos na web. Todos os dias, mais de 1 bilhão de
horas de conteúdo em vı́deo é assistido mundialmente no YouTube1. Além disso, o You-
Tube é o segundo website mais acessado no Brasil, atrás apenas do Google. Apesar do

1https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press/

386

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



YouTube ser uma plataforma famosa para encontrar conteúdo voltado para o entreteni-
mento, ele também pode ser uma plataforma para o compartilhamento de informação de
vários tipos como educação, saúde e polı́tica (nosso foco).

Em um ano eleitoral no Brasil, os candidatos polı́ticos começam suas campanhas
aproximadamente 2 meses antes do inı́cio das eleições. Entretanto, antes mesmo desse
perı́odo, meios de comunicação já começam a cobertura dos possı́veis candidatos que
concorrerão a cargos, e os eleitores são expostos e começam a consumir esse tipo de
conteúdo. Uma das formas que esse consumo pode ocorrer é através dos vı́deos no You-
Tube. Dada a importância do YouTube no mercado de streaming de vı́deos no Brasil,
além das recentes regulamentações sobre o uso de propagandas polı́ticas na web2, pode-
mos esperar que candidatos utilizem a plataforma para alavancar suas candidaturas.

No sistema, vı́deos sobre polı́tica podem ser vistos na plataforma através de
conteúdo criado por usuários, ou através de propagandas que são pareadas com esses
vı́deos, as chamadas vı́deo propagandas. Esse pareamento é realizado através de algorit-
mos proprietários. Como consequência, surge um novo cenário, ainda pouco estudado, em
que candidatos polı́ticos podem utilizar o sistema de vı́deo propagandas do YouTube para
aumentar o alcance de sua candidatura. Neste trabalho, visamos analisar como as pessoas
são expostas a conteúdo no YouTube, via vı́deos requisitados ou video propagandas au-
tomaticamente pareadas com os primeiros, gerando tráfego correspondente, focando em
um perı́odo de importante campanha eleitoral no Brasil.

Para realizar esta pesquisa, desenvolvemos um coletor, crawler, baseado em per-
sonas sintéticas. Tais personas consistem de códigos automatizados que fazem uso de
contas do Google3 para simular pessoas comuns (potenciais eleitores). Cada persona é
identificada por diferentes atributos de conta como: gênero, preferências e localização.
Ao criar as contas do Google, definimos o gênero. Para a localização, fizemos deploy do
código usando Virtual Private Networks (VPNs) em dois estados, Paraı́ba e Minas Ge-
rais. Por fim, para definir as preferências, cada persona foi configurada para seguir um
sub-conjunto de 75 canais que produzem conteúdo polı́tico. Os sub-conjuntos consis-
tem de canais de esquerda, direita e centro. Desta forma, o crawler tenta reproduzir o
comportamento de usuários da plataforma ao assistir vı́deos online.

As personas executaram por um perı́odo de 40 dias englobando tanto o primeiro
quanto o segundo turno das eleições de 2018. No total, 2.568 vı́deos diferentes de 75
canais foram assistidos 5.545 vezes. Além do mais, ao acessar diferentes conteúdos dos
canais, ou vı́deo conteúdos, as personas eram susceptı́veis às vı́deos propagandas que
são exibidas em conjunto com o conteúdo [Arantes et al. 2017]. Nossa análise foca nos
seguintes aspectos: (1) propriedades do conteúdo dos canais assistidos; (2) propriedades
das vı́deo propagandas exibidas em conjunto com os vı́deos acessados pelas personas; (3)
um análise de partidos polı́ticos que mais fizeram uso da plataforma.

Alguns dos nossos principais resultados mostram que: (1) no YouTube, vı́deos de
conteúdo de direita receberam mais interações positivas (e.g., likes) do que os vı́deos de
esquerda; (2) o YouTube foi explorado por marqueteiros para propagar conteúdo polı́tico
na forma de propagandas; e (3) a maioria das propagandas foram disseminadas no pri-

2http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet
3https://account.google.com
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meiro turno, pois a maioria dos polı́ticos foram candidatos derrotados ou eleitos que
abandonaram a plataforma no segundo turno.

O resto deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os
trabalhos relacionados, e a Seção 3 discute nossa metodologia de coleta de dados. A
Seção 4 analisa o conteúdo dos canais em si. Em seguida, a Seção 5 foca nas vı́deos
propagandas, enquanto a Seção 6 foca em entender quais polı́ticos fizeram mais uso da
plataforma. Por fim, a Seção 7 conclui o trabalho.

2. Referencial Teórico e Trabalhos Relacionados

Nesta seção apresentamos uma discussão sobre trabalhos anteriores que estudaram tanto
aspectos polı́ticos em redes sociais, como também análises de dados e vı́deo propagandas
no geral. Antes de iniciar, definimos alguns termos que serão utilizados em todo o ar-
tigo. Ao acessar o YouTube, um usuário, geralmente navega pela plataforma (realizando
buscas ou acessando links) até um vı́deo conteúdo. No escopo deste trabalho, tal vı́deo
conteúdo é definido como o conteúdo de mı́dia final que o usuário deseja assistir, ou fazer
stream. Vı́deo conteúdos no YouTube são disponibilizados por diferentes canais, sendo
muitos canais comumente focados em tópicos especı́ficos: polı́tica, notı́cias, fofoca, etc.

Ao acessar um vı́deo conteúdo no YouTube, algoritmos de
leilões [Sizov and Piller 2016, Wang et al. 2014, Yeo et al. 2017, Chen et al. 2015,
Mei et al. 2017, Krishnan and Sitaraman 2013] são executados para selecionar vı́deo

propagandas a serem pareadas com o vı́deo conteúdo. Este pareamento implica
em exibir a vı́deo propaganda selecionada para o usuário, geralmente antes do vı́deo
conteúdo (embora possa também ser exibida durante ou depois do stream do vı́deo).
Estas vı́deo propagandas, utilizadas para vender produtos e serviços ou divulgar ideias
no sistema, têm duração variada, embora frequentemente usuários possam interromper
suas exibições após alguns segundos (5 segundos) [Arantes et al. 2016]. O YouTube
permite que qualquer pessoa crie uma vı́deo propaganda. Dado um orçamento e o tipo
de público que se quer atingir, a vı́deo propagada é exibida para usuários por meio dos
pareamentos com os vı́deo conteúdos requisitados. Esse sistema de vı́deo propagandas
possui diretrizes que mudam bastante de entre diferentes paı́ses4.

Pesquisas similares feitas sobre eleições de 2006 e 2008 nos Estados Uni-
dos [Ridout et al. 2010, Gueorguieva 2008] estudaram a popularidade de vı́deos com
conteúdo polı́tico no YouTube, analisaram como foi o uso desses vı́deos nas eleições e
os possı́veis efeitos que esses vı́deos tiveram nos resultados das eleições. Porém, seus
trabalhos focaram em vı́deos de campanha e vı́deos virais que foram compartilhados por
usuários. O diferencial de nosso trabalho é que analisamos o uso de uma ferramenta do
YouTube que pode ser usada para a propagação de conteúdo polı́tico. Isto é, um usuário
que busca ou acessa um vı́deo que foi compartilhado com ele, tomou a decisão de ver esse
conteúdo. Entretanto, antes de ter acesso ao conteúdo requisitado, ele pode ser exposto a
uma vı́deo propaganda e precisará assistı́-la por um tempo mı́nimo5 antes de ter acesso ao
vı́deo requisitado6.

4https://support.google.com/adspolicy/
5Tipicamente usuários podem interromper a transmissão de uma vı́deo propaganda após 5 segundos,

embora em alguns casos a interrupção não seja permitida.
6É importante ressaltar que embora o YouTube possua um modelo de negócios baseado em propagandas,
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Existe uma grande gama de trabalhos prévios que abordam o tema de propagan-
das online [Sizov and Piller 2016, Wang et al. 2014, Yeo et al. 2017, Chen et al. 2015,
Mei et al. 2017]. Em particular no contexto de vı́deo, o trabalho de Arantes et

al. [Arantes et al. 2016, Arantes et al. 2017, Arantes et al. 2018] explorou caracterı́sticas
de tráfego da web [Arantes et al. 2016], monetização [Arantes et al. 2017], além de es-
tudos com usuários [Arantes et al. 2018]. Todos estes estudos focaram em propagandas
na forma de vı́deos no YouTube. Além disso, alguns autores analisaram as propriedades
de cache e tráfego de anúncios de vı́deo em dispositivos móveis [Amarie et al. 2014].
O uso de personas foi inspirado no trabalho de [Carrascosa et al. 2015], que fez uso de
personas sintéticas para analisar propagandas em máquinas de busca. Aqui, nós usamos
de estratégia similar, mas aplicada ao contexto de stream de vı́deos no YouTube.

3. Metodologia

Nesta seção iremos explicar como fizemos a coleta dos dados utilizando personas
sintéticas de eleitores. Iniciamos na Seção 3.1 com uma discussão do nosso coletor de
dados, crawler, baseado em personas. Em seguida, na Seção 3.2 descrevemos a base de
dados coletada. Na Seção 4 iniciamos a discussão dos resultados do estudo.

3.1. Coleta de Dados Baseada em Personas

Para conseguirmos atingir o objetivo do trabalho, nós criamos coletores, ou crawlers

através da automatização do navegador Firefox7 utilizando a biblioteca Selenium8. O
crawler simulou personas baseadas em eleitores brasileiros. As personas criadas são elei-
tores dos gêneros masculino ou feminino, que moram nos estados de Minas Gerais ou
Paraı́ba, têm 30 anos de idade e são dos alinhamentos polı́ticos de esquerda, direita ou
centro. Sendo nossa pesquisa realizada no estado de Minas Gerais, roteamos tráfego para
o estado da Paraı́ba usando uma Virtual Private Network, ou VPN, através do serviço for-
necido pela empresa VPNArea9. Executamos metade das personas em Minas Gerais, sem
VPN, e a outra metade na Paraı́ba utilizando a VPN. Para cada persona criamos uma conta
do Google, e as variáveis relacionadas a gênero e idade foram adicionadas às mesmas.

Para escolher as variáveis do estudo, gênero, localidade e alinhamento, nos mo-
tivamos nas explicações fornecidas pelo YouTube indicando os motivos pelo qual uma
vı́deo propaganda foi pareada com um vı́deo conteúdo. Isso é feito através do botão “Por
que estou vendo isto?” que está presente em algumas vı́deo propagandas. Ao clicar no
botão, uma janela é aberta e são dadas várias razões do porquê um usuário está vendo
aquela propaganda. Algumas das razões listadas são gênero, hora do dia e localidade.
Uma captura de tela pode ser vista na Figura 1.

Por tais motivos, escolhemos executar as personas em dois estados, Minas Gerais
e Paraı́ba, e em três intervalos de horário, de 9h às 10h, 15h às 16h e de 19h às 20h,
além de explorar os dois gêneros masculino e feminino. Além das variáveis relacionadas
à conta de usuário do Google, também variamos o conteúdo que cada persona assistiu.
As dividimos em três grupos de acordo com seu alinhamento polı́tico: esquerda, centro

recentemente ele apresentou o YouTube Premium, onde propagandas não são apresentadas ao usuário caso
ele pague uma assinatura mensal.

7http://firefox.org
8http://www.seleniumhq.org
9http://vpnarea.com
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Figura 1. Janela ao clicar no botão: ”Por que estou vendo isto?”

Tabela 1. Canais com conteúdo polı́tico

Esquerda Centro Direita

Canal # Vis. Vı́d. Canal # Vis Vı́d. Canal # Vis. Vı́d.

Lula 1.1M 145 Social Good Brasil 200k 588 Central de Oposição 69M 94
Marina Silva 5M 929 Lidice da Mata 166k 865 Notı́cias Polı́ticas BR 3M 36
Jean Wyllys 5.6M 599 Conectas Dir. Humanos 89k 186 Primeira Mão 91M 1915
PT 6.1M 1613 Católicas direito d.d. 377k 91 Bolsonaro TV 80M 508
Jandira Feghali 352k 428 Fund. Amazonas Sust. 48k 213 Mamaefalei 218M 588
Luciana Genro 1.7M 237 Intervozes 69k 85 José Marcio Art.142 34M 1070
Marcelo Freixo 4.6M 1455 MAB Comunicação 234k 213 conversaTUBE 58M 407
Gleisi Hoffmann 120k 145 GIFE 169k 269 Canal do Opressor 138M 379
PSOL 50 120k 112 Articulação Semiárido 2.4M 184 João Doria 1.6M 937
Chico Alencar 500 58K 68 Instituro Ethos 113k 329 Sargento Moterani 1.8M 222
Anistia Int. Brasil 1.1M 237 Fund. Perseu Abramo 928k 1220 Jair Bolsonaro 80M 1174
Manuela d’Ávila 1.8M 634 Joice Hasselmann TV 183M 1662 Sargento Fahur 19M 211
PT na Câmara 660k 2020 Roda Viva 51M 1620 MBL 147M 1524
PSDTV 1M 3937 Rodrigo Constantino 5.5M 463 PSDB 2.3M 1651
Kátia Abreu 400k 310 Leandro Ruschel 4.3M 283 NOVO 30 1.3M 200
CUT Brasil 154k 404 Ideias Radicais 81M 1898 Eduardo Bolsonaro 14M 837
Pablo Villaça 4.5M 381 Leandro Karnal - Adm. 14M 983 Alvaro Dias 1.7M 3001
Vanessa Grazziotin 256k 1129 Canal Brasil 62M 1240 Coronel Telhada 2.3M 1207
Dilma Resistente 4M 588 Jornalismo TV Cultura 32M 16524 Ana Amélia Lemos 388k 1986
PSTU 2.3M 943 Rádio BandNews FM 43M 2124 ACM Neto 890k 366
TV 247 81M 5352 Uma Gota no Oceano 1.9M 198 Inst. Mises Brasil 865k 676
C. A. c/ Paulo H. A. 92M 1402 institutoakatu 1M 184 Flavio Bolsonaro 7.3M 507
Carta Capital 10M 1076 Agência Pública 914k 279 Canal do Otário 81M 815
D. Centro do Mundo 20M 1081 Inst. Socioambiental 1.1M 297 CanalBolsonaro2018 31M 2899
Saia da Matrix 1.5M 221 Repórter Brasil 1M 196 Pesadelo de Q. Pol. 1.1M 207

ou direita. As personas então se inscreveram e acompanharam diariamente 25 canais do
YouTube, de acordo com seu alinhamento polı́tico. Foram selecionados apenas canais
que tinham uma frequência de upload de pelo menos 1 vı́deo por mês, pois canais que
não são muito ativos tinham grande chance de não serem vistos.

Os canais selecionados podem ser vistos na Tabela 1. A categorização de canais
por viés polı́tico foi definida inicialmente com base no sı́tio da web Monitor do Debate
Polı́tico no Meio Digital10, um projeto do Grupo de Pesquisa em Polı́ticas Públicas para o
Acesso a Informação da USP. A listagem do sı́tio contém os nomes de contas famosas da
Internet categorizadas por viés. Para termos o mesmo número de canais por viés, também
realizados buscas nos Google e YouTube por canais populares de cada viés, chegando
assim na lista final de canais apresentada na Tabela 1.

Com as personas criadas e inscritas nos canais de seu respectivo alinhamento
polı́tico, as mesmas acessam o YouTube diariamente e assistem aos vı́deos recentemente

10http://www.monitordigital.org/
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lançados pelos canais inscritos. Limitamos essa janela de tempo para um dia, ou seja, as
personas assistem apenas aos vı́deos lançados no dia que elas estão navegando. Caso uma
persona não tenha vı́deos para assistir, porque nenhum dos 25 canais lançou algum vı́deo,
a persona não assiste nada e encerra sua sessão. Também, é possı́vel que uma persona
veja um mesmo vı́deo entre sessões, mas nunca o mesmo vı́deo na mesma sessão.

Os crawlers foram executados em ambiente Linux e utilizando o Docker para
isolar as mesmas11. Foram criados quatro containers e cada container executava três
personas, uma para cada alinhamento polı́tico, do mesmo estado e mesmo gênero. Dentro
dos dockers referentes às personas da Paraı́ba, executávamos um script para ativar a VPN.
Desta forma, cada container tinha seu próprio IP e pudemos simular a localização através
da VPN. Nós dividimos a execução das personas em dois perı́odos referentes ao primeiro
e segundo turnos das eleições de 2018. A primeira execução ocorreu do dia 19/09/2018
ao dia 07/10/2018, data do primeiro turno. A segunda execução foi feita de 08/10/2018
a 28/10/2018. No primeiro turno apenas as personas da Paraı́ba foram executadas. No
segundo turno as personas dos dois estados foram executadas.

As vı́deo propagandas associadas aos vı́deos assistidos foram coletadas através de
requisições HTTPS. Conseguimos detectar um tipo de requisição que possui o id do vı́deo
e o id da vı́deo propaganda, e isolamos essas requisições para fazer o pareamento. Após o
término do experimento, também coletamos meta-dados dos diferentes vı́deo conteúdos
e vı́deo propagandas coletados. Esta coleta fez uso da API do YouTube12. Em particu-
lar, coletamos o número de visualizações global, isto é, o número de streams fornecido
pelo YouTube. Além das visualizações, também coletamos o número de curtidas e não-
curtidas (likes e dislikes), além do total de comentários recebidos por um vı́deo. Tais
dados complementam a nossa visão das personas que são focadas em um único usuário.
As estatı́sticas globais mostram o sucesso dos vı́deos como um todo. A coleta dos dados
globais foi feita na semana do dia 17 até o dia 21 de Dezembro. Assim, as mesmas captu-
ram estatı́sticas que vão além do perı́odo das eleições. De qualquer forma, nossas análises
focam nos vı́deos que foram propagados durante tal perı́odo.

3.2. Descrição dos dados

A Tabela 2 sintetiza os número das exibições para cada persona e para cada turno. Através
da tabela, observe que cada persona fez stream de pelo 122 vı́deos únicos. Similarmente,
pelo menos 53 propagandas foram exibidas para cada persona. Ao todo foram realizadas
5.545 exibições, streams, de vı́deos, sendo 2.606 no primeiro turno e 2.939 no segundo
turno. Com relação ao número de vı́deo propagandas, foram 2.050 exibições no total,
sendo 910 exibições no primeiro turno e 1.140 exibições no segundo turno.

Note pela tabela que o número de exibições tanto de vı́deo conteúdo quanto de
vı́deo propagandas é similar entre as personas. Tal resultado é esperado dado que cada
persona acessa aproximadamente o mesmo número de canais em intervalos de tamanho
similares. A maior diferença existente é entre o primeiro e segundo turno para as personas
da Paraı́ba. Nestas, podemos ver uma queda de propagandas no segundo turno possivel-
mente devido ao fato de que muitos candidatos já foram eleitos: deputados, senadores,
além de governadores já eleitos no primeiro turno.

11http://docker.org
12https://developers.google.com/youtube/v3/
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Tabela 2. Visão geral das personas e das visualizações

Primeiro turno

Estado Gênero Alinhamento Polı́tico # exibições (conteúdo) # exibições (propagandas)
PB Masculino Direita 505 140
PB Feminino Direita 565 96
PB Masculino Esquerda 482 236
PB Feminino Esquerda 487 160
PB Masculino Centro 268 134
PB Feminino Centro 299 144
Segundo turno

PB Masculino Direita 332 76
PB Feminino Direita 356 53
PB Masculino Esquerda 254 148
PB Feminino Esquerda 268 116
PB Masculino Centro 206 95
PB Feminino Centro 174 58
MG Masculino Direita 327 139
MG Feminino Direita 219 66
MG Masculino Esquerda 293 138
MG Feminino Esquerda 185 87
MG Masculino Centro 203 109
MG Feminino Centro 122 55

Tabela 3. Top 5 canais mais assistidos por alinhamento polı́tico

Esquerda Centro Direita

Canal # Vis. Canal # Vis. Canal # Vis.

TV 247 961 Rádio BandNews FM 333 Primeira Mão 386
Diário do Centro do Mundo 270 Jornalismo TV Cultura 233 Canal Bolsonaro 2018 276
Dilma Resistente 96 Joice Hasselmann TV 154 Jair Bolsonaro 269
PT - Partido dos Trabalhadores 92 Canal Brasil 122 João Dória 261
Manuela d’Ávila 66 Ideias Radicais 67 Álvaro Dias 166

4. Análise dos Canais

Durante a execução as personas com alinhamento polı́tico de direita assistiram a 2.304
vı́deos, o que corresponde a 41,55% do total, as de esquerda assistiram a 1.969 vı́deos,
o que corresponde a 35,51% do total e as de centro assistiram a 1.272 vı́deos, o que
corresponde a 22,94% do total. Os 5 canais mais assistidos de cada alinhamento politico
podem ser vistos na Tabela 3 com o numero de visualizações para cada canal.

Em nosso experimento, as personas com alinhamento polı́tico de direita viram
mais vı́deos, seguidos pela de esquerda e depois centro. Além disso, no dia 14/12 cole-
tamos dados relacionados a popularidade dos vı́deos assistidos na época do experimento,
a fim de visualizar o engajamento do público nesses vı́deos. Na data da coleta dos dados
166 vı́deos haviam sido deletados e não foi possı́vel conseguir suas informações.

A Figura 2 mostra o complemento da função distribuição acumulada (CCDF) para
diferentes métricas de um vı́deo conteúdo (visualizações, likes/dislikes e comentários).
Na figura, as métricas like, dislike e comentários foram normalizadas pelo número de
visualizações, pois é esperado que esses números estejam diretamente relacionados ao
número de visualizações. Iniciamos nossa exploração com a CCDF da Figura 2a, refe-
rente ao número de visualizações. Os vı́deos assistidos, independentemente do alinha-
mento polı́tico, obtiveram uma quantidade de visualizações bem similar até a faixa de
104 visualizações. Após essa faixa, os vı́deos de direita conseguem manter um número
médio de visualizações maior. No geral, a mediana de visualizações que os vı́deos vistos
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(a) Número de visualizações (b) Número de likes por visualização

(c) Número de dislikes por visualização (d) Número de comentários por visualização

Figura 2. Distribuições de Probabilidades para Métricas de Vı́deo Conteúdos

no experimento atingiram foi de 10.474 visualizações para os vı́deos de esquerda, 1.889
para os vı́deos de centro e 11.387 para os vı́deos de direita. Analisando pelo 75o percen-
til, esses números vão para 29.884 visualizações para a esquerda, 48.882 para o centro e
57.859 para a direita.

Os vı́deos de direita não só foram os mais vistos no geral, como também foram
os que atraı́ram, em termos relativos, uma quantidade maior de engajamento positivo dos
usuários. Por exemplo, o 25% dos dados (terceiro quartil) do número normalizado de
likes por visualização foi de pelo menos 0.1 para os vı́deos de esquerda, 0.11 para os de
centro e 0.2 para os de direita. Já com relação ao número de dislikes, o mesmo quartil do
número normalizado de dislikes por visualização foi de 0.03 para esquerda, 0.004 para o
centro e 0.002 para a direita. As CCDFs das Figuras 2b e 2c são referentes ao número
de likes e dislikes. Pelas CCDFs é possı́vel ver que os vı́deos de centro e direita possuem
bem menor rejeição que os vı́deos de esquerda. Considerando comentários, Figura 2d, os
vı́deos de direita, em mediana, possuem mais comentários. Contudo não analisamos se
os comentários são positivos ou negativos. Tal análise é deixada para trabalhos futuros.

Os resultados até agora mostram como foram as interações dos usuários com
conteúdo polı́tico no YouTube. Em particular, analisamos variáveis de interações como:
visualizações, likes, dislikes e comentários. É interessante que canais de direita rece-
bem mais interações positivas do que aqueles de esquerda. Além dos mais, tais canais
recebem marginalmente mais visualizações. Tal resultado indica que possivelmente este
alinhamento polı́tico obteve “mais sucesso” na rede, ou que o cenário polı́tico do paı́s re-
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Tabela 4. Tabelas de pareamento separadas por alinhamento polı́tico

Esquerda Centro Direita

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total
MG 47,1% 47,03% 47,07% 53,7% 45,08% 50,46% 42,51% 30,14% 37,55%
PB 52,17% 36,56% 44,27% 48,31% 42,71% 45,51% 25,81% 16,18% 20,76%
Total 50,73% 38,62% 44,94% 49,92% 43,19% 46,78% 30,5% 18,86% 24,74%

(a) CCDF - Primeiro turno (b) CCDF - Segundo turno

Figura 3. CCDFs das exibições de vı́deo propagandas para os dois turnos

fletido no YouTube tende para tal viés. Na próxima seção vamos analisar as propagandas
e partidos que fizeram uso da rede.

5. Pareamentos e Vı́deo Propagandas

Nesta seção, realizamos a nossa análise das vı́deo propagandas pareadas com os vı́deos
conteúdos. No geral, 36,97% dos vı́deos tiveram uma vı́deo propaganda pareada. Sepa-
rando pelos turnos, esse valor fica 34,92% para o primeiro turno e 38,79% para o segundo
turno. Separando pelos alinhamentos polı́ticos das personas, esse valor é 44,94% para a
esquerda, 46,78% para o centro e 24,74% para a direita. Ou seja, no nosso experimento,
as personas da direita, em média, viram menos propagandas.

Para aprofundar a análise, fizemos tabelas separadas por cada alinhamento
polı́tico, utilizando os dados dos dois turnos, então, calculamos o valor do número médio
de vı́deo propagandas exibidas por vı́deo para os gêneros e os estados. A Tabela 4 mos-
tra a porcentagem de pareamentos correspondente a essas variáveis para cada alinhamento
polı́tico. Neste caso, por exemplo, uma persona que é homem, possui alinhamento polı́tico
de direita e mora em Minas Gerais viu propagandas em 42,51% dos seus vı́deos.

Além das frações de pareamentos, também analisamos a popularidade das vı́deo
propagandas pareadas para as nossas personas. Portanto, os gráficos da Figura 3 apre-
sentam as CCDFs do número de exibições das propagandas para os dois turnos. Olhando
as figuras, inicialmente percebemos que a maioria das propagandas foram exibidas no
máximo uma ou duas vezes. No primeiro turno, a mediana das exibições das vı́deo pro-
pagandas foi igual a 1, ou seja, pelo menos metade das vı́deo propagandas pareadas foi
exibida apenas uma vez. O número máximo de exibições de uma vı́deo propaganda, no
primeiro turno, foi de 63 exibições. Esse mesmo tipo de comportamento também pode
ser visto no segundo turno. A mediana das exibições das vı́deo propagandas foi 2 e o
número máximo de exibições de uma vı́deo propaganda foi de 67 exibições. Para con-
cluir, observando as CCDFs é possı́vel perceber uma tendência onde poucas propagandas
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(a) Número de visualizações (b) Número de likes

(c) Número de dislikes (d) Número de comentários

Figura 4. Distribuições de Probabilidades para Métricas de Vı́deo Propagandas

são exibidas muitas vezes e muitas propagandas são exibidas poucas vezes. Por exemplo,
para ambos os turnos, mais de 90% das propagandas possuem menos de 10 exibições.

Por fim, a Figura 4 apresentamos as distribuições das métricas de popularidade
(visualizações, comentários, likes e dislikes) para as vı́deo propagandas. Diferente do
ocorrido com os vı́deo conteúdos, analisando os gráficos percebe-se que o número de cada
métrica é bastante similar através dos diferentes perfis polı́ticos. Embora tal comporta-
mento seja similar, na próxima seção vamos aprofundar nossa análise nas propagandas
realizando uma análise do conteúdo das mesmas. Vamos mostrar como alguns candida-
tos fizeram uso da plataforma para divulgação de conteúdo polı́tico, além de descrever as
principais marcas que potencialmente realizaram algum tipo de propaganda.

6. Análise de Partidos e Polı́ticas

Até o momento, o nosso estudo focou apenas em questões de popularidade no âmbito
local, através das personas, além do global, através dos dados da API do YouTube, dos
vı́deo conteúdos e vı́deo propagandas. Nesta seção, analisaremos as propagandas em
mais detalhes focando nos produtos, ideias e partidos que fizeram uso do YouTube para
disseminação de informação durante o perı́odo das eleições.

A fim de caracterizar o conteúdo das vı́deo propagandas, elaboramos um ques-
tionário que tem como objetivo extrair informações que permitam agrupar as propagan-
das. As perguntas do questionário podem ser vistas na Tabela 5. Inicialmente, um pesqui-
sado, autor do artigo, respondeu ao questionário para as 50 vı́deo propagandas mais po-
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Tabela 5. Perguntas do questionário de caracterização de vı́deo propagandas

Pergunta Tipo
Qual a marca que está anunciando? Aberta
Qual o produto sendo anunciado Aberta
Qual a categoria da vı́deo propaganda? Fechada
Esta vı́deo propaganda é referente à campanha de um candidato? Sim/Não

Figura 5. Distribuição das categorias por alinhamento polı́tico - Primeiro turno

pulares do primeiro turno. Após o término das respostas, um outro pesquisador (também
co-autor) verificou as respostas do primeiro atingindo um nı́vel de 96% de concordância.
Após averiguar tal concordância, foi feita a codificação de 80 vı́deo propagandas do se-
gundo turno. Os 130 vı́deos codificados foram os mais populares e cobrem a maioria,
65%, das exibições das personas. Além da codificação, também exploramos meta-dados
das propagandas como os canais que fizeram o envio da mesma no sistema para entender
o conteúdo divulgado durante as eleições.

No primeiro turno, 259 propagandas foram exibidas 910 vezes. As 50 propagan-
das mais exibidas foram visualizadas 603 vezes, ou 66,26% do total de exibições. Dessas
603 exibições, 247 foram referentes a personas da esquerda, 194 do centro e 162 da di-
reita. A distribuição das categorias para cada alinhamento pode ser visto na Figura 5.

Através do gráfico é possı́vel perceber que as personas tenderam a ser mais ex-
postas a vı́deo propagandas de cunho polı́tico, principalmente as personas que assistiram
vı́deos da direita polı́tica. Das 162 visualizações de propagandas que as personas da di-
reita tiveram, 141 foram de cunho polı́tico, ou 87%. A categoria de finanças, que engloba
principalmente propagandas relacionadas a serviços bancários e o mercado financeiro, foi
bastante exibida para as personas da esquerda e centro. Para uma análise mais aprofun-
dada, selecionamos as dez marcas mais exibidas isolando cada variável de interesse.

A Tabela 6 apresenta as dez marcas mais exibidas para as personas por alinha-
mento polı́tico e gênero. Na tabela, apresentamos não só o ranking das principais mar-
cas, como também o percentual das vı́deo propagandas codificadas onde aquela marca
aparece. Note que no primeiro turno, diferentes polı́ticos fizeram uso do YouTube para
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Tabela 6. Marcas mais exibidas por alinhamento polı́tico - 1
o

turno

Esquerda Centro Direita

Marca Frequência (%) Marca Frequência (%) Marca Frequência (%)

André Regis 43,32 André Regis 30,93 André Regis 78,4
Empiricus 14,98 Empiricus 28,87 Henrique Meirelles 3,7
Devassa 6,48 Ford 5,16 Avianca 3,7
Clear Corretora 4,45 Estratégia Carreira Jurı́dica 4,12 Pontofrio 2,47
XP Investimentos 3,64 Clear Corretora 4,12 João Campos 2,47
Henrique Meirelles 3,24 XP Investimentos 3,61 João Amoêdo 1,85
João Campos 2,83 Bradesco 3,1 Citroen 1,85
Bradesco 2,83 Devassa 2,58 Globo 1,24
Avianca 2,02 Enterogermina 2,06 Natura 1,24
João Amoêdo 2,02 Henrique Meirelles 1,55 Nubank 1,24

(a) Canais primeiro turno (b) Canais segundo turno

Figura 6. Canais que exibiram mais propagandas

marketing. Em particular, temos o André Regis e João Campos, ambos foram candida-
tos a deputado federal no estado de Pernambuco. O aparecimento de tais candidatos é
interessante dado que o servidor da VPN estava executando em outro estado, a Paraı́ba.
Tal resultado mostra evidências de que em um cenário polı́tico o direcionamento de pro-
pagandas por local feito pelo sistema talvez não consiga diferenciar alguns estados do
Brasil. Isto é, possivelmente o mesmo deve focar em macro-regiões. Além do André
Regis, vários candidatos como o João Amoedo e Henrique Meirelles. É interessante per-
ceber como os mesmos focaram tanto em eleitores de Esquerda como de Direita, porém,
ambos são menos presentes nas personas de alinhamento de centro.

Complementando nossa codificação, na Figura 6a apresentamos os canais das
marcas que mais exibiram propagandas no primeiro turno, incluindo propagandas não
codificadas. É possı́vel perceber que a ordem das marcas é bem parecida com as codifica-
das na tabela 6. Além disso, também é possı́vel perceber como as propagandas do André
Regis (AR Tribuna na Câmara) e da Empiricus foram muito mais frequentes que as outras.
No primeiro turno, esses dois canais foram responsáveis por 44% do total de visualizações
de propagandas, sendo 31% correspondente ao André Regis e 11% à Empiricus.
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(a) Minas Gerais (b) Paraı́ba

Figura 7. Distribuição das categorias por alinhamento polı́tico

Já no segundo turno, foram 339 vı́deo propagandas exibidas 1140 vezes. As
80 propagandas mais exibidas foram visualizadas 737 vezes, ou 64,65% do total de
exibições. Dessas 737 exibições, 314 foram referentes a personas da esquerda, 219 do
centro e 204 da direita, para ambos os estados. A distribuição das categorias para cada
alinhamento polı́tico e para cada estado pode ser visto nos gráficos das Figuras 7a e 7b.

A primeira categoria que nos chama a atenção é a polı́tica. Essa categoria que foi a
maior no primeiro turno, agora não teve nenhuma ocorrência. Esperávamos uma queda na
quantidade de propagandas, pois a maioria dos cargos polı́ticos já havia sido preenchido
no primeiro turno, porém, não esperávamos que fosse nula. A categoria relacionada a
finanças foi bastante exibida em ambos os estados e para todos os alinhamentos. Na
Figura 6b podemos ver as marcas e canais que mais veicularam propagandas para as
personas. Embora haver propagandas que tocaram em temas relacionados ao cenário
polı́tico, estas não foram classificadas como polı́ticas. Um exemplo é o WhatsApp, que foi
uma propaganda falando sobre a propagação de Fake News e como identificar as mesmas.
Tal propaganda surgiu após o WhatsApp13 se tornar central no cenário polı́tico.

7. Conclusões

Neste artigo, analisamos a divulgação de conteúdo polı́tico no contexto das eleições brasi-
leiras através da maior rede de streaming de vı́deos atualmente, o YouTube. Fazendo uso
de uma coleta de dados baseada em personas sintéticas de rede, foi possı́vel coletar dados
tanto de vı́deo conteúdos quanto de vı́deo propagandas disponibilizadas no YouTube.

Os nossos resultados mostram que o YouTube foi explorado como plataforma de
propagação de informação polı́tica através da disseminação tanto de vı́deo conteúdos
quanto de vı́deo propagandas. Este segundo tipo, as propagandas, são particularmente
interessante pois as mesmas são exibidas para usuários sem a sua escolha. É importante
mencionar que embora o nosso trabalho mostre que a exploração de propagandas foi
pequena, os vı́deos que não foram exibidos na forma de propaganda (vı́deo conteúdos)

13https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/
empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml
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chegam a ter milhões de visualizações. Em contrapartida, a exploração de propagandas
na nossa coleta de dados foi mais ativa no primeiro turno. No segundo turno, observamos
uma queda na exploração da rede, possivelmente indicando um maior foco dos marque-
teiros em outras redes, como o WhatsApp. Portanto, trabalhos futuros incluem o estudo
de outras redes, além de uma análise detalhada do conteúdo difundido.
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2Informatics Center - Federal University of Pernambuco (UFPE)
Av. Jorn. Anı́bal Fernandes, s/n - Cid. Universitária – 50.740-560 – Recife – PE – Brazil

Abstract. This paper presents a bus detection system based on Bluetooth low

energy (BLE) technology that aims to ease the traveling of blind people, in large

urban centers. The proposed system consists of two subsystems: one embedded

hardware on the buses and the other running on the user mobile device. From

the device embedded on the bus, BLE beacons containing itinerary information

and bus acceleration are sent and read by the application running on the mobile

device. Through this information and using the machine learning algorithm, the

application is able to identify the approach and arrival of the bus, guiding the

user. A complete system prototype has been constructed and tested to validated

the proposed system, where a rating rate of 91.5% was obtained, indicating the

feasibility of the proposal.

1. Introduction

Although present in the Universal Declaration of Human Rights [United Nation 1948],
the right to free movement is not guaranteed to everyone, especially people with vi-
sual impairment. This public, which globally amounts to about 285 million people
[Pascolini and Mariotti 2012], finds a great barrier to autonomous locomotion, with the
use of collective transportation, especially in large urban centers of developing countries
like Brazil. Given this scenario, the development of assistive technologies aimed at help-
ing this public to use public transport is crucial. In addition to considering the constraints
imposed by user conditions, such technology should be simple enough to integrate ex-
isting infrastructure with a low deployment and maintenance cost, minimizing the need
for additional infrastructure for its operation, such as adjustments at boarding points, in-
creasing the capacity of wireless or cellular networks, as well as adjustments in collective
vehicles.

In this context, this article presents the BlindMobi proposal, a low cost system,
without the need of additional infrastructure to the urban environment, which allows the
user to identify approach and stop at bus stops (or subway stations), thus contributing
to guarantee the right to free movement of visually impaired public transport users. In
Session 2, two related works are presented, whose objectives are similar to the proposal of
the article, however presenting differences in implementation, regarding communication
technology and support infrastructure. Such differences are detailed in Section 3, which
presents a description of the communication technology used, as well as detailed hardware
and software components of the proposal. In Section 4, we present the constructive details
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of the prototype used for validation of the proposal and the results obtained in field tests.
Finally, Section 5 presents the conclusions and Future Work.

2. Related Work

In view of the need for methods to assist the use of collective transportation for the par-
tially or totally blind, previous research proposes systems capable of identifying the ap-
proach of the buses of the boarding stations and issuing sound alerts, thus enabling the
use of these buses by all people.

Based on a previous study that presented the requirements for the interconnection
of assistive technology devices [Gill 2003], it was proposed a Bus Notification System
[Lim et al. 2008] using a communication through bluetooth technology between the bus,
the bus-stop and the users mobile device (bluetooth client). To validate the proposal, a
prototype was developed where a server was placed at the Bus-stop, connected through
a bluetooth adapter with the user’s device and a dedicated card to connect with the bus,
thus receiving the signal of all transport passing through the place of boarding, see Figure
1. In addition to predicting the need to establish connections between the users’ devices
with the server, and the server with the buses, which imposes limitations on the system,
this proposal demands the implementation of additional infrastructure in the places of
boarding, for accommodation of the server itself .

Figure 1. A Bus Notification System based on bluetooth [Lim et al. 2008]

Also within the concept of the use of short-range wireless communication for the
notification of bus approach users, we have another approach based on the use of RFID
[Kalbani et al. 2015]. In this research, two subsystems (one in the bus and the other in
the station) were proposed, connected to a database, where the user data is inserted at the
moment of the ticket purchase. Both the bus station, the bus and the passengers have an
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RFID tag and it is used in the communication between the station and the bus, when the
two change their identifiers and verify if the bus will pass in the bus stop in question, as
well as if there are users with special needs, so that the bus is announced by the speaker,
see Figure 2.

Figure 2. RFID-based system diagram [Kalbani et al. 2015]

In both systems described above, in addition to the need to deploy additional in-
frastructure at the boarding stations, which represents an increase in the cost of deploying
and maintaining the solution, there is also a need for a connection to a central server
or database, to periodically update the position of the same, in relation to the user. In
the system proposed in this work, the need for additional infrastructure in the places of
boarding is replaced by the use of an application to be deployed in the user’s smartphone,
whose interaction with the device to be deployed in the bus (described in Section 3.2)
will occur from of the reading of periodic messages (beacons), that is, without the need
of establishing connection between the devices involved. In addition to the information
of the itinerary, to be used by the application of the system for the generation of audible
messages, such beacons will also be used to determine the distance of the same with re-
spect to the user, based on the calculation performed according to RSSI (Received Signal
Strength Indicator ) [Alawi 2011] and vehicle acceleration, as detailed in section 4.

3. Proposed System

The basic architecture of the BlindMobi System, whose main objective is to allow the
user, from voice messages, the identification of the approach, the itinerary and the stop
at the place of boarding by bus or any other terrestrial collective means of transporta-
tion, is composed by an electronic device to be embedded in the vehicle (BlindMobi Box)
and by an application to be installed in the user’s smartphone (BlindMobi App). As de-
scribed in the previous section, the exchange of information between the BlindMobi Box
module and the BlindMobi App software is done through the wireless communication
technology BLE (detailed in Section 3.1), without the connection establishment, that is,
the application reads the periodic messages sent and extracts the information necessary
for its operation.

A functional decomposition of the BlindMobi system is shown in Figure 3. The
areas marked in red delimit the hardware to be embedded in the vehicle (BlindMobi Box),
showing the interfaces of the same with the power system, from where the power source
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of the system will be obtained, and with the control panel of the route display of the bus
from which the route information to be announced for the application can be obtained. On
the right is the functional decomposition of the developed application (BlindMobi App),
which will be supported by the mobile operating system of the user’s smartphone and
whose functionalities are described in Section 3.3. The system proposed search meets the
following requirements:

• The system should be generic enough to be applied in different countries.
• The system should generate a clear guidance message about the buses (or others)

arriving at the station.
• The system should be useful for non-blind people (besides the blind people).
• The system will use unlicensed radio frequency bands reserved internationally for

ISM applications including bluetooth.
• The system will have no restriction on the number of concurrent users.
• The system will produce an accurate and clear voice message within frequency

range 250Hz - 8kHz.

Figure 3. Functional Decomposition of the System BlindMobi

3.1. Bluetooth Low Energy Technology

Among the various low-power wireless technologies such as RFID, ZigBee and 6LoPan,
Bluetooth Low Energy (BLE) stands out for its energy efficiency and ease of integration
with mobile devices. Successor of classic bluetooth and also known as bluetooth smart or
bluetooth 4.0, BLE unies the advantages of unmanned power constrained IoT applications
and Bluetooth-enabled smart devices, it is increasingly adopted, and BLE beacons one
of its most promising applications. The ease of integration between off-the-shelf BLE
beacons and smartphones in particular, has promoted diverse IoT use cases, especially
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among the emerging unmanned IoT applications, requiring less human efforts to do any
task [Atzori et al. 2010], fitting perfectly into applications aimed at assistive technologies,
as proposed in this work.

According to the survey recently presented [Jeon et al. 2018], BLE beacons have
been employed in a wide range of IoT innovations, for example, improving shopper’s ex-
perience, museum guiding, indoor localization and tracking, helping the blind or disabled,
energy saving smart ofces, managing smart homes and warehouses, locating BLE devices
with beacons using fingerprinting and so on. In the prototype used for validation of the
BlindMobi System - as described in Section 4, BLE was used not only to send beacons
containing the itinerary and speed of the bus, but also to determine the distance from the
bus to the user, fundamental information for the operation of the system. For such, it was
used two bluetooth fingerprinting-based algorithms for localization [Zhang et al. 2013]
[Bertuletti et al. 2016], obtaining satisfactory results, as presented in section 4.3.

In this way, the choice of BLE technology for the BlindMobi System met the
market’s and engineering requirements of the proposal, optimizing the energy consump-
tion of the devices and avoiding the use of dedicated devices such as GPS modules. In
the prototype used for system validation, the native BLE transmitter of SoC NRF52832,
manufactured by Nordic, was used as detailed in section 4.1.

3.2. BlindMobi Box description

The main function of this subsystem, to be deployed in the vehicle, is the generation and
sending of the BLE beacons, which will be read by the application installed on the user’s
mobile device.

As shown in Figure 4, the process starts with the definition of the vehicle’s route,
which can be entered directly by the driver through a specific interface for this purpose,
or collected directly from the vehicle’s display controller, for example through a serial
interface. The second information sent in the periodic announcements is the variation of
the speed of the vehicle, collected from an accelerometer present in the module. With
this information, the message is mounted as a String variable with 16 bits and sent at a
frequency of 51.61 Hz.

Figure 4. Flowchart of BLE beacons generation in the BlindMobi Box

3.3. BlindMobi App description

With the function of reading the beacons sent by the subsystem described in the previ-
ous step and designed to be deployed on a smartphone, supported by a mobile operating
system (Android or IOS), the proposed application operation (BlindMobi App) can be
divided into two stages:

• Initial stage: Once the application is started and the desired transport route in-
formation is received by the user, converted from voice to text with the help of
a specific API, the application activates BLE communication in the standby state
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of requests from other devices. Then, upon receiving the advertising signal, the
application confirms the validity of that signal and extracts the beacon data (RSSI
+ itinerary + acceleration), for the calculation of the distance, to be detailed in sec-
tion 4.2. In Figure 5 the Initial stage flowchart of the BlindMobi App is displayed.

Figure 5. Initial stage flowchart of the BlindMobi App

• Final stage: As described in Figure 6, once the distance is calculated, from the
information received by the BLE beacons and the use of machine learning algo-
rithms with fingerprinting technique detailed in the implementation and testing
section, are generated the messages ”bus is coming” - divulged when the detected
bus route coincides with the route of the desired bus, informed by the user in the
previous phase and it is at a distance of more than 12m and in movement; and the
message ”bus arrived”, if the distance of the bus is less than 12m and it is stopped.

Figure 6. Final stage flowchart of the BlindMobi App

4. Implementation and Testing

4.1. BlindMobi Box Prototype

To check the functionality of the proposed system, a prototype was built and tested. For
this purpose the development kit board PCA 10040, by Nordic, was chosen. The key
features of this development kit are:

• nRF52832 flash-based ANT/ANT+, Bluetooth Low Energy SoC solution;
• Buttons, LEDs and I/O interfaces;
• SEGGER J-Link OB debugger with debug out functionality.
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Figure 7 shows the real-size prototype BlindMobi Box hardware, with emphasis
on the accelerometer (model MPU6050) and antenna used. Figure 8 shows the location
where the BlindMobi Box was installed on the bus used in the field tests, the results of
which are described in section 4.3.

Figure 7. Real-size prototype BlindMobi Box

Figure 8. BlindMobi Box installed on the bus
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4.2. Announcement Messages

Considering the high degree of variability of the RSSI parameter, due to the frequency
band used by the BLE technology that operates in the microwave range (2.4 GHz), being
therefore susceptible to propagation degradation as a function of interference, diffraction
and reflection and other variations in the environment, machine learning techniques were
used to better model the user’s distance from the vehicle, depending on the level of RSSI
received. Given the nature of the problem and the hardware limitations, two techniques
were chosen within the supervised learning paradigm: K-NN (K-Nearest Neighbor) and
Decision-Tree.

A K-NN algorithm is an approach to data classification that estimates how likely
a data point is to be a member of one group or the other depending on what group data
point are nearest to it are in. To evaluate the grouping between these points, which in the
proposed system are equivalent to the RSSI and acceleration values (x, y and z axes), the
Euclidean distance was used. Thus, from the values received, five distance classes were
assigned: 5m, 10m, 20m, 30m and 40m - considering the database previously raised in an
open field, i.e. the fingerprints - see figure 9. Then classes 5m and 10m were associated
with the ”bus arrived” message while the 20m, 30m and 40m classes associated with the
”bus is coming” message.

Figure 9. Distance classification according to RSSI values

As a second technique to classify the distance from the RSSI and acceleration val-
ues, the C4.5 algorithm of the decision-tree [Xiaoliang et al. 2009] algorithm was chosen.
Such choice was due to the simplicity of this technique, where the classification is made
from data structures divided into a set of nodes, distributed hierarchically as a function of
entropy, previously calculated from the training data.
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In Figure 10, the decision-tree generated from the training data obtained from the
prototype detailed in the previous section is presented. In this representation, the nodes
in brown were associated to class ”bus arrived”, whereas the nodes in blue were classified
in the class ”bus is coming”. The higher the degree of certainty of the classification,
depending on the values of the training data set, but the darker the color of the node.

Figure 10. Decision-tree generated from the date-set collected in the field tests

Figure 11. BlindMobi application test version screen
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Finally, from the flowcharts described in section 3.3 and using the classification
algorithms described in the previous section, the trial version of BlindMobi App software
was developed (See Figure 11, initially supported by the Android 4.3 operating system
(or higher). Also, a Google API was used for the translation of text message messages
into a voice message (”bus is coming” and ”bus arrived”).

4.3. Location Performance Evaluation

Also known as Scene Analysis, which refers to the type of algorithms that collect the
signal features (fingerprints) of a scene and then estimate the target location by matching
the real-time signal features got online with the prior collected data set and choose the
closest one as result, fingerprinting was the scheme applied for the vehicle location in this
research. For validation of the proposed system, a real scenario was used to collect the
data set, with the BlindMobi Box device implanted in a bus used in the public transport of
passengers of the city of Recife, where real cases of the use of the system were simulated
in a private area isolated for this purpose.

To evaluate the performance of each of the algorithms used (KNN and C4.5) we
used the data mining program WEKA [Hall et al. 2009], with support for the chosen algo-
rithms. For the KNN technique, the Euclidean distance was used as the selection criterion,
with the K value varied between 1, 3, 5 and 7. In the algorithm of decision tree (C4.5)
the criterion of division by entropy was used as criterion of selection. In both techniques,
66% of the base supplied by the fingerprinting technique was used as the training base, so
that the remaining 34% served as the test base. In order to define the efficiency of each
one, the average rating forecast was used.

Firstly, the classification of the distance to each meter in each of the algorithms
was evaluated, and the average hit rate was verified, then the distances were converted to
only two classes, with values between 5m and 10m equivalent to the class ”bus arrived
”and the values between 20m and 40m equivalent to the ”bus is coming” class. The
definition of these classes considered the maximum length of a standard bus, used in the
collective transport of Recife, which is 9.6m.

In table 1 the average rating forecast summary is presented, considering the classes
”bus is coming”, whose objective is to signal to the user the approximation of the vehicle,
so that it signals and requests the bus stop, and ”bus arrived ”, so that the same realizes the
shipment, of safe form. It is possible to verify that the algorithm C4.5 presented a success
rate of 91.5%.

Table 1. Testing the database adapted in different classifiers.
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5. Conclusions and Future Works

From the results presented in the field tests performed with the prototype of the proposed
system, where a success rate of 91.5% was obtained in the identification of proximity and
stopping of the bus at the point of shipment, the viability of the BlindMobi System was
proven. Thus, such a system is very promising for the guarantee of the right of free move-
ment of people with visual impairment, since in addition to a low cost of implantation
in the urban environment, as it does not need infrastructure adaptations in bus stops, it is
also enough accessible to users, since it does not demand the need of internet connection
for its operation, since it is based on direct and connectionless communication, based on
Bluetooth Low Energy technology.

As a proposal of future work, it is indicated the evaluation of other machine learn-
ing techniques, to improve the classification of approach distance according to RSSI, as
well as the development of new features in BlindMobi App software.
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Abstract. WhatsApp is a mobile communication system that allows people to
interact through groups. In this work, we analyze the dissemination of infor-
mation within a group network that simulates the WhatsApp network. The built
network considers two types of groups: organic groups, formed by friends and
family, and artificial groups that are usually created with the purpose of being
a mean of spreading certain subject or event, such as political campaigns. We
analyzed the speed with which information is spread in this network conside-
ring the epidemiological model Susceptible-Infected (SI). We then deepen our
analysis in order to identify parameters that cause this scattering to be partially
controlled in order to make it difficult to propagate fake news in these networks.
Our results quantify the viralization ability of content in WhatsApp and identify
aspects that could limit such ability to prevent the platform from being abused
in election periods.

Resumo. O WhatsApp é um sistema de comunicação móvel que permite
que pessoas interajam através de grupos. Neste trabalho, analisamos a
disseminação de informações dentro de uma rede de grupos que simula a
rede do WhatsApp. A rede construı́da considera dois tipos de grupos: gru-
pos orgânicos, formados por amigos e familiares, e grupos artificiais que, em
geral, são criados com o objetivo de ser um meio de divulgação de determinado
assunto ou evento, como por exemplo, campanhas polı́ticas. Analisamos a velo-
cidade com que se dá o espalhamento de informação nessa rede considerando
o modelo epidemiológico Suscetı́vel-Infectado (SI). Em seguida aprofundamos
nossa análise buscando identificar parâmetros que fazem com que esse espa-
lhamento seja parcialmente controlado de forma a dificultar a propagação de
notı́cias falsas nessas redes. Nossos resultados quantificam a capacidade de
viralização de um conteúdo no WhatsApp e identificam aspectos que poderiam
limitar tal capacidade para evitar que a plataforma seja abusada em perı́odos
eleitorais.

1. Introdução

O WhatsApp é um sistema de comunicação móvel que, desde a sua criação em 2009,
vem mudando a forma como os usuários de smartphones se comunicam. Atualmente, o
WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais popular em termos de números de
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usuários1, ultrapassando a marca de 1,5 bilhão de usuários ativos2. E, além de ser muito
utilizado para manter contato com amigos e familiares, negócios, ler notı́cias e se infor-
mar, o WhatsApp se tornou uma importante plataforma de disseminação de informação e
mobilização social. Isso porque, dentre as principais funcionalidades do WhatsApp estão
a possibilidade de enviar e encaminhar mensagens para múltiplos usuários e criar grupos.

Por essas peculiaridades, o WhatsApp gera uma controvérsia relacionada a suas
caracterı́sticas de anonimidade e viralização. Esse conflito se deve ao fato de podermos
encarar o WhatsApp de duas maneiras diferentes, como uma empresa de tecnologia, ou
como uma plataforma midiática. Como plataforma de tecnologia, ele garante a anonimi-
dade do usuário e uma segurança através da criptografia de seus dados. Como plataforma
midiática, assim como um canal de rádio ou televisão, ela transmite a informação e di-
vulga conteúdo por meio de suas funções de broadcast3 e forward4 que permitem uma
viralização das mensagens. Portanto, mensagens enviadas de forma anônima alcançam
milhares de pessoas rapidamente e sem nenhuma regulamentação ética ou legal deste
conteúdo disseminado, promovendo, por exemplo, o espalhamento de notı́cias falsas.
Essas crı́ticas já levaram o aplicativo a implementar restrições na forma de encaminha-
mento de mensagens5 como meio de controlar a velocidade de espalhamento do conteúdo.
Porém, não há estudos que mostram qual o impacto dessas limitações, nem se os números
escolhidos são suficientes para lidar com conteúdo viral.

Além disso, o aplicativo permite criação de grupos, conectando diversas pessoas
simultaneamente, deixando o traço de conversa interpessoal, tal como o SMS, e virando
um meio de comunicação em massa, assim como o Facebook ou outras redes sociais. Os
grupos criados no WhatsApp possuem um limite de 256 usuários e podem ser privados
ou públicos. No caso dos grupos privados, novos membros devem ser adicionados por
um membro que assume o papel de administrador do grupo. Já para os grupos públicos,
o acesso se dá por meio de links de convite. E, em geral, esses grupos surgem com o
propósito de discutir assuntos especı́ficos como polı́tica.

Nesse contexto, o WhatsApp tem sido apontado como uma das principais ferra-
mentas de disseminação de informações e notı́cias pela sociedade. Através do encaminha-
mento de mensagens ou criação de grupos, o WhatsApp foi protagonista em alguns even-
tos pelo Brasil, como na greve dos caminhoneiros6 [Resende et al. 2018] e nas eleições
presidenciais em 2018 [Resende et al. 2019], e no mundo, como o espalhamento de
notı́cias falsas com boatos sobre sequestros de crianças na Índia [Chakrabarti et al. 2018]
e no México7.

Neste trabalho, abordamos o desafio de compreender os efeitos das caracterı́sticas
especı́ficas de grupos e compartilhamento do WhatsApp na difusão e espalhamento de
informação dentro de sua rede. Mais especificamente procuramos responder as seguintes
questões de pesquisa: (RQ1): Qual o impacto dos grupos na propagação de informação

1https://www.statista.com/
2https://blog.whatsapp.com/10000631/Conectando-um-bilho-de-usurios-todos-os-dias?
3Uma lista de contatos pode ser criada para enviar mensagens para até 256 contatos de uma só vez. E, podem ser criadas, no

máximo, 5 listas distintas.
4Uma mensagem pode ser encaminhada para até 5 pessoas na Índia e 20 pessoas no resto do mundo.
5https://blog.whatsapp.com/10000647/Mudan\%C3\%A7as-no-encaminhamento-de-mensagens
6https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44325458
7https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-46206104
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na estrutura de rede do WhatsApp? (RQ2): É possı́vel controlar o espalhamento de
informação com as limitações de forward ou broadcast impostas pelo aplicativo?

Para responder a cada uma delas, fizemos uma caracterização inicial a partir de
dados coletados de grupos públicos. Então, propomos um modelo de geração de uma
rede que consiga representar melhor as caracterı́sticas e grupos presentes no WhatsApp.
Também realizamos diversos experimentos a fim de mensurar a viralização, utilizando
o modelo epidemiológico Suscetı́vel-Infectado (SI). Finalmente, tentamos identificar
condições onde é possı́vel controlar a propagação na rede variando alguns parâmetros
que refletem na forma com que ocorre o espalhamento.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 descrevemos
os trabalhos relacionados. Então, na seção 3 abordamos a metodologia utilizada para
modelar a rede do WhatsApp e respondermos as questões de pesquisa levantadas. Os ex-
perimentos que mostram o impacto dos parâmetros de forward e broadcast na velocidade
de propagação de informação na rede são mostrados na seção 4. Por último, na seção 5,
discutimos nossas observações e conclusões finais sobre o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Nos últimos anos, muitos estudos investigam como redes sociais são exploradas na
organização de movimentos polı́ticos, como o papel das redes sociais durante a Pri-
mavera Árabe no Oriente Médio [Howard and Hussain 2011] e as diferentes narrativas
construı́das no Twitter sobre os Capacetes Brancos na Sı́ria [Starbird et al. 2018]. Além
disso, há uma série de esforços recentes que investigam o papel de campanhas polı́ticas
através das redes sociais, principalmente focados nas eleições presidenciais dos EUA de
2016. Como exemplo, há uma série de esforços que investigam a criação de bots no Twit-
ter e o seu papel no engajamento de usuários no discurso polı́tico [Freitas et al. 2015,
Bessi and Ferrara 2016]. Outros trabalhos [Ribeiro et al. 2019, Andreou et al. 2019,
Speicher et al. 2018] avaliaram o uso da plataforma de propagandas do Facebook para
a realização de campanhas polı́ticas que exploram o marketing direcionado como forma
de disseminar propagandas falsas ou sobre temas divisı́veis, incitando polarização e
ódio [Mondal et al. 2017] nas redes sociais. Outros esforços visam explorar estratégias
para detecção automática de notı́cias falsas [Reis et al. 2019]. Nosso trabalho é comple-
mentar aos esforços acima, pois investigamos a capacidade de viralização de um aplica-
tivo que foi bastante explorado na disseminação de notı́cias falsas no Brasil.

O WhatsApp é usado por mais da metade da população brasileira, com cerca
de 120 milhões de usuários no Brasil8. Na Índia, mais de 94% de todos os dis-
positivos Android possuem o aplicativo instalado [Garimella and Tyson 2018] e é a
plataforma de mı́dia social mais popular junto com o Facebook no Oriente Médio
[Radcliffe and Lam 2018]. Estudos recentes já demonstram o impacto dessa mı́dia social
em diversos cenários. [Resende et al. 2019] analisaram a disseminação de informação
através do envio de mı́dias como imagens, áudios e vı́deos no WhatsApp utilizando um
extenso conjunto de dados proveniente de grupos polı́ticos públicos durante a greve dos
caminhoneiros e nas eleições presidenciais do Brasil em 2018, encontrando uma grande
presença de desinformação criada e compartilhada no aplicativo e analisando seu espa-

8https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,whatsapp-chega-a-120-milhoes-de-
usuarios-no-brasil,70001817647
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lhamento nessa rede. [Moreno et al. 2017] apontam o benefı́cio do uso do WhatsApp
como fonte de informação para monitorar eleições em Gana [Moreno et al. 2017]. Já
[Malka et al. 2015] focaram em como cidadãos de Israel usam WhatsApp durante perı́odo
de guerra, no qual observaram que a plataforma desempenha um papel central na vida de
seus usuários em cenários de conflito, funcionando como um canal multifuncional de
comunicação tanto em massa como também interpessoal.

Outra dentre as principais caracterı́sticas que diferem o WhatsApp das mensagens
de texto SMS está na ferramenta de criação de grupos. Desta forma, alguns estudos
estão voltados em como se dá essa comunicação baseada em grupos dentro do WhatsApp
[Seufert et al. 2015, Seufert et al. 2016]. [Rosenfeld et al. 2018] realizaram uma análise
do comportamento de 100 usuários para inferência de informações demográficas como
idade e gênero. Alguns passos em direção a uma melhor compreensão desta rede
também foram dados em [Garimella and Tyson 2018], no qual os autores caracteriza-
ram dados de grupos públicos, apresentando uma metodologia de coleta do aplicativo.
[Melo et al. 2019] desenvolveram um sistema onde coletaram e exploraram o envio de
imagens, mensagens, URL’s, áudios e vı́deos em mais de 300 grupos públicos no Brasil e
mais de 800 grupos da Índia, evidenciando os conteúdos mais compartilhados que foram
utilizados por diversos jornalistas para monitorar eleições no Brasil. Porém, nenhum tra-
balho avalia o impacto das caracterı́sticas de viralização de mensagens na disseminação
de informação na rede do WhatsApp.

Pelo lado do espalhamento viral, outros trabalhos usam os modelos epide-
miológicos para prever tendências de retweetar tweets [Feng et al. 2015] ou para ex-
plicar padrões de propagação da informação no Flickr [Cha et al. 2012]. Outro mo-
delo de predição desenvolvido a partir de modelos epidemiológicos, proposto em
[Guha et al. 2004], mostra que um pequeno número de confiança/desconfiança expresso
por indivı́duos em uma rede permite prever a confiança entre duas pessoas. E, por fim,
no trabalho de [Khurana and Kumar 2018], os modelos epidemiológicos são aplicados no
contexto de disseminação de notı́cias falsas no Whatsapp. Porém, os parâmetros do mo-
delo são estimados e somente um cenário é considerado. Nosso trabalho por outro lado,
além de considerar os dois tipos de grupos que existem no WhatsApp, modela uma série
de cenários possı́veis a partir da variação dos principais parâmetros que fazem com que a
rede do WhatsApp seja viral.

3. Metodologia

Nesta seção, apresentamos a metodologia seguida para modelar a rede do WhatsApp ba-
seado na topologia de redes sociais somada às descobertas a partir dos dados coleta-
dos de grupos públicos polı́ticos durante as eleições. Primeiro, descrevemos e analisa-
mos os dados utilizados provenientes do WhatsApp que são usados como parâmetro para
reconstrução da rede. Depois, discutimos sobre a estrutura da rede do WhatsApp e suas
semelhanças e diferenças com outras redes sociais. Exploramos, então, a construção de
um modelo generativo para criar um grafo condizente com a rede de usuários pertencen-
tes ao WhatsApp e que consiga representar bem caracterı́sticas peculiares da rede como
a presença de grupos de conversa. Também propomos aqui uma divisão da rede em dois
diferentes tipos de grupos: os Orgânicos e os Artificiais.

Além disso, abordaremos os passos seguidos para a simulação do efeito de
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viralização de mensagens tentando emular as limitações de forward e broadcast que
ocorrem dentro desta rede. Para isso, utilizamos o modelo suscetı́vel-infectado (SI) para
realização de experimentos que medem a velocidade e alcance desse espalhamento de
informação dentro das redes propostas.

3.1. Caracterização do WhatsApp
Para entender melhor a estrutura da rede do WhatsApp e sua ferramenta de criação de
grupos, realizamos uma caracterização de suas propriedades básicas buscando identifi-
car comportamentos e vieses dos dados que diferenciam a rede de grupos do WhatsApp
das demais redes sociais como Facebook e Twitter. Foram utilizados os dados de
[Resende et al. 2019] coletados durante o perı́odo eleitoral entre 16 de Setembro e 05
de Outubro de 2018 utilizando a ferramenta WebWhatsAppAPI9, que coleta as mensagens
utilizando a versão web do WhatsApp. Esses dados se referem somente às imagens com-
partilhadas durante o perı́odo das eleições presidenciais em 364 grupos polı́ticos públicos
monitorados pelo trabalho.

A primeira análise consiste em identificar os padrões geográficos contidos nos da-
dos. Como cada usuário está associado a um número de telefone, é possı́vel localizar
geograficamente os usuários através de seu código DDD. A Figura 1 apresenta o mapa
coroplético das localizações dos 10 mil usuários coletados distribuı́dos pelas unidades
federativas do Brasil. Cores mais escuras indicam maior concentração de usuários na-
quele estado. Os estados com maior número de usuários incluem SP (1322), MG (1116),
RJ (992) e BA (905). Esses valores confirmam o viés geográfico da distribuição real
1(b) da população sobre o território brasileiro, o que demonstra que os dados possuem
uma amostra de usuários semelhante à distribuição populacional brasileira. Entretanto,
podemos observar maiores discrepâncias para os estados do RS (275), que aparece sub-
representado, TO (479) e DF (380), que possuem proporcionalmente mais usuários do
que a distribuição de população. Como tratam-se de dados polı́ticos, relacionamos esse
aumento no DF à sua proximidade da vida polı́tica do paı́s. Já Tocantins aparece com
uma concentração também acima do normal devido a uma grande quantidade de grupos
monitorados referentes àquele estado.

Além desta caracterização inicial, mostrando uma boa amostragem da população,
também analisamos as distribuições de usuários por grupos para entendermos melhor o
comportamento da rede do WhatsApp. A Figura 2 mostra as duas curvas de distribuições
(CDF), sendo 2(a) a quantidade de usuários ativos em cada grupo e 2(b) a quantidade de
grupos públicos que cada usuário participa. A primeira mostra a população dos grupos
em termos de usuários ativos, ou seja, usuários que postaram pelo menos uma mensagem
no grupo durante o perı́odo eleitoral. Podemos observar que 50% dos grupos possuem até
20 usuários, mas há grupos, cerca de 10%, que ultrapassam os 100 usuários, chegando,
no máximo, em um grupo com 211 membros. Esses valores são reflexos das limitações
que a ferramenta do WhatsApp impõe de até 256 membros num grupo padrão, pois este
valor se aproxima do limite encontrado nos dados. Além disso, é uma evidência também
do comportamento dos usuários de grupos públicos, acima do reportado pelo próprio
WhatsApp. Enquanto encontramos uma média de 34 usuários por grupos, a maioria dos
grupos de forma geral no Brasil tem cerca de apenas 6 pessoas10.

9http://github.com/mukulhase/WebWhatsapp-Wrapper
10https://newsroom.fb.com/news/h/how-whatsapp-is-fighting-misinformation-in-brazil/
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(a) Usuários por DDD (b) População Absoluta

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010

Figura 1. Comparação populacional entre a geolocalização dos usuários do WhatsApp baseado no
código DDD de telefone e população do Brasil.

(a) Usuários por grupo (b) Grupos por usuário

Figura 2. Cumulative Distribution Function (CDF) para distribuição de usuários e grupos.

A segunda curva, paralelamente, mostra a distribuição da quantidade de grupos
que um usuário participa. Aqui, temos um comportamento bem evidente em que mais de
90% dos usuários foram encontrados em apenas um único grupo dentre os monitorados.
Porém, temos também alguns poucos usuários participando cada um de mais de 10 gru-
pos. Mesmo que a maioria dos usuários esteja conectada a poucos grupos, alguns usuários
membros de vários grupos se tornam “hubs” e conseguem fazer o papel de ponte, espa-
lhando a informação para os demais usuários, nos dando as primeiras pistas do processo
de viralização no WhatsApp, semelhante ao que ocorre nas demais redes sociais.

3.2. Estrutura de Rede do WhatsApp
A partir dos resultados da caracterização, podemos perceber que o WhatsApp é uma mı́dia
social poderosa, capaz de levar uma mesma mensagem a vários usuários espalhados pelo
paı́s num perı́odo muito curto de tempo, de forma semelhante a outras redes como o Twit-
ter e o próprio Facebook. Isso acontece devido sua topologia de rede com a formação de
grupos de conversa, sendo vários destes com uma grande quantidade de membros. Ainda,
é possı́vel observar alguns usuários participando de vários grupos ao mesmo tempo, po-
dendo compartilhar mensagens e ultrapassar facilmente as fronteiras dos grupos e transi-
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tando rapidamente através da rede. Essas caracterı́sticas possibilitam à população o uso
do WhatsApp como fonte de notı́cias e informação.

Porém, outros dados mostram também que mais de 90% das mensagens enviadas
no WhatsApp no Brasil são conversas individuais e a maioria dos grupos é composto de
apenas 6 pessoas11. Estes números evidenciam um grande volume de conversas ainda no
nı́vel interpessoal numa esfera mais particular, o que difere bastante dos dados referentes
aos grupos públicos coletados durante as eleições. Nestes grupos públicos, diferente do
que acontece no restante do WhatsApp, há uma quantidade muito maior de pessoas e um
fluxo bem intenso de informação tanto dentro do grupo, como também para fora dele,
interagindo com outros grupos. Assim sugerimos duas categorias baseadas na formação
e comportamento de grupos do aplicativo: os grupos Orgânicos e os Artificiais.

Consideramos grupos orgânicos aqueles criados devido a uma proximidade ine-
rente da própria rede social de amigos dos usuários. Grupos como grupos familiares,
grupos de turmas de alunos, de trabalho, associações e clubes, em que os usuários pos-
suem uma proximidade mais natural e que, geralmente, possuem alguma relação fora do
aplicativo. Por outro lado, os grupos artificiais são grupos maiores, em geral, públicos e
que atraem membros diversificados que se unem por algum interesse em comum, como
religião, futebol e polı́tica. Os usuários conectados à esses grupos não necessariamente
possuem alguma relação de amizade externa ao grupo.

Com essa divisão, procuramos distinguir e analisar os dois usos distintos do
WhatsApp: o uso interpessoal, feito na conversa par-a-par e pelos grupos orgânicos onde
usuários se mantém conectados com familiares e amigos, numa relação muito mais parti-
cular que requer segurança e anonimato na rede; e os grupos artificiais, onde existe uma
comunicação em massa em que o objetivo do usuário é ler notı́cias, se manter bem infor-
mado dos acontecimentos da sociedade, realizar um ativismo virtual ou promover algum
discurso ou ideia. Acreditamos que com essa separação deixamos mais transparente nossa
metodologia e mais próximo do que acontece no cenário real. A seguir, apresentaremos
a construção de um modelo para recriar uma rede similar à rede de grupos do WhatsApp,
considerando esta divisão entre grupos orgânicos e artificiais, a partir de uma rede social.

3.2.1. Gerador de Grupos Orgânicos

Os grupos orgânicos foram definidos como os formados devido a uma proximidade real
entre seus membros, no qual eles compartilham um grau de relacionamento que vai além
daquele dentro do aplicativo. Portanto, eles são criados a partir da rede de amigos de
um usuário durante seu convı́vio diário. O primeiro passo para simular esta estrutura de
rede, então, é conseguir simular também a rede social daqueles usuários e depois inferir
os grupos originados a partir dela. Para esta tarefa, existem diversos algoritmos que ge-
ram grafos tentando simular o comportamento de redes sociais, com objetivos e regras
especı́ficas que geram estruturas bem variadas. Neste trabalho, utilizamos alguns destes
métodos para tentar identificar aquele que seria o mais adequado para a criação da rede
de grupos, além de também incluir um grafo de rede social real, o do Flickr12, como base

11Declaração do vice-presidente do WhatsApp, disponı́vel em https://newsroom.fb.com/news/h/how-whatsapp-
is-fighting-misinformation-in-brazil/

12O Flickr é um serviço de hospedagem de imagem e serviço de hospedagem de vı́deo criado em 2004 pela Ludicorp.
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(a) Grau variando o modelo (b) Grau variando o parâmetro

Figura 3. Distribuição de graus dos nós da rede gerada pelos diferentes métodos e variando alguns
parâmetros.

de comparação.

Em nossos experimentos, foram comparados alguns métodos de geração de gra-
fos de redes heterogêneas (scale-free) [Barabási et al. 2016] da biblioteca networkX13 dis-
ponı́vel em Python. Dentre esses métodos foram comparados o preferential attachment
de Barabasi-Albert, o algoritmo de Holme e Kim para grafos escaláveis com distribuição
power law de graus e agrupamento médio aproximado, o modelo Small World e o modelo
binomial de Erdős-Rényi .

Os resultados obtidos em cada modelo foram comparados com a rede do Flickr
disponibilizada por [McAuley and Leskovec 2012]. A rede do Flickr foi escolhida por se
tratar de uma rede menor e menos densa do que grafos complexos como o do Facebook
ou do Twitter e permitir então comparar o grafo gerado artificialmente com um cenário
real como número mais reduzido de nós. A Figura 3 mostra a distribuição de graus dos
nós do Flickr e de cada modelo utilizado . Como podemos ver, nenhum modelo consegue
reproduzir perfeitamente os dados reais, porém, os modelos de Barabasi-Albert e Power
Law possuem o comportamento mais próximo de um cenário real, quando o parâmetro
k = 5. Além disso, apesar da rede do Flickr possuir uma quantidade maior de nós com
grau alto, quando novas arestas forem adicionadas à rede powerLaw k5 devido à criação
dos grupos, o aumento no grau dos nós fará com que ela se aproxime um pouco mais da
rede real. Além disso, mesmo as redes geradas possuindo uma menor densidade, com
menos graus de alto grau que o Flickr, esses modelos foram preferı́veis, uma vez que
mais arestas ainda serão adicionadas ao modelo para gerar o comportamento de grupos,
aumentando posteriormente a densidade dessa rede.

Em sequência, com esta rede de amizade montada, é necessário identificar os gru-
pos orgânicos presentes nela, adicionando assim novas arestas. Como definimos esses
grupos como aqueles criados por uma distância naturalmente curta entre os seus parti-
cipantes, podemos utilizar esta rede como base para detectarmos comunidades e criar
grupos a partir delas. Para este passo, alguns métodos de detecção de comunidades foram
testados a fim de ver a melhor forma de criar os grupos [Barabási et al. 2016]: o algoritmo
de k-clique, o de maximização modular de Clauset-Newman-Moore, o de propagação de
rótulos, o Fluid Communities e o método de Girvan–Newman

13https://networkx.github.io/documentation/stable/
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Considerando o tempo de processamento do método, a quantidade e tamanho das
comunidades encontradas, e a rede powerLaw k5 como entrada, o método de Clauset-
Newman-Moore foi escolhido para modelar o processo de criação de grupos orgânicos
do WhatsApp. Cada comunidade identificada pelo método é então considerada um grupo
orgânico (tal como grupos de trabalho, de estudo, ou famı́lia). Finalmente, adicionamos
as arestas faltantes a esse grupo a fim de transforma-lo numa clique, conectando todos os
membros entre si, tal qual aconteceria no ambiente do WhatsApp.

3.2.2. Gerador de Grupos Artificiais

Os grupos artificiais são, por outro lado, criados com um link público e acessı́vel para
qualquer usuário entrar. Eles podem ser para divulgação de determinado assunto ou
evento, ou mesmo compartilhar interesses mais amplos na sociedade, mas tem objetivos
de alcançar um maior número de pessoas possı́vel. Portanto, os membros desses grupos
não necessariamente se conhecem ou possuem alguma proximidade fora do aplicativo.
Para considerar essa topologia de grupo em nossa rede gerada, foram utilizados as análises
das distribuições apresentadas nas Figuras 2(a) e 2(b) dos dados de [Resende et al. 2019]
de mais de 350 grupos públicos de WhatsApp para estimar quantidade de grupos e mem-
bros a serem utilizados.

Esses dados de quantidade de grupos por usuários e a quantidade de usuários por
grupos foram utilizados para estimar uma probabilidade de cada um dos nós da rede se
tornar membro de um grupo público, respeitando o limite de 256 membros por grupo do
WhatsApp. Dessa forma, criamos um conjunto de grupos artificiais com uma distribuição
de membros aproximada dos dados reais. Por fim, assim como ocorre nos orgânicos,
conectamos todos usuários de um grupo entre si, formando uma clique igual temos no
cenário real.

3.3. Modelo Suscetı́vel-Infectado

Com a rede pronta, precisamos de um modelo capaz de medir o poder de viralização
entre os usuários. Utilizamos, então, o modelo Suscetı́vel-Infectado (SI). Este é um dos
modelos epidemiológicos mais simples, já muito utilizado para avaliar a disseminação de
informação em redes sociais [Keeling and Eames 2005]. No modelo SI existem duas fases
no processo de disseminação da epidemia: Suscetı́vel (S) e Infectado (I). S corresponde
à proporção da população que é suscetı́vel ou, nesse caso, que ainda não foi exposta a
determinado conteúdo. E, I corresponde à proporção da população que está infectada, ou
seja, já foi exposta ao conteúdo. Inicialmente, algumas suposições são necessárias, como
a proporção de pessoas infectadas, x0, a proporção de pessoas que são suscetı́veis, S0 e
a taxa de transmissão �, que incorpora a taxa de encontro entre indivı́duos suscetı́veis
e infectados juntamente com a probabilidade de transmissão. Considerando ainda uma
“população fechada”, sem nascimentos, mortes ou migrações, onde a proporção de nós
infectados sempre suscetı́veis soma 1 e �SI é usado como termo de transmissão.

A fração de infectados segue um crescimento logı́stico caracterizado por sua curva
em formato de “S”. x0 é o valor inicial de I. A curva cresce exponencialmente logo após
o primeiro indivı́duo infectado e, em seguida, satura quando não existem mais indivı́duos
suscetı́veis que podem ser alcançados. De forma complementar, a curva representando a
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quantidade de indivı́duos suscetı́veis decai conforme o aumento no número de indivı́duos
infectados. Nesse modelo, o conjunto de usuários infectados (I) propaga informação para
seus vizinhos que, por sua vez, possuem uma probabilidade de acreditar e repassar aquela
informação. Utilizamos esse modelo para avaliar a velocidade de espalhamento de uma
informação no WhatsApp, considerando os usuários como o grupo suscetı́vel e iniciando
alguns deles como infectados como sementes de criação de um conteúdo na rede. Com o
parâmetro � manipulamos a taxa de infecção de modo a emular as limitações de forward
e broadcast que existe dentro da rede como mostrado nos resultados. Para isso, estabele-
cemos uma métrica de penalização baseada na proporção de vértices do grafo com grau
maior que o limite de envio estabelecido (5 e 20 para forward e 256 para boradcast),
quanto maior a proporção, mais penalizada será a transmissão no modelo.

4. Resultados

Para explorar a relação entre a topologia das redes de grupos e a velocidade de
disseminação de informação na rede, foram realizados testes aplicando o modelo epi-
demiológico descrito na seção 3.3 às redes construı́das seguindo o modelo de geração
de redes de grupos proposto na seção 3.2. Além das redes geradas a partir da adição de
grupos orgânicos e artificiais ao grafo Power Law, a rede social real do Flickr também foi
comparada. A figura 4 mostra as curvas do modelo SI para algumas simulações realiza-
das variando as penalizações para broadcast e forward. É possı́vel perceber que o tempo
necessário para a disseminação completa de uma informação na rede aumenta na medida
em que as penalizações se tornam maiores.

Com exceção da rede do Flickr, todas as redes de grupos testadas foram geradas a
partir do grafo G que representa uma rede Power Law com dez mil nós, grau médio igual
a 5 e probabilidade de clusterização igual a 0.25. Além disso, para o modelo SI, foi fixado
uma taxa de espalhamento (� = 0.7) conforme estimado por [Khurana and Kumar 2018].

A Figura 5 mostra os resultados em termos do tempo (quantidade de passos
de simulação) necessário para infectar completamente cada uma das configurações de
rede avaliadas. Os gráficos mostram a média e o desvio-padrão dos resultados para 10
execuções do modelo SI.

Podemos observar na Figura 5(a) que, na rede do Flickr, o tempo para a infecção
completa da rede é bem maior do que nas de grupos geradas pelo modelo proposto. Con-
siderando somente a rede Power Law com a adição de grupos orgânicos (G org), o tempo
cai pela metade. O mesmo acontece quando se adiciona apenas os grupos artificiais à
rede Power Law (G art). Já na rede que possui tanto grupos orgânicos quanto artificiais
(G org art), o tempo de espalhamento é bem similar àquele da rede G org.

O WhatsApp possui uma limitação no tamanho dos grupos, portanto, também fo-
ram realizadas simulações variando a quantidade de usuários por grupo considerando
um cenário com 50 grupos artificiais. G org art representa a rede de grupos se-
guindo a distribuição dos dados de [Resende et al. 2019], G org art g6 limita o tama-
nho dos grupos em 6 participantes, valor próximo à média geral apontada pela empresa
e G org art g256 representa o cenário onde todos os grupos criados possuem o total de
256 participantes. É possı́vel perceber que, o tamanho dos grupos influencia na veloci-
dade com que a informação é disseminada na rede. Considerando os grupos de tamanho
256, por exemplo, percebe-se que o tempo de disseminação é reduzido em quase metade
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(a) Sem penalização (b) Penalização broadcast = 256

(c) Penalização forward = 20 (d) Penalização forward = 5

Figura 4. Simulações do modelo SI para a disseminação de informação na rede do WhatsApp com
penalizações para broadcast e forward.

do tempo das demais. Ou seja, quando a rede possui grupos maiores, a infecção acontece
muito mais rapidamente.

Além do tamanho dos grupos, testamos também as limitações de compartilha-
mento da ferramenta do WhatsApp para quantidade de contatos na lista de broadcast e
forward. Para isso, traduzimos essas limitações como penalizações no parâmetro �, base-
ado na quantidade média de nós que possuem um grau maior que o máximo estabelecido
para cada tipo de redirecionamento de mensagem. Na Figura 5(b), além de considerar
o modelo SI com � fixo igual a 0.7, foram variadas as penalizações de acordo com os
limites estabelecidos pelo WhatsApp como sendo igual a 256 contatos por lista de broad-
cast e com limites de forward de no máximo 20 e 5 como aplicado na Índia. Com essas
penalizações, vemos que o limite de broadcast possui um impacto muito pequeno no
tempo de disseminação de informação na rede. Porém, para os limites de forward existe
um barramento muito maior na infecção quando temos os grupos orgânicos, mas quase
irrelevante com apenas os grupos artificiais. Isso acontece porque nas configurações dos
grupos orgânicos, existem muito mais usuários que são limitados pelo número de vizi-
nhos, portanto, a penalização na taxa de infecção acaba sendo maior, pois mais usuários
terão de escolher dentre seus “amigos” quais ele poderá passar a informação, enquanto
sem os orgânicos, a maioria dos usuários ainda poderá agir livremente.

Finalmente, quando comparamos a limitação de forward de 20 e de 5, vemos
pouca diferença no tempo de infecção total das redes, com leve aumento, porém ainda
assim sem muito efeito nos grupos artificiais apenas. Somente com os dois tipos de gru-
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(a) Tempo total gasto em cada estrutura de rede (b) Tempo total com penalizações para broadcast e forward

Figura 5. Tempo total exigido para contaminar toda a rede durante a simulação.

pos houve um aumento considerável no tempo, devido a maior quantidade de usuários
com grau menor que 20 mas ainda maior ou igual a 5. Esses resultados sugerem que o
limite de forward consegue afetar a viralização dos usuários, porém, variar esse limite
pode ter pouco impacto, principalmente considerando os grupos artificiais, onde usuários
conseguem alcançar várias pessoas com uma única mensagem.

5. Conclusão

Neste trabalho definimos e analisamos duas formas distintas de criação de grupos na rede
do WhatsApp: grupos orgânicos, que dependem da topologia estrutural da rede e apresen-
tam uma proximidade natural entre seus membros; e grupos artificiais, que são formados
através de um link publicamente acessı́vel com funções de divulgação de conteúdo ou
interesses amplos da sociedade que incluem fatores mais externos à rede. Com isso con-
seguimos apontar e diferenciar formas bem distintas e conflitantes do uso do aplicativo
em que uma é particular e precisa de segurança, e outra de uso em massa que possui capa-
cidade de viralização e pode precisar de certa regulação de conteúdo. Nossa metodologia
também propõe formas especı́ficas para se gerar uma rede com caracterı́sticas de cada tipo
e construı́dos, respectivamente, a partir de detecção de comunidades locais e distribuições
de dados reais do WhatsApp.

Com esse trabalho, criamos um modelo especı́fico capaz de gerar redes hete-
rogêneas que se assemelham à estrutura vista no WhatsApp, permitindo análises mais
completas para essa mı́dia social que modelos generativos tradicionais podem não ser
capazes de captar e, finalmente, utilizamos a rede proposta para aplicar um modelo
epidêmico estocástico para investigar os fatores que estão por trás da propagação de
informação (por exemplo, notı́cias falsas) em uma rede social que contenha um meca-
nismo de criação de grupos como a do WhatsApp. Nós nos concentramos em analisar a
capacidade de viralização a partir da aplicação do modelo epidemiológico SI avaliando a
velocidade com que um usuário “infectado” repassa essa informação para seus vizinhos.
Além disso, incorporamos uma métrica de penalizações de acordo com os limites de com-
partilhamento, broadcasting e forwarding, determinados pelo WhatsApp. Dentre nossas
principais descobertas, nós mostramos que penalizações no forward e no broadcast con-
seguem apenas atrasar o espalhamento de informação nessa rede, mas não impedem que
conteúdo criptografado se espalhe de forma viral e anônima no WhatsApp.
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Abstract. Traffic monitoring is an important tool for traffic engineering, al-
lowing network managers to detect attacks and abnormal network behaviors.
The SDN paradigm provides a new way of doing this, as it separates the data
and control planes and allows them to be programmed. Here we propose the
implementation of traffic monitoring applications in BPFabric, an SDN archi-
tecture that uses the packet processing virtual machine eBPF to provide flexi-
bility and programmability in switches. We use sample-based and sketch-based
applications to demonstrate the capabilities of BPFabric for traffic monitoring.

Resumo. Monitoramento de tráfego é uma ferramenta importante em enge-
nharia de tráfego, permitindo que gerentes de rede possam detectar ataques
e comportamentos anormais da rede. O paradigma de SDN provê uma nova
forma para fazer isso, separando os planos de dados e controle e permitindo
que eles sejam programáveis. Neste trabalho propõem-se a implementação de
aplicações para monitoramento de redes utilizando o BPFabric, uma arquite-
tura SDN flexı́vel e programável que utiliza uma máquina virtual eBPF para o
processamento de pacotes. As capacidades do BPFabric para tarefas de mo-
nitoramento de tráfego são apresentadas através de aplicações baseadas em
amostragens e sketches.

1. Introdução

O monitoramento de tráfego em redes pode ter um impacto importante na qualidade de
serviços prestados por provedores de Internet. Exemplos de aplicações que podem uti-
lizar informações obtidas por monitoramento de tráfego incluem engenharia de tráfego,
detecção de eventos anômalos na rede, qualidade de serviço e qualidade de experiencia.

Além disso, com os avanços mais recentes em redes de computadores e em hard-
ware, hoje é possı́vel realizar a programação de switches. Esse paradigma é conhecido
como redes definidas por software (SDN, do inglês Software-Defined Network) e permite
a separação dos planos de controle e de dados. O plano de controle decide como os fluxos
da rede devem ser tratados, enquanto o plano de dados encaminha os fluxos de acordo
com as regras que foram definidos pelo plano de controle [Kreutz et al. 2015].

SDN tem permitido a criação de aplicações inovadoras, propiciando, por exemplo,
testes de algoritmos em redes já em produção. Apesar disso, o monitoramento de tráfego
têm ganhado pouca atenção do ponto de vista das arquiteturas SDN. Por exemplo, o Open-
Flow [McKeown et al. 2008], a implementação de facto da arquitetura SDN, provê uma
tabela de roteamento programável a partir de um controlador. Entretanto, sozinha esta
arquitetura não é suficiente para as aplicações de monitoramento.
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Neste trabalho são propostos mecanismos para monitoramento utilizando o BP-
Fabric [Jouet and Pezaros 2017]. BPFabric é uma arquitetura programável para SDN que
utiliza o eBPF (extended Berkley Packet Filter) para o processamento de pacotes. O eBPF,
por sua vez, é uma máquina virtual utilizada principalmente para a filtragem de pacotes e
que faz parte do kernel do Linux desde a versão 3.18 [Pacı́fico et al. 2018]. O BPFabric
permite a utilização de uma linguagem de programação de alto nı́vel, baseada em C, que
permite que pacotes sejam analisados e encaminhados para a rede ou para o controlador.
A arquitetura não contém um mecanismo dedicado para monitoramento de tráfego, mas
permite a implementação e a extensão de suas funcionalidades através da adição de novas
estruturas de dados e algoritmos. Este trabalho propõe a implementação de mecanismos
que permitam que o BPFabric seja utilizado para aplicações de monitoramento de trafego.

O crescente aumento de tráfego têm tornado a tarefa de análise de fluxos cada
vez mais desafiadora. Devido a isto, as aplicações de monitoramento de tráfego têm
se tornado cada vez mais relevantes, principalmente aquelas de tempo real. Para re-
solver o problema, atualmente existem três soluções principais que podem ser con-
sideradas: a utilização de heaps, de técnicas de amostragem e de sketches. As
soluções baseadas em heap mantém um pequeno sumário do tráfego de redes em
memória [Alipourfard et al. 2015]. Soluções baseadas em amostragem utilizam algum
mecanismo para selecionar apenas um pequeno conjunto dos dados para serem analisa-
dos [Duffield et al. 2003, Estan and Varghese 2002]. Já as soluções baseadas em sketches
utilizam estruturas de dados probabilı́sticas, trocando precisão por tempo de processa-
mento e memória.

Este trabalho utiliza sketches para a implementação das seguintes aplicações de
monitoramento: detecção de mudanças bruscas, detecção de Heavy Hitters, estimativa
da distribuição do tamanho dos fluxos e contagem de tráfego. Essa escolha é feita con-
siderando que sketches são capazes de lidar com tarefas associadas ao monitoramento
de tráfego com consumo de memória e precisão parametrizados. Desta forma, foram
implementadas, utilizando BPFabric, e analisadas as seguintes estruturas probabilı́sticas:
Bloom Filter, Count-Min Sketch, k-ary Sketch e PCSA. Soluções baseadas em amostra-
gem são também utilizadas para contabilizar a quantidade de fluxos ativos e o número de
pacotes por protocolo IP (TCP, UDP, ICMP, dentre outros) na rede ao longo do tempo.

As contribuições deste trabalho são: (i) desenvolvimento de estruturas proba-
bilı́sticas para a arquitetura BPFabric com o objetivo de auxiliar tarefas de monitoramento
de tráfego; (ii) implementação de aplicações de monitoramento baseadas em sketches e
amostragem na mesma arquitetura; e (iii) avaliação das aplicações implementadas que
mostra, através de simulações com dados reais, os pontos fortes de cada uma delas e os
problemas de desempenho encontrados.

Este trabalho é dividido como descrito a seguir. Primeiro são apresentados alguns
trabalhos relacionados, mostrando aqueles que são mais relevantes e comparáveis a este.
Em seguida, descreve-se as estruturas de dados probabilı́sticas utilizadas em algumas das
aplicações de monitoramento implementadas. As aplicações de monitoramento são então
descritas em conjunto com resultados de simulações que fazem uso de dados reais para
mostrar o desempenho delas em cenários reais. Finalmente, tem-se as conclusões obtidas
e as intenções para trabalhos futuros.
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2. Trabalhos Relacionados

Tsai et al. [Tsai et al. 2018] destacam que o monitoramento em redes têm sido um tópico
ativo de pesquisa nas últimas décadas. Muitos trabalhos nessa área têm se preocupado
em desenvolver novos mecanismos para monitoramento, que incluem novas estruturas de
dados e novas arquiteturas. Alguns desses trabalhos são apresentados a seguir.

No trabalho apresentado em [Gupta et al. 2017], os autores propõem um sistema
de análise e coleta de dados chamado Sonata. O Sonata permite que um operador expresse
consultas utilizando uma linguagem em alto nı́vel. Este trabalho pode ser considerado
complementar com o apresentado aqui, dado que o back-end das consultas poderiam ser
implementados utilizando o BPFabric enquanto as consultas poderiam utilizar o Sonata.

Já em [Tsai et al. 2018] são apresentados os trabalhos mais recentes que consi-
deram arquiteturas SDN e monitoramento em redes. No trabalho, os autores discutem
a possibilidade de criar funções primitivas que possam ser agregadas para a criação de
aplicações de monitoramento. A maior dificuldade para a implementação desse tipo de
sistema em arquiteturas tradicionais de SDN é que elas geralmente não são desenvolvidas
pensando em monitoramento de dados. Isso mostra as capacidades do BPFabric, sendo
ela uma arquitetura genérica o suficiente para permitir a introdução de primitivas de mo-
nitoramento, tais como estruturas de dados probabilı́sticas.

Enquanto isso, em [Alipourfard et al. 2015] é analisado as diferentes alternativas
existentes para monitoramento baseado em: amostragem, funções de hash, heaps e estru-
turas probabilı́sticas. O objetivo principal do trabalho foi avaliar a tendência das técnicas
de monitoramento, tendo como objetivo a eficiência do ponto de vista de memória. Outro
ponto interessante levantado é que a técnica utilizada no pipeline do processamento dos
pacotes pode impactar o desempenho do sistema, sendo possı́vel que ela seja seu gar-
galo. Um dos objetivo do presente trabalho é apontar as vantagens da utilização de SDN
no monitoramento de pacotes, sendo escolhido a utilização de estruturas de dados proba-
bilı́sticos para algumas aplicações por suas inúmeras vantagens apresentadas na literatura.

Considerando o padrão OpenFlow, o OpenNetMon [van Adrichem et al. 2014] é
um controlador modular. Essa arquitetura utiliza as estatı́sticas presentes no OpenFlow
para sumarizar as estatı́sticas da rede. Essa é uma solução limitada considerando que as
aplicações de monitoramento podem utilizar apenas as informações providas pelo padrão
OpenFlow. Análises mais complexas, como por exemplo, aquelas providas por aplicações
que avaliam destinos e origens de pacotes IP, não podem ser feitas nesse modelo.

SketchVisor [Huang et al. 2017] é uma ferramenta robusta para medição de es-
tatı́sticas de redes. O trabalho aborda o problema da quantidade de processamento reque-
rido por soluções baseadas em sketch e propõe, como solução, a adição de um caminho
de dados rápido na arquitetura com o objetivo de permitir que medições ocorram o mais
rápido possı́vel. Este trabalho não foca na eficiência das estrutura de dados implementa-
das, visto que o BPFabric pode ser otimizado de várias formas, inclusive sendo possı́vel
a adição de um caminho de dados que favoreça tarefas de monitoramento.

Já o OpenSketch [Yu et al. 2013] é uma arquitetura SDN baseada em sketches
para o monitoramento de tráfego de redes. Ele provê uma biblioteca de monitoramento
que disponibiliza um conjunto de estruturas de dados probabilı́sticas já implementadas,
que permite que gerentes de redes foquem na construção de aplicações de monitoramento.
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Este trabalho também provê um conjunto de sketches, mas eles são implementados utili-
zando o BPFabric para permitir a construção de aplicações de monitoramento de maneira
similar à construção das aplicações tradicionais de SDN.

Considerando o BPFabric [Jouet and Pezaros 2017], a arquitetura foi desenvol-
vida com objetivo de ser independente de linguagens de programação, protocolos e hard-
ware. A ideia principal do BPFabric é utilizar a máquina virtual eBPF para permitir a
programação das funcionalidades de processamento e encaminhamento dos pacotes, po-
dendo essas serem ainda permutadas online. O eBPF é uma versão aprimorada do BPF
(Berkeley Packet Filter) que possui uma arquitetura de 64 bits e 11 registradores, além de
ser programável através da linguagem de programação C e atualmente ser integrado ao
kernel do Linux1. Neste trabalho o objetivo será adicionar a capacidade de monitoramento
à arquitetura do BPFabric.

Por último, P4 [Bosshart et al. 2014] é uma linguagem que tem propósitos
similares àqueles da arquitetura do BPFabric. A linguagem P4 é utilizada em
[Sivaraman et al. 2017] para identificar fluxos que trafegam com grandes volumes de
dados pela rede. Apesar de propósitos similares aos do BPFabric, o P4 possui algu-
mas limitações que acabam reduzindo sua aplicabilidade. Como exemplo, cita-se a não
aceitação de loops nos programas. Assim, o BPFabric se torna mais interessante do ponto
de vista de monitoramento de redes.

3. Estruturas de Dados Probabilı́sticas

Esta seção apresenta as estruturas de dados probabilı́sticas implementadas no BPFabric2.
Elas foram utilizadas na implementação de algumas das aplicações de monitoramento de
dados apresentadas na próxima seção.

3.1. Bloom Filter

O Bloom Filter é uma estrutura probabilı́stica eficiente em termos de espaço que
é utilizada para verificar se um elemento pertence ou não a um determinado con-
junto [Bloom 1970]. Essa estrutura de dados é formado por um array B composto por m
bits, todos com valor inicial igual a 0. Ela também utiliza k funções de hash h1, h2, ..., hk

para mapear um elemento para k posições do array B. Uma implementação de um Bloom
Filter com uma dada uma tolerância a erros, expressa com uma probabilidade p, e com
um número esperado de elementos no conjunto n, requer a utilização de k = � log2 p
funções de hash e um array de tamanho m = �(n ln p)/(ln 2)2 bits.

A inserção de um novo elemento e à esta estrutura de dados requer a ativação dos
k bits (fazer os bits iguais a 1) de B relacionados a e. Para isto, obtém-se uma chave
para cada uma das k funções de hash definidas e elas definirão os bits serão ativados
no array (h1(e), h2(e), ..., hk(e)). Dessa forma, para inserir um elemento e no conjunto,
utiliza-se a seguinte operação: B[hi(e)] = 1 para i = 1, 2, ..., k. Para determinar se um
determinado elemento ex pertence ao conjunto, é necessário apenas verificar se todos os
bits B[hi(ex)],para i = 1, 2, ..., k, estão ativados. Caso um bit não esteja ativado, este
elemento não está no conjunto.

1A partir da versão 3.18
2Disponı́veis em https://github.com/elerson/BPFabric

430

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

x

y

Figura 1. Bloom Filter: Elementos x e y
são mapeados para, por exemplo, 3

posições cada, que indicam quais

bits devem ser ativados.

h2(e) de
h1(e

)

hd(e)

w
Figura 2. Count-Min Sketch: En-
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É interessante notar que o Bloom Filter não apresenta falsos negativos, ou seja,
ele não acusa a existência de um elemento no conjunto que realmente não faça parte dele.
Entretanto, falsos positivos são possı́veis. Um elemento que não está no conjunto pode
ser acusado como existente caso os bits associados a ele tenham sido ativados durante
inserções de outros elementos no conjunto. É possı́vel, entretanto, determinar e reduzir
a taxa de erros esperada nessa estrutura de dados, sendo ela igual a (1 � e

�kn/m)k para
uma quantidade n de elementos contidos no conjunto. A figura 1 apresenta a estrutura de
dados do Bloom Filter.

3.2. Count-Min Sketch

O Count-Min Sketch [Cormode and Muthukrishnan 2005] é uma estrutura de dados com-
pacta utilizada para contagem de frequência. Esta estrutura de dados é composta por uma
matriz de ordem w⇥d de contadores inteiros que são inicializados com zero. Ela também
considera um conjunto de funções de hash par-a-par independentes h1, h2, ..., hd utilizado
para mapear um elemento de entrada à um contador em cada uma das linhas da matriz. A
figura 2 contém uma representação dessa estrutura de dados.

Existem dois procedimentos fundamentais no Count-Min Sketch: a atualização e
a estimativa. O procedimento de atualização é utilizado para registrar o acontecimento
de um evento e. Para isso, as saı́das das d funções de hash são calculadas para a entrada
e e depois elas são utilizadas no processo de incrementar os contadores nas posições
(1, h1(e)), (2, h2(e)), ..., (d, hd(e)).

O procedimento de estimativa é utilizado para estimar a frequência de ocorrência
da entrada e. Ela também requer o cálculo das d funções de hash para a entrada para que
os contadores associados à ela possam ser localizados. A estimativa da frequência de e é
então obtida tomando-se o valor mı́nimo dentre aqueles dos d contadores.

A principal vantagem dessa estrutura de dados é a necessidade de uma quantidade
de espaço menor para computar a frequência de eventos. Essa vantagem, porém, vêm ao
custo de precisão, visto que a estrutura pode superestimar a frequência de algum evento.
Entretanto, como a ocorrência de qualquer evento é sempre registrada (através do proce-
dimento de atualização), o Count-Min Sketch nunca subestima alguma frequência. Essa
estrutura possui uma estimativa de erros igual a 2n/w com a probabilidade de pelo menos
1� 0.5d, one n é o valor estimado de elementos a serem contados.
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3.3. K-ary Sketch

O k-ary Sketch é uma estrutura de dados probabilı́stica projetada para contar a atividade
total de uma dada chave durante certos perı́odos de tempo [Krishnamurthy et al. 2003].
Similar ao Count-Min Sketch, ela consiste de uma matriz H de ordem w ⇥ d, onde a j-
ésima linha é associada a uma função de hash hj . As funções de hash utilizadas devem ser
4-universais [Carter and Wegman 1979] para que a precisão das estimativas tenham ga-
rantias probabilı́sticas. Essa estrutura (figura 3) oferece operações para atualizar o sketch,
estimar um valor através de uma chave e computar a combinação linear de múltiplos
sketches.
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Figura 3. K-ary Sketch: Computa-se uma função de hash para cada uma das d
linhas e os contadores associados são incrementados.

Considerando um fluxo de dados S = ↵1,↵2, ..., onde ↵i = (ai, ui) é um par de
chave (ai) e valor de atualização (ui), a operação de atualização de um item é dada por:

8j 2 {1, ..., d}, H[j][hj(ai)] = H[j][hj(ai)] + ui (1)

Já a operação de estimativa para uma chave ai computa a seguinte equação:

medianaj2{1,...,d}

⇢
H[j][hj(ai)]� soma(S)/w

1� 1/w

�
, (2)

onde soma(S) =
P

k2{1,...,w} H[0][k] só precisa ser computado uma vez antes de qualquer
estimativa de valores.

A operação de combinação linear une n sketches fazendo S =
Pn

l=1 clSl, onde cl

é o peso associado ao sketch Sl. Para isso, ela combina cada entrada da matriz H fazendo:

H[j][k] =
nX

l=1

cl ⇥Hl[j][k] (3)

Considerando esta forma de combiná-los, a estimativa provida pelo k-ary Sketch é esta-
tisticamente sem viés. Além disso, a linearidade desse sketch possibilita que modelos de
previsão sejam implementados sobre ele.

3.4. PCSA

A Contagem Probabilı́stica com Média Estocástica (PCSA, do inglês Probabi-
listic Counting with Stochastic Averaging) foi proposta por Flajolet and Mar-
tin [Flajolet and Martin 1985] e seu principal objetivo é estimar o número de elementos
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distintos em uma grande coleção. Para se ter uma ideia, o PCSA é capaz de contar bilhões
de elementos utilizando apenas um número comparavelmente pequeno de bits.

A inserção de um novo elemento ao PCSA utiliza uma função de hash e outras
duas funções r(x) and R(x). Aqui considera-se que as funções de hash retornam inteiros
(de 32 ou 64 bits). A função r(x) conta o número de 1’s à direita no número de entrada x,
enquanto R(x) = 2r(x). A função R(x) é computada utilizando as instruções ¬x& (x+1).

O PCSA armazena uma matriz de ordem w ⇥ d, onde w pode ser igual a 32 ou
64 bits e d, o número de linhas na matriz, é utilizado para controlar a precisão dessa
estrutura. Quando um novo elemento é adicionado, a função de hash é computada e
retorna um número k que indica qual a linha da matriz deverá receber o novo dado. Dada
a linha k selecionada, executa-se a operação matriz[k] = matriz[k] | R(x).

A contagem do número de elementos no PCSA requer que a soma s =Pd
i=1 r(matriz[i]) seja computada. Esse valor é utilizado para obter o resultado da con-

tagem, que é dado por d ⇤ 2(s/d)/0.77351. A precisão do PCSA, dada uma matriz de d⇥ 64
bits, é igual a 0.78

p
d. Esta operação é apresentada no algoritmo 1.

Algorithm 1 Operação de contagem do PCSA
1: procedure CONTAELEMENTOS(Matriz)
2: soma = 0.0
3: for i = 0; i < tamanho(Matriz) do

4: soma+ = r(Matriz[i])
5: end for

6: media = soma/tamanho(Matriz)
7: return tamanho(Matriz) ⇤ 2media/0.77351

8: end procedure

4. Aplicações de Monitoramento de Tráfego

Nesta seção são apresentadas as aplicações de monitoramento de tráfego de rede imple-
mentadas utilizando o BPFabric. Elas podem ser encontradas na literatura e possuem o
objetivo de prover informações sobre o tráfego de redes. Essas ferramentas permitem a
detecção de anomalias na rede, estimativa de recursos necessários, detecção pontos de
vulnerabilidade e obtenção de estatı́sticas de padrão de tráfego.

A avaliação das implementações foi feita como descrito a seguir. Utilizou-se o
software Mininet [Lantz et al. 2010] para criar uma rede composta por um host conec-
tado a um switch em software (o mesmo disponibilizado na implementação do BPFa-
bric [Jouet 2017]) com duas portas. O host foi responsável por gerar todo o tráfego
da rede, enviando diretamente ao switch pacotes provenientes do dataset do CAIDA de
2013 [CAIDA 2013]. Esse dataset contém traces coletados em backbones comerciais de
alta velocidade e todos os 9319569 pacotes contidos nele, e utilizados nos testes, não
possuem payload. O dataset foi pré-processado para determinar quais eram os valores
esperados e eles foram utilizados nas comparações com os resultados obtidos.

4.1. Detecção de Mudanças Bruscas

Para essa aplicação, considera-se o modelo de fluxo apresentado
em [Krishnamurthy et al. 2003]. Seja S = ↵1,↵2, ... um fluxo de dados, onde
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↵i = (ai, ui) é um par formado por uma chave ai e um valor de atualização ui 2 R.
Cada chave é associada a um sinal U [ai](t) no tempo t, que é incrementado em ui a
cada unidade de tempo. Assim, tem-se que U [ai](tj+1) = U [ai](tj) + ui, 8j 2 N. O
objetivo desta aplicação é encontrar sinais com mudanças consideráveis entre intervalos
de tempos consecutivos. Isto é chamado de detecção de mudanças bruscas.

A estimativa de mudanças bruscas pode ser feita utilizando-se um mo-
delo de previsão, tal como a média móvel (MA), a média móvel exponencial
(EWMA) ou ainda modelos mais complexos, como o modelo integrado auto-regressivo
(ARIMA) [Krishnamurthy et al. 2003] por exemplo. Utilizando algum destes modelos,
uma mudança brusca é detectada quando a diferença entre o valor previsto e aquele ob-
servado é maior do que um valor predefinido.

Outra alternativa, como proposto por [Schweller et al. 2007], é utilizar um modelo
simplificado que quebra uma sequência de dados em dois ou mais pedaços temporalmente
adjacentes. Nesse caso, a mudança brusca é detectada quando a diferença entre a quan-
tidade de dados em intervalos adjacentes é maior do que um valor previamente definido.
Por simplicidade, esse é o modelo utilizado nesta aplicação.

A aplicação implementada utiliza um k-ary Sketch para detectar mudanças bruscas
online. Ela divide a sequência de dados em pedaços temporalmente adjacentes e preenche
o sketch no tempo t, enquanto busca por mudanças bruscas verificando a estrutura preen-
chida no tempo t�1. Uma mudança brusca só é detectada quando a chave associada a ela
é requisitada novamente no momento seguinte. Isto é aceitável para aplicações realistas,
como por exemplo aquelas utilizadas para detectar ataques de negação de serviço (DoS),
onde o objetivo pode ser evitar que o atacante consiga atingir o nó destino no futuro.
Soluções mais avançadas, que utilizam conceitos como o de sketches reversı́veis, onde
conhecer as chaves não seria necessário para detectar mudanças bruscas são descritas
em [Schweller et al. 2007].

A figura 4a mostra o número de falsos positivos para a implementação realizada
desta aplicação. Para isto, calculou-se a diferença entre o número de chaves retorna-
das pela aplicação e aquele que era esperado, divididos pelo número total de chaves. É
possı́vel observar que o número de falsos positivos decresce com o aumento do número
de colunas do k-ary sketch. Entretanto, como mostra a figura 4b, o número de positivos
verdadeiros também decresce quando o número de colunas aumenta. Acredita-se que tal
diminuição seja resultado de problemas de desempenho, visto que aumentar o número de
colunas causa um aumento no número de operações.

4.2. Detecção de Heavy Hitters

Essa aplicação visa identificar fluxos que carregam grandes volumes de dados, os chama-
dos heavy hitters. Tal identificação é útil para detectar os nós que estejam consumindo
a maioria dos recursos de uma rede. Ela pode ser utilizada para, por exemplo, detectar
ataques DDoS [Harrison et al. 2018].

A aplicação é pensada com o objetivo de identificar endereços internos da rede que
utilizam mais do que um limite predefinido de bytes da rede em um determinado perı́odo
de tempo. Ela utiliza um Count-Min Sketch para contar o número de bytes transitados
por fluxo e assim ser capaz de detectar os heavy hitters. Ela também utiliza um Bloom
Filter para determinar se o endereços são internos ou externos à rede. Para isto, primeiro
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(a) Número de falsos positivos (b) Número de verdadeiros positivos

Figura 4. Resultados observados na detecção de mudanças bruscas. O

parâmetro phi é o limiar (em bytes) utilizado para detectar estas mudanças.

é necessário inserir os endereços de todos os nós da rede no Bloom Filter. Quando a fonte
de um heavy hitter for identificada como externa à rede (endereço não presente no Bloom
Filter), o controlador pode ser notificado para que alguma ação possa ser tomada.

A figura 5a mostra o número de falsos positivos em relação aos verdadeiros po-
sitivos para a implementação desta aplicação. Foram variados o número de linhas do
Count-Min Sketch e o valor de phi, que aqui representa o limiar em bytes, para que uma
fonte seja classificada como um heavy hitter. Os resultados mostram que valores maiores
de phi resultaram em números maiores de falsos positivos observados. Já o número de
linhas do sketch aparentou ter pouca influência sobre a quantidade de falsos positivos.

A figura 5b mostra a mesma relação da figura 5a, mas agora variando-se o número
de colunas do Count-Min Sketch. Observa-se que o uso de valores baixos de phi resultou
em menores quantidades de falsos positivos. Além disto, é possı́vel observar que, assim
como o número de linhas, o número de colunas teve pouca influência no número de falsos
positivos. É importante notar que, como foram utilizados o Count-Min Sketch e o Bloom
Filter, falsos negativos não eram esperados.

4.3. Estimativa da Distribuição do Tamanho dos Fluxos

Esta aplicação possui o objetivo de estimar a distribuição do tamanho dos fluxos de uma
rede. Ou seja, deseja-se obter a distribuição dos tamanhos dos pacotes que trafegam em
uma rede. Uma aplicação como essa pode ser utilizada para engenharia de infraestrutura
e planejamento de recursos de uma rede [Kumar et al. 2004].

Para obter tal estimativa, a aplicação faz o uso de um array de contadores. A
ideia é dividir o intervalo de possı́veis tamanhos de pacotes em subintervalos de mesmo
tamanho e então atribuir um contador para cada um deles. Dessa forma, quando um pacote
passa pelo switch, seu tamanho é extraı́do e o contador correspondente ao intervalo em
que ele se encaixa é incrementado. Essa aplicação também poderia incluir um Bloom
Filter para obter a estimativa referente somente a um conjunto predefinido de fontes.

A figura 6 mostra os resultados observados para a implementação desta aplicação
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(a) Número de linhas (b) Número de colunas

Figura 5. Resultados observados na detecção de heavy hitters variando-se as

dimensões do Count-Min Sketch.

na forma de um histograma com barras que representam intervalos de 7 bytes. Através
dela é possı́vel notar que a maioria dos pacotes recebidos tinham tamanhos próximos de
100 bytes, enquanto pacotes com mais de 1500 bytes não eram esperados. Observa-se que
a aplicação implementada utiliza os cabeçalhos dos pacotes para determinar o tamanho
deles e logo não foi influenciada pela ausência de payload dos pacotes de teste.

4.4. Contagem de Tráfego

Aplicações de contagem de tráfego contabilizam o número de fluxos distintos em uma
rede em um dado momento. Através disso, é possı́vel, por exemplo, realizar a detecção
de comportamentos anômalos em redes. Essas aplicações também podem ser úteis para
tarefas de gerenciamento de rede onde existe interesse em qualidade de serviço (QoS).

A aplicação desenvolvida nesta parte utiliza o PCSA para realizar a contagem de
tráfego. Ela tem por objetivo registrar, a cada segundo, a quantidade de IPs de fontes
distintas dos pacotes que circularam na rede.

A figura 7 mostra a taxa de erros obtidas com a implementação desta aplicação.
Cada uma das curvas desta figura corresponde a um número diferente de bits (x32) uti-
lizados na aplicação. A divergência que pode ser vista nos resultados foi causada prin-
cipalmente pelas caracterı́sticas de funções de hash, que possuem diferentes valores para
diferentes tamanhos da estrutura de dados. Além disto, é possı́vel observar que a taxa
de erros oscilou bastante para os diferentes cenários. Enquanto valores próximos de 10%
foram alcançados quando 1024 bits foram utilizados, a utilização de 512 bits resultou
em valores próximos de 40%. Tal variação pode ser explicada pelo fato de que o PCSA
foi projetado para conjuntos grandes de objetos (em torno de milhões), enquanto apenas
aproximadamente 20000 IPs únicos foram utilizados no teste.

4.5. Contagem de Fluxos Ativos

Essa aplicação possui o objetivo de rastrear o número de fluxos ativos ao longo do tempo
em uma rede. Aqui, considera-se um fluxo como sendo qualquer troca de mensagens
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Figura 6. Distribuição do tamanho dos pa-

cotes dos fluxos do dataset.
Figura 7. Taxas de erros na aplicação de

contagem de tráfego para diferen-

tes número de bits utilizados.

entre um par de endereços IP. Um fluxo é considerado ativo se algum switch da rede tiver
recebido pelo menos um pacote dele nos últimos t ms.

A aplicação do switch utiliza uma tabela hash para armazenar quando foi a última
vez que um pacote de um determinado fluxo foi recebido. Para cada pacote recebido, o
switch primeiro extrai os endereços IP da fonte e do destino e então cria uma chave para
a tabela hash através da concatenação dos endereços em ordem crescente. Essa chave é
então utilizada para armazenar na tabela o tempo de chegada do pacote.

A aplicação do controlador requisita periodicamente ao switch sua tabela com os
tempos de chegada dos pacotes. Ele então verifica se os fluxos registrados na tabela estão
ativos checando quanto tempo se passou desde que os últimos pacotes foram recebidos.
Quando um fluxo não está mais ativo, o controlar requisita ao switch que a entrada cor-
respondente a ele seja apagada da tabela a fim de evitar novas verificações desnecessárias.

Vale a pena notar que a frequência com que o servidor requisita os dados do switch
pode afetar o desempenho da aplicação. Requisições frequentes melhoram a precisão da
aplicação, mas aumentam a quantidade de processamento no switch e no controlador. Já
requisições infrequentes causam os efeitos inversos.

A implementação desta aplicação define o tempo de requisição do controlador e
t como 500 ms por questões de desempenho. Os traces foram utilizados em um enlace
simulado de 0.5 Mbps. A figura 8 mostra o quanto a medição do número de fluxos ativos
pela aplicação diferiu da quantidade real durante os primeiros 30 minutos da transmissão
de pacotes. A quantidade medida foi sempre similar à real, sendo o erro médio observado
aproximadamente igual 2% e o erro máximo próximo de 10%. Isto indica que a aplicação
consegue obter uma boa aproximação do número real de fluxos ativos na rede.

A aplicação também foi testada com um enlace de 1 Mbps, mas registrou-se pro-
blemas de desempenho. Por vezes, o switch não conseguiu processar todos os pacotes
que chegavam e assim muitos deles foram descartados. A causa do problema parece ser a
grande quantidade de trabalho exigida do switch, que precisa processar todos os pacotes
que chegam e ainda atender aos pedidos de envio de tabela e remoção de entradas do
controlador. Mais investigações são necessárias para confirmar/refutar tal hipótese.
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Figura 8. Contagem do número de flu-

xos ativos durante os 30 primei-

ros minutos de transmissão.

Figura 9. Contagem de pacotes

presentes no dataset por

protocolo IP.

4.6. Contagem da Quantidade de Pacotes por Protocolo IP

A última aplicação é capaz de contar o número de pacotes por protocolo IP em uma
rede. Ela pode ser utilizar para prover estatı́sticas sobre o padrão do tráfego de pacotes ao
administrador da rede.

A aplicação do switch é responsável por armazenar o número de pacotes por pro-
tocolo IP observados. Ela utiliza um array com 256 contadores (um para cada número de
procolo IP), que são incrementados a medida que novos pacotes passam pelo switch. Por
exemplo, quando um pacote TCP passa pelo switch, seu campo de número de protocolo
IP é extraı́do e o contador associado a ele é incrementado.

Novamente, a aplicação do controlador requisita periodicamente o array de con-
tadores ao switch. Ela então utiliza os dados recebidos para plotar um gráficos de barras
onde é possı́vel visualizar as estatı́sticas. Por exemplo, a figura 9 mostra o número de
pacotes por protocolo IP contidos no trace. O controlador pode também periodicamente
requisitar ao switch para zerar seus contadores para evitar a ocorrência de overflows.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresenta um conjunto de aplicações de monitoramento de rede utilizando
a arquitetura BPFabric. Aplicações para a detecção de mudanças bruscas, detecção de
heavy hitters, estimativa de distribuição dos tamanhos dos fluxos e contagem de tráfego
foram implementadas utilizando estruturas de dados probabilı́sticas como o Bloom Filter,
Count-Min Sketch, k-ary Sketch e o PCSA. Também foram implementadas aplicações
baseadas em amostragem para realizar a contagem do número de fluxos ativos ao longo
do tempo e o número de pacotes por protocolo IP que trafegam em uma rede.

As aplicações foram avaliadas utilizando dados reais coletados e disponibilizados
pela CAIDA. Os resultados mostraram que as aplicações baseadas em sketches apresen-
taram resultados compatı́veis com o esperado, utilizando pouca memória e apresentando
resultados aproximados. Além disso, foi observado que as taxas de erros foram impac-
tadas pelos tamanhos das estruturas utilizadas. As aplicações baseadas em amostragem
também conseguiram cumprir seus objetivos, sendo o desempenho delas afetado pela
quantidade de tráfego na rede, o que já era esperado de ocorrer.
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Como trabalho futuro, pretende-se realizar a execução de mais testes com o obje-
tivo de melhor determinar os limites das aplicações apresentadas. Além disto, deverão ser
executadas avaliações de desempenho do sistema, de forma a garantir que não ocorram
problemas como perdas de pacotes nas aplicações.
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Abstract. Network neutrality advocates that no traffic should ever be discrim-
inated, either in terms of source, destination and/or content. Although several
solutions for detecting traffic differentiation (TD) have been proposed, there is a
lack of effective solutions for locating the source of TD. In this work, we propose
a solution for detecting and locating TD that takes advantage of routing proper-
ties of Internet routing, in particular AS peering. The proposed strategy explores
differences and similarities of the possible routes between measurement points.
The assumptions regarding Internet routing were validated through an experi-
ment executed on PlanetLab. We also evaluated with simulation the accuracy of
our proposals.

Resumo. A neutralidade da rede preconiza uma rede sem discriminação de
tráfego, independente de origem, destino e/ou conteúdo. Apesar de existirem
diversas soluções para a detecção de diferenciação de tráfego (DT), há uma
lacuna em termos da localização efetiva do ponto da rede onde a DT ocorre.
Neste trabalho, propomos uma solução para a detecção e localização de DT,
que tira proveito das propriedades do roteamento na Internet entre Sistemas
Autônomos. A estratégia explora diferenças e semelhanças dos caminhos entre
os pontos de medição. As premissas acerca do roteamento na Internet foram
verificadas através de experimentos executados no PlanetLab. A acurácia e
eficiência da proposta foi avaliada por meio de simulação.

1. Introdução

O princı́pio da Neutralidade da Rede (NR) preconiza que todo tráfego deve ser tratado
igualmente, independente da origem, destino e/ou conteúdo, ou seja, diferenciação de
tráfego (DT) não é permitida [Garrett et al. 2018]. Regulações acerca da NR já foram im-
plementadas em diversos paı́ses, inclusive o Brasil. Uma das principais motivações da NR
é garantir que a Internet continue sendo um ambiente aberto que promova inovação, con-
corrência justa e liberdade de escolha dos usuários [Garrett et al. 2017]. Por outro lado,
é notório que provedores de acesso (Internet Service Provider, ISP) praticam DT para
aliviar situações de congestionamento, sob acordos comerciais ou mesmo para beneficiar
seus próprios serviços, entre outras situações.

No entanto, regulações por si só não são suficientes para garantir a conformidade
dos ISPs. Além disso, independentemente de regulações, a simples transparência nas
práticas de gerência de tráfego pode contribuir para um mercado mais competitivo. O
monitoramento da DT é, portanto, essencial.
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Existem diversas soluções para detectar DT na Internet [Garrett et al. 2018].
Estas soluções baseiam-se em premissas diversas, apresentando assim capacidades e
limitações próprias. Diferentes soluções detectam tipos diferentes de DT, empregando
diferentes técnicas de medição e inferência, conforme as suposições feitas. Por outro
lado, ainda há poucas estratégias para a localização do ponto da rede em que a DT ocorre
[Zhang et al. 2009, Ravaioli et al. 2015, Zhang et al. 2014]. Argumentamos que localizar
DT é importante tanto para que o usuário final saiba a quem reclamar, quanto para auxiliar
na aplicação das regulações de NR. Neste trabalho é proposta uma solução para detecção
e localização de DT baseada em conteúdo.

A solução proposta tira proveito das polı́ticas de roteamento da Internet para iden-
tificar em qual sistema autônomo (Autonomous System, AS), ou conjunto de ASes, a DT
ocorreu. A ideia central da proposta é realizar medições entre diversos pares de hosts
finais, selecionados de forma que os possı́veis caminhos (em nı́vel de AS) entre estes
hosts sejam suficientemente diferentes. Localiza-se então a DT comparando medições
em caminhos que atravessam certos ASes com medições que não atravessam estes ASes.

Os caminhos possı́veis entre os pares de hosts finais usados nas medições são
obtidos a partir da topologia de ASes e suas respectivas relações, seguindo as polı́ticas
de roteamento da Internet. Assim, não é necessário utilizar técnicas de medição para
descobrir qual caminho o tráfego percorreu.

Neste trabalho, primeiramente apresentamos uma visão geral do roteamento entre
ASes na Internet, com foco especial nas propriedades dos caminhos entre os ASes. Em
seguida, apresentamos nossas propostas para detecção e localização de DT. Descrevemos
então nossas simulações e experimentos, assim como os resultados obtidos. Realizamos
três conjuntos de avaliações: um experimento no testbed global PlanetLab1 para verificar
se os caminhos de ASes reais seguem as propriedades de roteamento assumidas; uma
simulação para verificar a acurácia da nossa proposta de detecção de DT; e uma avaliação
da proposta de localização em diferentes cenários de DT.

O experimento no PlanetLab mostrou que a grande maioria dos caminhos obser-
vados seguem as regras e propriedades esperadas e que técnicas de medição de caminhos
na Internet (como traceroute) podem não ser confiáveis. Já os resultados das simulações
mostraram que nossa proposta de detecção de DT apresenta boa acurácia em diversas
situações. Por fim, a localização de DT não resultou em nenhum falso-positivo ou falso-
negativo nos casos em que foi possı́vel identificar o compartamento dos ASes. Além
disso, a solução foi sempre capaz de inferir corretamente se a DT ocorreu ou não nos
ASes em que os hosts finais das medições estão.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
uma visão geral das regras de roteamento entre ASes na Internet. Descrevemos nossas
propostas de detecção e localização de DT na Seção 3. Em seguida, a avaliação das
propostas é apresentada na Seção 4. Descrevemos os trabalhos relacionados na Seção 5 e
concluı́mos o artigo na Seção 6.

1https://www.planet-lab.org
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2. Roteamento na Internet

A Internet é formada pela interligação de redes administradas de forma independente, os
sistemas autônomos (Autonomous Systems, ASes). Cada AS é responsável por um con-
junto de prefixos IP e pode estar conectado com outros ASes. Nesta seção apresentamos
uma visão geral de como o roteamento na Internet funciona no nı́vel dos ASes.

Pacotes de dados enviados de um host final na Internet a outro podem atravessar
diversos ASes. A sequência de ASes por onde este tráfego passa é um caminho de ASes,
neste trabalho chamado simplesmente de “caminho”. O caminho a ser percorrido por
um pacote é definido pelos próprios ASes, conforme o pacote chega a cada um deles.
Quando um pacote chega a um AS, este deve decidir para qual AS vizinho o pacote deve
ser encaminhado em seguida. Esta decisão depende do destino final do pacote e do tipo
de relação de troca de tráfego que o AS tem com cada um dos seus vizinhos.

As relações de troca de tráfego entre ASes podem ser abstraı́das em três tipos
[Luckie et al. 2013]: (i) customer-to-provider (c2p), ou provider-to-customer (p2c) na
direção oposta; (ii) peer-to-peer (p2p); e (iii) sibling-to-sibling (s2s). Um AS conecta-se
com outro AS para ganhar acesso a outras partes da Internet que não são alcançáveis a
partir da sua rede ou da rede dos ASes com os quais já está conectado. Em uma relação
c2p, um AS consumidor paga um AS provedor pelos serviços de trânsito, ou seja, pelo
acesso ao resto da Internet. Em uma relação p2p, dois ASes trocam tráfego mutuamente
sem cobranças. O tráfego trocado desta forma deve ser entre os próprios dois ASes ou
entre os seus consumidores. Em uma relação s2s, os dois ASes pertencem a uma mesma
organização e trocam tráfego livremente.

Um modelo amplamente aceito na literatura para descrever caminhos na Internet
é o Gao-Rexford [Gill et al. 2013]. De acordo com este modelo, os caminhos entre dois
ASes quaisquer é uma sequência de ASes em que, para cada AS provendo trânsito (um
provedor de trânsito), há um AS consumidor adjacente ao provedor. Assim, há sempre um
AS pagando pelo serviço de trânsito. Desta forma, um caminho na Internet deve seguir
o seguinte padrão: zero ou mais links c2p, seguidos de zero ou um link p2p, seguido
de zero ou mais links p2c. Este padrão configura a propriedade chamada de valley-free
[Giotsas and Zhou 2012].

Neste trabalho chamamos de válidos os caminhos que seguem a propriedade
valley-free, e de inválidos os caminhos que violam a propriedade. Um caminho inválido
corresponde a uma sequência de ASes em que pelo menos um provedor de trânsito não
está sendo pago por nenhum AS vizinho no caminho. Podem existir diversos caminhos
válidos entre dois ASes.

3. Proposta de Detecção e Localização de Diferenciação de Tráfego

Nossa proposta tem o objetivo de detectar DT baseada em conteúdo, ou seja, a
discriminação de uma aplicação e/ou protocolo especı́ficos. Um ISP pode identificar a
qual aplicação/protocolo um pacote de dados pertence pela porta de destino, cabeçalho
e/ou payload. A localização de DT é feita com base nas propriedades do roteamento entre
ASes na Internet.

A solução proposta recebe como entrada: um par de hosts finais entre os quais
suspeita-se que DT esteja ocorrendo; uma lista de hosts finais disponı́veis para se realizar
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medições; e um grafo direcionado representando a topologia da Internet em nı́vel de ASes,
com as arestas marcadas com a relação entre os ASes correspondentes. A saı́da consiste
em três listas: ASes neutros (não empregaram DT), ASes não-neutros (praticaram DT) e
ASes para os quais não se pode afirmar nada (comportamento desconhecido).

A solução proposta segue 4 passos. No primeiro passo, são selecionados dois
hosts de medição, um próximo a cada host inicial, de forma que os possı́veis caminhos
válidos entre cada par de hosts não atravesse os outros dois. No segundo passo, medições
são realizadas entre cada par de hosts. Em seguida, no terceiro passo, as medições são
estatisticamente analisadas, a fim de detectar se houve DT entre cada par de hosts. Fi-
nalmente, no quarto passo, os possı́veis caminhos válidos entre cada par de hosts são
comparados entre si e com os resultados da detecção. Por exemplo, se não foi detectada
DT entre dois hosts, e algum AS está presente em todos os possı́veis caminhos válidos
entre eles, então pode-se afirmar que este AS não praticou DT.

A proposta considera três premissas: (i) a topologia de ASes e suas respectivas
relações é conhecida; (ii) a propriedade valley-free é válida; e (iii) se um AS discrim-
ina um tipo de tráfego, essa DT sempre ocorrerá independentemente da origem e destino
do tráfego. Quanto à primeira premissa, há diversos conjuntos de dados disponı́veis que
inferem a topologia e relações entre ASes, baseados principalmente nas tabelas de rotea-
mento BGP. Neste trabalho, utilizamos o grafo inferido pelo CAIDA no projeto AS Rank
[CAIDA 2018a]. Referente à segunda premissa, a propriedade valley-free é uma polı́tica
fundamental do roteamento BGP [Giotsas and Zhou 2012]. De acordo com a terceira pre-
missa, se um AS discrimina uma aplicação especı́fica, todo tráfego desta aplicação será
afetado, qualquer que seja sua origem ou destino.

A seguir é descrita a estratégia de seleção de hosts de medição, como são real-
izadas as medições e as propostas de detecção e localização de DT.

3.1. Seleção de Hosts de Medição

Seja e1 e e2 o par de hosts finais entre os quais suspeita-se que DT esteja ocorrendo,
conectados aos ASes E1 e E2, respectivamente. Dizemos que E1 e E2 são os ASes de
borda. O objetivo deste passo é selecionar dois hosts de medição m1 e m2, conectados
aos ASes M1 e M2, respectivamente. Seja E = {E1, E2,M1,M2} o conjunto dos
ASes a partir dos quais as medições serão realizadas e C o conjunto de ASes no núcleo
que interconectam os ASes em E. Os hosts de medição m1 e m2 devem estar no conjunto
de hosts finais disponı́veis para se realizar medições. Dizemos que M1 e M2 são os ASes
de medição e chamamos de A o conjunto de ASes correspondentes aos hosts disponı́veis
para medição.

M1 deve ser o mais próximo possı́vel de E1. Dizemos que M1 é o AS de medição
do AS de borda E1. Da mesma forma, M2 deve ser o mais próximo possı́vel de E2. Além
disso, há um outro critério de seleção, relacionado aos caminhos entres estes ASes. Os
hosts de medição m1 e m2 são selecionados de forma que, no grafo de ASes, nenhum
caminho válido entre quaisquer dois ASes de E atravesse algum outro AS de E, ou seja:

• Nenhum caminho válido entre E1 e E2 atravessa M1 ou M2
• Nenhum caminho válido entre E1 e M2 atravessa M1 ou E2
• Nenhum caminho válido entre E1 e M1 atravessa E2 ou M2
• Nenhum caminho válido entre M1 e E2 atravessa E1 ou M2
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• Nenhum caminho válido entre M1 e M2 atravessa E1 ou E2
• Nenhum caminho válido entre E2 e M2 atravessa E1 ou M1

A busca dos ASes M1 e M2 que satisfaçam estes critérios é feita sob dois
parâmetros: a diferença máxima de tamanho dos caminhos válidos examinados em
relação ao menor caminho válido, �, e a distância máxima no grafo entre os ASes de
medição e os ASes de borda correspondentes, �. Primeiramente, listamos todos os cam-
inhos válidos entre E1 e E2 cujo tamanho seja até � maior que o caminho mais curto
entre estes ASes. É necessário examinar todos os caminhos, já que o caminho de fato
percorrido pelos pacotes não é conhecido e pode mudar [Cho et al. 2017]. Além disso,
é comum na Internet haver caminhos maiores do que o caminho mı́nimo, como obser-
vamos nos experimentos descritos na seção 4. Então, buscamos em A os dois ASes de
medição (M1 e M2) que cumpram os critérios acima. Começamos esta busca pelos ASes
de medição com distância 1 no grafo até os ASes de borda correspondentes (vizinhos),
indo até os ASes de medição com distância �.

A ideia central desta seleção é permitir medições que garantidamente não irão
atravessar certos ASes. Nossa solução é então capaz de comparar as mesmas medições
quando atravessando um certo AS com as medições quando não atravessando este AS. A
propriedade valley-free torna possı́vel a existência de caminhos com essas caracterı́sticas,
já que limita os possı́veis caminhos entre ASes ao dividir a topologia de ASes em Tiers.

3.2. Medições

As medições são feitas a partir de dois tipos de tráfego, aplicação e base, enviados si-
multaneamente entre dois hosts finais durante t segundos. O fluxo de aplicação con-
siste em um tráfego previamente preparado, referente a uma aplicação, como Netflix ou
Skype por exemplo, ou em uma porta especı́fica. O fluxo base é similar ao fluxo de
aplicação: ele pode ser o mesmo fluxo, mas criptografado [Molavi Kakhki et al. 2015],
gerado sob demanda com um payload aleatório [Kanuparthy and Dovrolis 2010] e/ou em
um porta diferente [Beverly et al. 2007]. É importante que ambos os fluxos tenham car-
acterı́sticas similares, como taxa de envio e tamanho dos pacotes, para que sejam com-
paráveis [Weinsberg et al. 2011]. A ideia é que, se um fluxo contém mais pacotes, a
chance dele ser afetado por descarte de pacotes é maior, por exemplo, mesmo que DT não
esteja acontecendo, já que existem mais pacotes deste fluxo nas filas dos roteadores do
que de outros fluxos.

Para cada fluxo, as seguintes medições são feitas no host receptor: taxa de perda
de pacotes, latência, taxa de transferência e intervalos de chegada dos pacotes. Os fluxos
são enviados r vezes entre cada um dos 6 diferentes pares de ASes em E, nos dois sentidos
(downstream e upstream). É necessário repetir os fluxos diversas vezes para diminuir o
efeito de ruı́do nas medições [Weinsberg et al. 2011]. Portanto, cada fluxo será enviado
12 ⇤ r vezes: r vezes, em 2 sentidos, entre 6 pares de ASes.

3.3. Detecção de DT

A detecção de DT a partir das medições obtidas no passo anterior é baseada no teste
de hipótese Kolmogorov-Smirnov (KS) [Noether 2012]. O teste KS é um teste não-
paramétrico que verifica a igualdade de duas distribuições de probabilidade. Utilizamos
este teste para comparar as distribuições de diferentes conjuntos de amostras: medições
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do fluxo de aplicação e medições do fluxo base. A ideia é que, em uma comunicação
neutra, as medições para ambos os fluxos seguirão a mesma distribuição: ambos os fluxos
foram enviados simultaneamente e de forma igual, então serão recebidos de forma igual
[Weinsberg et al. 2011]. O intervalo de confiança empregado é de 95%.

Após as medições do passo anterior, temos r conjuntos de medições para cada par
de ASes em E, em cada sentido. Cada conjunto de medições contém 4 métricas (taxa
de perda de pacotes, latência, taxa de transferência e intervalos de chegada dos pacotes)
para cada tipo de fluxo (aplicação e base). Empregamos o teste KS para comparar cada
métrica de ambos os fluxos, para cada uma das r repetições. Se para pelo menos uma
das 4 métricas e em pelo menos um sentido o teste KS identificar que as distribuições são
diferentes em todas as r repetições, então detectamos DT entre os ASes correspondentes.

Dependendo de como um AS implementa a DT, diferentes métricas podem ser afe-
tadas. Assim, é possı́vel que haja diferença nas medições apenas para algumas métricas.
Por exemplo, se um AS encaminha pacotes de uma aplicação especı́fica com menor pri-
oridade, é possı́vel que apenas as medições relacionadas ao atraso dos pacotes sejam
afetadas, enquanto as medições relacionadas à perda de pacotes não. Da mesma forma,
é possı́vel que um AS discrimine um tipo de tráfego apenas em um sentido, ou ainda
que o caminho entre dois ASes efetivamente percorrido pelo tráfego em cada sentido seja
diferente.

3.4. Localização de DT

Neste passo, a partir dos resultados do passo anterior e dos possı́veis caminhos válidos,
os ASes são classificados em 3 conjuntos: ASes neutros, ASes não-neutros e ASes de
comportamento desconhecido (para os quais não se pode afirmar nada).

Primeiramente, obtemos no grafo de ASes todos os possı́veis caminhos válidos
(com tamanho de acordo com �) entre cada par de ASes medido no passo anterior. Todos
os ASes presentes nestes caminhos são então considerados de comportamento descon-
hecido. Este passo consiste em verificar o resultado da detecção entre cada par de ASes e
tentar inferir, com base nos possı́veis caminhos que as medições atravessaram, o compor-
tamento de cada AS, filtrando assim o conjunto de ASes de comportamento desconhecido.
A eficácia deste passo depende da seleção de bons hosts de medição, que irão melhor aux-
iliar neste processo de filtragem.

Verificamos então os pares de ASes para os quais não foi detectada DT. Para cada
par destes, buscamos os ASes que estão presentes em todos os caminhos previamente
computados entre eles – o que irá incluir o próprio par, já que estão nos extremos de
todos os caminhos. Estes ASes garantidamente foram atravessados pelas medições, já
que estão em todos os possı́veis caminhos válidos. Como não foi detectada DT entre
eles, todos são então considerados neutros e, portanto, removidos do conjunto de ASes de
comportamento desconhecido e adicionados no conjunto de ASes neutros.

Em seguida, verificamos os pares de ASes para os quais foi detectada DT. Para
cada par destes, buscamos algum AS que está presente em todos os caminhos e é o único
AS ainda com comportamento desconhecido em todos os possı́veis caminhos. Este AS
garantidamente foi atravessado pela medição, e não há nenhum outro AS suspeito. As-
sim, este AS é considerado não-neutro e, portanto, removido do conjunto de ASes de
comportamento desconhecido e adicionado no conjunto de ASes não-neutros.
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4. Avaliação das Propostas

Nesta seção é reportado inicialmente um experimento realizado na Internet para validar
as premissas acerca do roteamento na Internet. Em seguida são descritos experimentos
executados com simulação para avaliar a acurácia da proposta de detecção de DT, e a
proposta de localização de DT considerando diferentes cenários.

4.1. Validando Premissas Acerca dos Caminhos na Internet

Realizamos um experimento no PlanetLab com o objetivo de validar nossas premissas
acerca dos caminhos na Internet, em relação ao grafo de ASes e à propriedade valley-
free. Neste experimento, medimos os caminhos no nı́vel dos ASes entre diversos hosts
do PlanetLab e uma grande quantidade de prefixos da Internet. Primeiramente, obtive-
mos a lista de prefixos da Internet, com os respectivos ASes, disponibilizada pelo CAIDA
[CAIDA 2018b], referente a maio de 2018. Também obtivemos as informações refer-
entes às relações dos ASes em outubro de 2018 a partir do projeto AS Rank do CAIDA
[CAIDA 2018a], utilizadas para a construção do grafo de ASes. Diversos ASes estão
relacionados a mais de um prefixo. Nestes casos, um prefixo foi escolhido pra cada AS.
Além disso, um pequeno número de ASes foi desconsiderado pois acabou não entrando
no grafo, resultando em uma lista com 60578 prefixos.

Utilizamos 25 hosts do PlanetLab, a partir dos quais medimos periodicamente os
caminhos para todos os prefixos da nossa lista. O experimento durou cerca de 2 semanas.
As medições foram feitas utilizando a ferramenta traceroute. Para cada medição obtida,
mapeamos os endereços IP para o respectivo AS utilizando a lista de prefixos do CAIDA.
Assim, transformamos os caminhos obtidos pelo traceroute em caminhos consistindo de
ASes. Nota-se que é comum alguns hosts não responderem ao traceroute, além de hosts
que informam endereço IP inválido. Nestes casos, não temos como saber que o respectivo
AS está no caminho, a não ser que outro host dentro da rede do mesmo AS envie resposta.

Em seguida, verificamos a validade de todos os caminhos medidos no grafo de
ASes. Um caminho é válido se segue a propriedade valley-free e inválido caso contrário.
Classificamos os caminhos para os quais não conseguimos obter todos os ASes (por algum
problema no traceroute) como “desconhecidos”, a não ser que, ignorando os erros de
medição, o caminho seja válido: nesse caso, consideramos que pelo menos um host do
AS respondeu corretamente. Houve também caminhos retornados pelo traceroute para os
quais não foi possı́vel fazer a validação pois continham arestas não presentes no grafo.

Ao final, obtivemos caminhos para 58.993 ASes distintos, totalizando 3.913.887
medições que resultaram em 1.731.636 caminhos diferentes. 905.856 caminhos distintos
foram considerados desconhecidos, 8.036 inválidos e 773.449 válidos. 44.295 caminhos
continham ASes vizinhos para os quais não havia aresta correspondente no grafo de ASes.
Os caminhos válidos atingiram 48.572 ASes diferentes. Podemos observar a partir destes
valores que, dos caminhos conhecidos, a maioria é válido (93,66%), enquanto apenas
0,97% são inválidos e 5,36% não existem no grafo. Porém, cerca de 52% dos caminhos
são desconhecidos, o que decorre da limitação de executar medições com traceroute.

Com o objetivo de verificar se é comum caminhos reais na Internet serem maiores
que os caminhos mais curtos possı́veis – tendo em vista o parâmetro � de nossas propostas
– comparamos o tamanho dos caminhos válidos medidos com os caminhos válidos mais
curtos encontrados no grafo de ASes. Em nosso experimento, cerca de 56% das medições
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atravessaram caminhos com tamanho mı́nimo, enquanto cerca de 32% atravessaram cam-
inhos com tamanho 1 hop maior do que o tamanho mı́nimo no grafo e cerca de 10% foram
caminhos com tamanhos maiores em 2 hops que o mı́nimo.

4.2. Simulações da Proposta de Detecção de DT

Realizamos diversas simulações com o objetivo de verificar se a proposta é capaz de detec-
tar DT entre dois hosts finais, em diferentes situações. Avaliamos também os parâmetros
t e r (duração e repetições de cada fluxo, respectivamente). As simulações foram real-
izadas no framework de simulação OMNeT++2. Definimos diversos cenários de DT e
variamos, em cada cenário, o volume de tráfego de fundo. Repetimos as simulações 10
vezes (r = 10) para cada valor de tráfego de fundo e para cada cenário de DT. Em cada
simulação, dois fluxos com duração de 30 segundos (t = 30s) foram enviados entre hosts
finais. Um fluxo corresponde a um tráfego de baixa prioridade, que sofrerá degradação, e
o outro fluxo corresponde a um fluxo de alta prioridade, que não sofre nenhuma alteração
na rede. Empregamos então nossa solução para detectar diferenciação entre estes dois
fluxos. Avaliamos também valores menores para t e r a partir de subconjuntos dos dados
obtidos.

A topologia das simulações é mostrada na Figura 1. Quatro tipos de tráfego são
gerados por quatro fontes diferentes: (i) tráfego de alta prioridade a partir de um host
final e (ii) tráfego de baixa prioridade, gerados por outro host final; além de (iii) tráfego
de fundo de alta prioridade, e (iv) tráfego de fundo de baixa prioridade, ambos gerados
por diversos hosts finais, conforme parâmetros da simulação. Todas as fontes de tráfego
estão conectadas a um módulo do simulador que representa a Internet, responsável por
tratar os tipos de tráfego de formas diferentes, conforme os cenários de DT definidos.
Este módulo conecta-se com um roteador que encaminha o tráfego para os respectivos
destinos. Para cada tipo de tráfego há um host receptor, nos quais as medições são feitas.
Todos os links – das fontes para o módulo de DT, então para o roteador e finalmente até
os receptores – têm largura de banda 100Mbps e atraso de propagação de 10ms.

Figura 1. Topologia das simulações.

Os fluxos de alta e baixa prioridade são gerados simultaneamente e da mesma
forma. Ambos consistem em um stream contı́nuo de pacotes UDP. Este protocolo foi
utilizado pois permite um controle mais fino de como o tráfego é gerado em relação
ao protocolo TCP. O tamanho dos pacotes varia aleatoriamente de 450 a 550 bytes. O

2https://omnetpp.org
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intervalo de envio varia aleatoriamente de 343,35µs a 419,65µs, resultando em uma taxa
de envio média de 10Mbps. O tráfego de fundo é gerado da mesma forma, porém o
tamanho dos pacotes varia de 400 a 600 bytes. Em nossas simulações, a quantidade de
fluxos de tráfego de fundo de cada prioridade variou de 0 a 5. Assim, os volumes totais de
tráfego de fundo, juntando alta e baixa prioridade, foram de 0, 20, 40, 60, 80 e 100Mbps.
Os valores aleatórios utilizados seguem distribuição uniforme.

Os diversos cenários de DT foram implementados conforme três parâmetros:
atraso, vazão e probabilidade de descarte. Assim, a DT é feita empregando diferentes
valores para estes parâmetros para cada prioridade de tráfego. Definimos 19 cenários de
DT. Um deste cenários é o Neutro, no qual o módulo de DT emprega os mesmos valores
para ambas as prioridades: de 90 a 100ms de atraso, vazão de 90 a 100Mbps e proba-
bilidade de descarte de 1%. Nos demais cenários, valores que afetam negativamente os
parâmetros são empregados para os fluxos de baixa prioridade. Os valores do cenário
Neutro são sempre empregados para o tráfego prioritário. A tabela 1 mostra os valores
para todos os cenários de DT. Na tabela, cenários denominados DelayX indicam atrasos
maiores em cerca de X% como mostrados na coluna correspondente. Cenários RateX
indicam vazão menor em cerca de X%. DropXY correspondem a uma probabilidade de
descarte de X,Y%. Alguns cenários combinam aumento do atraso e diminuição da vazão
(DelayRateX).

Tabela 1. Cenários de DT das simulações.

Cenário de DT Atraso (ms) Vazão (Mbps) Descarte (%)
Neutro 90-100 90-100 1
Delay5 90-105 90-100 1
Rate5 90-100 85-100 1
DelayRate5 90-105 85-100 1
Delay10 90-110 90-100 1
Rate10 90-100 80-100 1
DelayRate10 90-110 80-100 1
Delay15 90-115 90-100 1
Rate15 90-100 75-100 1
DelayRate15 90-115 75-100 1
Delay20 90-120 90-100 1
Rate20 90-100 70-100 1
DelayRate20 90-120 70-100 1
Drop11 90-100 90-100 1,1

Drop12 90-100 90-100 1,2

Drop13 90-100 90-100 1,3

Drop14 90-100 90-100 1,4

Drop15 90-100 90-100 1,5

Drop20 90-100 90-100 2

Em cada simulação, comparamos as distribuições de cada uma das 4 métricas
(latência, intervalos de chegada dos pacotes, taxa de transferência e taxa de perda de
pacotes) para cada um dos dois fluxos (baixa e alta prioridade), conforme a proposta de
detecção. Os valores avaliados para o parâmetro t foram 5, 10, 15, 20, 25 e 30s, para
o parâmetro r foram de 1 a 10, e os nı́veis de tráfego de fundo foram de 0 a 5. Por
motivo de espaço, mostraremos a seguir apenas os resultados mais relevantes. Todos
os resultados podem ser visualizados em http://www.inf.ufpr.br/tgarrett/
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sbrc19-graficos.

Primeiramente, observamos em quantas das 10 repetições, individualmente foi
detectada diferença entre os dois fluxos para cada métrica, que chamamos de taxa de
detecção. A Figura 2 mostra a taxa de detecção para o cenário Neutro. Neste cenário
ambos os tráfegos têm o mesmo tratamento não discriminatório na rede. Portanto uma
detecção de DT neste caso corresponde a um falso-positivo. Entretanto, conforme de-
scrito anteriormente, a detecção de DT é feita não usando valores individuais (mostrados
nos gráficos da Figura 2) mas o conjunto de diversas repetições e a combinação de todas
as métricas (avaliado mais à frente nesta seção). Cada um dos gráficos da Figura 2 corre-
sponde a uma métrica, em cada um são plotados resultados para cada valor de t. A taxa
de detecção está no eixo vertical, e diferentes nı́veis de tráfego de fundo estão no eixo
horizontal. No gráfico mais à esquerda (Latência), observa-se valores maiores para a taxa
de detecção; nos demais as taxas são menores, sendo quase zero no gráfico da taxa de
transferência (terceiro da esquerda para a direita).

Figura 2. Taxa de detecção no cenário Neutro.

Mostramos agora resultados para cenários com discriminação. Para os cenários
DelayX e DelayRateX, com aumento do atraso dos pacotes do tráfego de baixa prioridade,
a taxa de detecção tanto para latência como para intervalos de chegada foi de 100% para
todos os valores de t e tráfego de fundo. Já para as outras duas métricas, a taxa de detecção
foi alta apenas para t � 15s. Nos cenários RateX, as taxas de detecção foram mais altas
para intervalos de chegada quando t � 20s. Nos cenários que alteram perda de pacotes,
apenas o cenário Drop20 teve valores consistentemente altos para a taxa de detecção
quando t � 20s. Mostramos alguns desses resultados a seguir.

A Figura 3 mostra a taxa de detecção para o cenário Rate5. Observa-se que a
taxa de detecção foi maior para intervalos de chegada e t � 15s. A Figura 4 mostra a
taxa de detecção para o cenário Drop20. Observa-se que, para perda de pacotes e taxa de
transferência, a taxa de detecção foi mais alta quando t � 20s.

Avaliamos também nosso critério de detecção combinando as 4 métricas para
diferentes repetições r. A Figura 5 mostra se a detecção foi ou correta ou incorreta
no cenário Neutro. Cada gráfico corresponde a um valor diferente de t (5s, 10s e 30s).
Nestes gráficos o eixo vertical corresponde ao tráfego de fundo e o eixo horizontal ao
número de repetições r. Destaca-se que, mesmo com a alta taxa de detecção observada
para a latência neste cenário (Figura 2), houve poucos falsos-positivos, todos para poucas
repetições r  2.

Nos cenários que alteram o atraso do pacotes, a detecção foi correta para todos os
valores de r, t e tráfego de fundo. Nos cenários que alteram apenas a vazão, a detecção
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Figura 3. Taxa de detecção no cenário Rate5.

Figura 4. Taxa de detecção no cenário Drop20.

foi sempre correta para t � 20s, com exceção do cenário Rate5, que mostramos a seguir.
Nos cenários que alteram perda de pacotes, a detecção teve resultados mais corretos no
cenário Drop20, para t � 20s, também mostrado a seguir.

A Figura 6 mostra os resultados de detecção para o cenário Rate5. Observa-se
que a detecção foi correta para t � 15s e para nı́vel de tráfego de fundo até 2, para todos
os valores de r. A Figura 7 mostra os resultados de detecção para o cenário Drop20.
Observa-se que a detecção foi sempre correta para t � 20s e tráfego de fundo até 4. Para
t = 30s, a detecção foi correta em todos os nı́veis de tráfego de fundo.

4.3. Cenários de Localização de DT

Realizamos uma avaliação das capacidades e limitações da proposta de localização de
DT em diferentes cenários. O grafo de ASes utilizado neste estudo foi o mesmo utilizado
anteriormente no experimento descrito na Subseção 4.1.

Primeiramente, escolhemos os dois ASes de borda que, dentre os ASes correspon-
dentes aos hosts utilizados no experimento do PlanetLab, têm os maiores graus no grafo
de ASes. Então, listamos todas as possı́veis combinações de ASes de medição que satis-
fazem os critérios descritos na Seção 3. Utilizamos � = 1 e � = 0, ou seja, os ASes de
medição são vizinhos dos respectivos ASes de borda, e apenas os caminhos válidos mais
curtos são examinados. 37.770 combinações de ASes de medição (M1 e M2) para os
dois ASes de borda escolhidos (E1 e E2) foram geradas.

Para cada uma das 37.770 combinações de ASes de medição, obtivemos todos
os caminhos entre os pares de ASes de borda/medição. Então, listamos todos os ASes
diferentes presentes nestes caminhos. Geramos então uma série de cenários diferentes.
Em cada cenário, um AS é o responsável pela DT, e um caminho para cada par de ASes
de borda/medição é selecionado como o que efetivamente seria percorrido pelo tráfego.
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Figura 5. Resultados da detecção de DT para o cenário Neutro.

Figura 6. Resultados da detecção de DT para o cenário Rate5.

35.605.706 cenários foram gerados desta forma.

Para avaliar a localização em cada cenário gerado, simulamos as medições corre-
spondentes. Para um dado cenário, na medição entre cada par de ASes de borda/medição
detecta-se DT se o AS responsável pela DT naquele cenário está no caminho selecionado
para o respectivo par. Assim, é possı́vel que nenhuma medição acuse DT, já que o AS
responsável por DT pode não estar presente em nenhum dos caminhos selecionados para
um cenário.

Verificamos então quantos ASes, em média, foram corretamente e incorretamente
inferidos como neutros, não-neutros e de comportamento desconhecido, em todos os
cenários gerados. Considerando todos os cenários, cerca de 28% dos ASes neutros foram
identificados corretamente, em média. Todos os demais 72% dos ASes estão no núcleo.
Em cerca de 22% dos cenários o AS não-neutro foi identificado corretamente. Em nen-
hum cenário um AS foi classificado incorretamente. A principal conclusão é que em
todos os cenários os ASes de borda e de medição tiveram seu comportamento correta-
mente identificado (neutro ou não-neutro). Portanto, nossa proposta é capaz de inferir
corretamente se os ASes de borda/medição são os responsáveis ou não pela DT. Porém,
nos casos dos ASes no núcleo, nada se pode afirmar na maioria dos casos: mais medições
são necessárias.

5. Trabalhos Relacionados

Diversas soluções para detectar DT na Internet foram propostas na última década
[Tariq et al. 2008, Lu et al. 2010, Kanuparthy and Dovrolis 2010, Dischinger et al. 2010,
Weinsberg et al. 2011, Molavi Kakhki et al. 2015]. Um survey sobre detecção de DT
pode ser encontrado em [Garrett et al. 2018]. Estas soluções são baseadas em medições
de rede e inferência estatı́stica. Em geral, elas fazem medições a partir de um ou mais
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Figura 7. Resultados da detecção de DT para o cenário Drop20.

hosts, empregando diferentes tipos de tráfego. As medições são então comparadas para
verificar se houve alguma diferença significativa entre diferentes conjuntos de amostras.

São poucas as propostas para localizar DT na Internet. Em [Zhang et al. 2009]
e [Ravaioli et al. 2015], os autores utilizam medições baseadas em TTL (como o tracer-
oute) para localizar DT. Este tipo de medição, como mostramos na Seção 4, não é univer-
salmente suportada na Internet e não produz resultados confiáveis. Diversos ASes limitam
a quantidade de respostas ICMP que enviam, por exemplo. Nossa proposta busca localizar
DT baseada nos possı́veis caminhos entre os hosts, sem efetuar medições explı́citas do
caminho. Já em [Zhang et al. 2014], os autores assumem o conhecimento completo da
topologia da rede, em nı́vel de hosts, para identificar em que ponto a DT ocorre. Esta
informação é difı́cil de ser obtida corretamente, prejudicando a eficácia da solução.

6. Conclusão

Apesar de existirem diversas soluções para a detecção de DT na Internet, ainda há uma
lacuna em termos de uma solução eficaz para localizar em que ponto da rede a DT está
ocorrendo. Neste trabalho apresentamos uma solução que não apenas detecta DT, mas
também localiza qual AS, ou conjunto de ASes, empregou DT. A solução proposta tira
proveito de propriedades do roteamento na Internet, em particular a propriedade valley-
free que permite que ASes de medição sejam selecionados de forma que os caminhos
entre os hosts de medição sejam suficientemente diferentes, possibilitando a identificação
de ASes neutros e não-neutros.

Um experimento executado no PlanetLab mostrou que a propriedade valley-free é
válida na maioria dos caminhos medidos corretamente. Também concluı́mos que o uso
de traceroute gera resultados limitados, motivando a nossa abordagem. Para avaliar nossa
proposta de detecção de DT, realizamos uma série de simulações que mostraram que a
estratégia proposta de combinar diversas métricas foi capaz de detectar corretamente a
DT em diversas situações. Realizamos também uma avaliação em diversos cenários de
DT para verificar as capacidades e limitações da proposta de localização de DT. Essa
avaliação mostrou que nossa solução é sempre capaz de inferir corretamente o compor-
tamento dos ASes de borda e de medição, mas, como esperado, não é capaz de inferir o
comportamento dos ASes no núcleo na maioria dos casos.

Trabalhos futuros incluem a investigação de estratégias para inferir o compor-
tamento dos ASes no núcleo. Realizar uma avaliação da proposta na Internet também
poderá contribuir para ajustar melhor os parâmetros. Além disso, detectar e localizar DT
baseada na origem/destino dos pacotes também é um tópico relevante no contexto de NR.
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Abstract. Path changes caused by events such as traffic engineering, changing
peering agreements, and link failure impact many routes in the Internet. Topo-
logy monitoring platforms perform periodic traceroute measurements toward a
large number of destinations. This approach, however, is inadequate to preci-
sely identify the extent of paths involved in the event. For example, a link failure
can be restored before all routes are measured. In this work we present measu-
rement strategies that minimize the probing cost for identifying paths impacted
by a routing event. Our results show that it is possible to efficiently identify the
set of paths impacted by a routing event. Our results also indicate that, when
integrated to a state-of-the-art path change tracking system, our strategies more
than double the number of path changes detected.

Resumo. Mudanças de caminho causadas por eventos como engenharia de
tráfego, alteração de parcerias de troca de tráfego, ou falhas de enlace impac-
tam vários caminhos na Internet. Plataformas de monitoramento topológico
realizam medições periódicas usando traceroute para um grande número de
destinos. Esta abordagem, porém, é inadequada para identificar precisamente
a extensão do impacto de eventos de roteamento. Por exemplo, uma falha de en-
lace pode ser restaurada antes que todas as rotas sejam medidas. Neste trabalho
apresentamos estratégias de medição que minimizam o custo de sondagem para
identificar caminhos impactados por um evento de roteamento. Nossos resulta-
dos mostram que é possı́vel identificar o conjunto de caminhos impactados por
um evento de forma eficiente. Nossos resultados indicam ainda que, quando
integradas a um sistema estado-da-arte de rastreamento de mudanças de cami-
nhos, nossas estratégias mais que dobram o número de mudanças detectadas.

1. Introdução

A infraestrutura da Internet cresceu exponencialmente na última década. Atualmente,
milhões de roteadores, conectados por bilhões de caminhos, são responsáveis pelo ro-
teamento de dados entre as diversas partes do globo. Eventos de roteamento, como
reconfiguração de roteadores ou falhas de enlace, podem impactar diretamente o de-
sempenho da rede, gerando grandes prejuı́zos financeiros como o caso recente em
que a China Telecom repassou, acidentalmente, anúncios de rotas indevidos feitos por
um provedor africano, deixando vários serviços do Google inacessı́veis para diversos
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usuários [Goodin 2018]. Entender o impacto de eventos de roteamento na Internet é es-
sencial tanto para auxiliar operadores de redes a resolver problemas rapidamente quanto
para ajudar pesquisadores a desenvolverem técnicas que melhorem a rede.

Identificar os diversos caminhos afetados por eventos de roteamento em uma
topologia é desafiador. A maioria dos sistemas e plataformas que medem a infra-
estrutura subjacente ainda fazem medições periódicas de traceroute para atualizar ca-
minhos na topologia [Kompella et al. 2007, Katz-Bassett et al. 2012, Claffy et al. 2009,
Cunha et al. 2016]. Embora essa estratégia possa funcionar para identificar problemas
em redes pequenas, ela não é adequada para medir o impacto de grandes eventos na Inter-
net. O grande número de sondas requeridas pelo traceroute para medir um grande número
de caminhos, combinado com baixas taxas de sondagem impostas a tráfego de monito-
ramento para não afetar o tráfego da rede, implica em longos perı́odos de medição que
resultam na coleta de informações incompletas ou inconsistentes para eventos de curta
duração [Cunha et al. 2011, Ravaioli et al. 2015]. Além disso, a abordagem periódica
ainda evita que observemos, com precisão, a extensão de um evento de roteamento pois
outros eventos de roteamentos podem acontecer antes de remapearmos todos os caminhos
impactados pelo primeiro evento.

Neste artigo, apresentamos estratégias para identificar, de forma eficiente e rápida,
possı́veis caminhos em uma topologia que foram impactados por um evento de rotea-
mento. Dada uma mudança em um caminho entre uma origem e um destino (zona de
mudança), nossas estratégias identificam quais outros caminhos na topologia intersectam
a zona de mudança (caminhos intersectantes). Nossas estratégias estimam quais cami-
nhos intersectantes possuem a maior probabilidade de serem impactados pelo evento de
roteamento e verificando de forma eficiente quais caminhos efetivamente mudaram.

Para avaliar nossas estratégias, instrumentamos o DTRACK [Cunha et al. 2014],
uma ferramenta de monitoramento de mudanças de roteamento na internet do estado-
da-arte, para coletar dados que capturam eventos de roteamento. Avaliamos diferentes
abordagens para cada passo no processo de verificação de mudanças, em particular abor-
dagens utilizando algoritmos de aprendizado de máquina. Mostramos que as estratégias
propostas—apesar de simples, intuitivas, computacionalmente baratas, e sem necessidade
de treinamento prévio—são tão eficazes quanto técnicas mais complexas ou abordagens
usando aprendizagem de máquina. Nossa avaliação indica que nossas estratégias, se in-
tegradas ao DTRACK, permitiriam um aumento significativo na verificação de mudanças
em caminhos intersectantes. Neste artigo fazemos as seguintes contribuições:

• Mostramos que podemos verificar se um caminho intersectante mudou (ou não)
usando uma única sonda.

• Mostramos que o tamanho da interseção de um caminho com uma zona de mu-
dança é correlacionado com a probabilidade do caminho ser afetado pelo evento.
Enumeramos também propriedades dispensáveis para identificar mudanças.

• Propomos e avaliamos diferentes estratégias de sondagem para detecção de cami-
nhos impactados por eventos de roteamento.

Nossas estratégias permitem caracterização de eventos de roteamento com pre-
cisão antes impossı́vel, melhorando o entendimento da dinâmica de rotas na Internet por
operadores de rede e pesquisadores. Além disso, mostramos que esta precisão pode ser
obtida utilizando estratégias simples e sem aumento significativo do custo de sondagem.
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Figura 1. Exemplo de mudança de caminho e definições.

2. Definições e Fundamentos

Seguindo definições na literatura, um caminho virtual (caminho) é a conectividade entre
uma origem e um destino na Internet. Em um dado momento t, um caminho virtual entre
a origem oi e o destino dj , denominado Coidj , é instanciado por uma rota Coidj(t). Omi-
timos a origem no subscrito pois ela é fixa (o ponto de medição) e omitimos o subscrito
por completo quando o destino estiver claro pelo contexto.

Devido a mudanças de roteamento, um caminho pode ser visto como um pro-
cesso contı́nuo que muda de uma rota C(t) a outra ao longo do tempo. Uma rota é for-
mada por uma sequência de interfaces enumeradas a partir da origem. A identificação
da rota ativa num instante t é realizada por meio de medição traceroute. Neste ar-
tigo assumimos que medições são realizadas com Paris traceroute e usam o mesmo
identificador de fluxo [Augustin et al. 2011]) para evitar balanceamento de carga em
rotas na Internet. Na figura 1, o caminho de o1 para d1 é instanciado pela rota
C(t1) = [o1, r1, r2, r3, r4, r5, r8, r9, d1] no instante t1 (linha sólida) e pela rota C(t2) =
[o1, r1, r2, r6, r7, r8, r9, d1] no instante t2 (linha pontilhada).

Definimos uma zona de mudança comparando duas medições de rotas consecu-
tivas, C(ti�1) e C(ti). Uma zona de mudança é uma sequência contı́gua de saltos na
rota C(ti�1) que não existe na rota C(ti). Uma zona de mudança possui um ponto de
divergência definido como a interface imediatamente anterior à sequência, e um ponto
de convergência definido como a interface imediatamente posterior à sequência. (Essas
interfaces estão presentes em ambas as rotas.) Denotamos uma zona de mudança entre
as rotas C(ti�1) e C(ti) por Z(C, ti). A figura 1 mostra um exemplo com uma zona de
mudança Z(Cd1 , t2) = {r2, r3, r4, r5, r8} onde o ponto de divergência é r2 e o ponto de
convergência é r8.

Uma zona de mudança Z(Cdi , ti) pode ser intersectada por rotas de outros cami-
nhos Cdj , i 6= j. Mais precisamente, todo caminho Cdj cuja última rota conhecida Cdj(tj)
possui algum salto contido na zona de mudança Z(Cdi , ti), tj < ti, é denominado um ca-
minho intersectante. Nós agrupamos caminhos intersectantes com interseções idênticas
em grupos intersectantes. Na figura 1, as rotas Cd2(t1) e Cd3(t1) formam um grupo inter-
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sectante que intersecta dois salto da zona de mudança, enquanto Cd8(t1) e Cd9(t1) formam
outro grupo intersectante que intersecta quatro saltos da zona de mudança.

3. Medição e Tratamento de Rotas

Nesta seção descrevemos os dados coletados para orientar o desenvolvimento e sustentar
a avaliação de nossas estratégias de sondagem.

3.1. Ferramenta de Medição

O DTRACK [Cunha et al. 2014] é um sistema que rastreia mudanças em um conjunto de
caminhos na Internet. Após uma fase inicial de medição dos caminhos monitorados, o
DTRACK inicia um processo de detecção de mudanças de roteamento. O processo de
detecção de mudanças permite detectar mais mudanças, com latência de detecção menor,
do que medições periódicas com traceroute. Quando uma mudança é detectada em algum
caminho, o DTRACK remapeia o caminho usando o traceroute e reinicia o processo de
detecção de mudanças.

Nós modificamos o DTRACK para coletar dados que nos permitissem caracterizar
estratégias de remapeamento de eventos de roteamento. Após remapear um caminho onde
uma mudança foi detectada, nossa versão modificada calcula a zona de mudança e imedi-
atamente remapeia todos os caminhos intersectantes. Comparada à abordagem comum de
realizar medições periódicas usando traceroute, nossas medições reduzem a latência para
detecção do evento de roteamento (em função de usarmos o DTRACK) e a latência para
medir rotas potencialmente impactadas pelo evento (em função do remapeamento ime-
diado dos caminhos intersectantes). Nosso objetivo é medir os caminhos intersectantes,
potencialmente impactados pelo evento de roteamento, antes do evento terminar ou antes
da ocorrência de outros eventos relacionados.

Essa abordagem não garante que iremos remapear todos os caminhos impacta-
dos pelo evento de roteamento. Em particular, caminhos que não intersectam a zona de
mudança ou que não são monitorados podem ser impactados pelo evento e não serão re-
mapeados. Esta limitação, porém, é intrı́nseca à impossibilidade de realizar medições de
todos os dispositivos na Internet e a limitações de taxa de sondagem. Esta limitação se
aplica a qualquer abordagem de medição. Para uma taxa de sondagem fixa, argumen-
tamos que a abordagem utilizada minimiza a latência de detecção e remapeamento de
eventos de roteamento.

3.2. Conjunto de Dados

Nós implantamos o DTRACK estendido em 15 nós do PlanetLab distribuı́dos nos cinco
continentes. Geramos listas de destinos representativas utilizando uma hitlist com mais
de 1,2 milhões de endereços IP distintos (únicos por /24) e altamente disponı́veis, co-
brindo 34.224 sistemas autônomos (AS) diferentes. Para cada nó do PlanetLab, nós cons-
truı́mos uma lista distinta com 5.000 endereços IP. Para cada nó PlanetLab, escolhemos
aleatoriamente um AS e depois escolhemos aleatoriamente até dez endereços IPs dentro
do AS, repetindo este processo até totalizar 5.000 endereços IP. Para garantir a cobertura
de caminhos com grande volume de tráfego, adicionamos aos destinos os endereços IP
associados aos 500 sites mais acessados segundo o Alexa.1 Coletamos medições entre

1https://www.alexa.com/topsites
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Figura 2. Exemplo de identificação de balanceador de carga por destino.

23 e 28 de novembro de 2018 (6 dias completos). No perı́odo, o DTRACK detectou 1.1
milhões de eventos de roteamento, e realizamos 3,4 milhões de medições traceroute.

3.3. Balanceadores de Carga por Destino

Interfaces que fazem balanceamento de carga (e.g., usando ECMP) podem causar er-
ros em medições de traceroute [Augustin et al. 2011]. Balanceamento de carga também
pode ser incorretamente interpretado como mudanças de caminho [Cunha et al. 2011].
O DTRACK mantém uma base de dados de todos as interfaces que fazem balancea-
mento de carga por fluxo (i.e., utilizando portas de origem e destino ou o checksum do
cabeçalho ICMP) para evitar interpretações incorretas. Além disso, realizamos todas nos-
sas medições usando a implementação do Paris traceroute no scamper [Luckie 2010].

Porém, como neste trabalho calculamos interseções entre caminhos para destinos
diferentes, nossa análise é impactada por interfaces que fazem balanceamento de carga por
destino (i.e., utilizando os endereços IP de origem e destino). Nesta seção descrevemos
como identificamos interfaces que fazem balanceamento de carga por destino para evitar
interpretações incorretas de mudanças de caminho.

Rotas passando por um balanceador de carga formam diamantes (figura 2), onde
o balanceador é chamado também de ponto de divergência, que distribui pacotes entre
diferentes interfaces no salto seguinte, e onde uma interface subsequente é o ponto de
convergência, onde todas as rotas convergem. Nós identificamos como balanceadores de
carga por destino todos as interfaces em nosso conjunto de dados que criam um diamante
(i.e., com pontos de divergência e convergência definidos) e onde cada interface dentro do
diamante é atravessado por pelo menos três caminhos com destinos diferentes. Na nossa
base de dados identificamos balanceadores de carga por destino em 31.1% dos caminhos,
taxa similar a resultados prévios encontrados na literatura [Augustin et al. 2011].

A figura 2 mostra quatro rotas para os caminhos Cd1 , Cd2 , Cd3 e Cd4 passando por
um diamante formado pelas interfaces r2, r3, r4 e r5. Os caminhos Cd1 e Cd2 passam
pela interface r3 e os caminhos Cd3 e Cd4 passam pela interface r5. Neste exemplo, a
interface r2 seria classificada como um balanceador de carga por destino se exigı́ssemos
2 caminhos por cada interface no diamante.

4. Verificando Rotas Impactadas com Baixo Custo de Sondagem

Dada uma zona de mudança Z(Cdi , ti) e um caminho intersectante Cdj , uma abordagem
simples para identificar se Cdj foi impactado pelo evento de roteamento é executar o trace-
route para medir a rota atual Cdj(tj) e comparar com a anterior Cdj(tj�1), tj�1 < ti < tj ,
para verificar se houve mudança. Entretanto, essa estratégia é ineficiente pois poucos

5
459

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1

Fr
ac

. c
um

. d
e 

ca
m

in
ho

s
in

te
rs

ec
ta

nt
es

 c
om

 m
ud

an
ça

Probabilidade de detectar mudança
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caminhos mudam e dezenas de sondas são necessárias para executar cada traceroute, le-
vando a desperdı́cio de sondas [Cunha et al. 2014]. Este desperdı́cio de sondas impacta
a capacidade de sistemas reais em manter a topologia da rede atualizada e em capturar a
extensão de um evento de roteamento.

Estudamos como verificar mudanças num caminho intersectante Cdj de forma
eficiente. Quando um caminho intersectante Cdj muda, i.e., existe Z(Cdj , tj), podemos
verificar a mudança enviando uma única sonda para qualquer uma de suas interfaces que
pertencem a Z(Cdj , tj). Com base nessa observação, tentamos encontrar um ponto de
sondagem que nos permite verificar uma mudança em Cdj de forma confiável. Mais
precisamente, dadas uma zona de mudança Z(Cdi , ti) e a última medição de um caminho
intersectante Cdj(tj�1), queremos enviar uma sonda no instante tj que identifica uma
mudança em Cdj , se existir.

Identificamos que sondar o ponto de divergência de Z(Cdi , ti) raramente verifica
uma mudança em um caminho intersectante Cdj por que 78.05% das mudanças em ca-
minhos intersectantes possuem o mesmo ponto de divergência. Porém, identificamos que
para a maioria dos caminhos intersectantes Cdj com mudança, todas as demais interfa-
ces que intersectam a zona de mudança são impactadas, i.e., {Cdj(tj�1) \ Z(Cdi , ti)} ⇢
Z(Cdj , tj). A figura 3 mostra a distribuição, para os caminhos intersectantes Cdj que mu-
daram, da fração de interfaces do caminho intersectante que intersectam Z(Cdi , ti) e per-
mitem verificar a mudança em Cdj , i.e., |Z(Cdj , tj)\Z(Cdi , ti)|÷|Cdj(tj�1)\Z(Cdi , ti)|.
Observamos que para mais de 96% dos caminhos intersectantes Cdj que mudaram, todas
suas interfaces em Z(Cdi , ti) permitem verificar a mudança em Cdj . O resultado na fi-
gura 3 implica que podemos enviar uma única sonda para qualquer interface em Z(Cdi , ti)
para verificar se Cdj mudou de forma confiável, reduzindo drasticamente o número de
sondas necessárias comparada com a execução de um traceroute.

5. Ordenando Caminhos Intersectantes por Probabilidade de Mudança2

A Figura 4 mostra a probabilidade de um caminho intersectante mudar dada a fração de
interfaces da zona de mudança no caminho (cı́rculos, eixo y1). Agrupamos os caminhos
intersectantes pelo tamanho da interseção com a zona de mudança (eixo x). Notamos
que quanto maior o tamanho da interseção de um caminho com a zona de mudança,

2Uma versão preliminar da análise das seções 4 e 5 apareceu em um resumo estendido publicado na
seção de pôsteres do SIGCOMM 2016 [Fazzion et al. 2016].
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Figura 5. Distribuição de caminhos por
probabilidade de mudança no grupo.
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probabilidade de mudança no grupo.

maior a probabilidade do caminho intersectante mudar. Este resultado indica que no
exemplo da figura 1, os caminhos intersectantes Cd8 e Cd9 (80% de interseção) têm maior
probabilidade de mudar que os caminhos intersectantes Cd2 e Cd3 (40% de interseção). A
figura 4 também mostra que a maior parte dos caminhos possuem interseções pequenas
com a zona de mudança (linha, eixo y2).

Avaliamos o comportamento de caminhos intersectantes pertencentes a um mesmo
grupo. A figura 5 mostra a distribuição da fração de caminhos que mudam em um grupo
de interseção. Observamos que 30% dos caminhos fazem parte de grupos onde nenhum
outro caminho mudou (lado esquerdo do gráfico) e que 10% dos caminhos fazem parte
de grupos onde todos os caminhos mudaram (parte direita do gráfico). De forma mais
geral, 75% dos caminhos fazem parte de grupos “quase homogêneos” onde 90% dos
caminhos não mudam ou 90% dos caminhos mudam (x  0.1 e x � 0.9). Este resultado
sugere que a sondagem de um caminho em um grupo de interseção pode nos ajudar a
tomar decisões quanto à sondagem de outros caminhos no mesmo grupo. A figura 6 é
similar à figura 5, mas considera apenas os caminhos intersectantes que mudaram. Vemos
que a maioria dos caminhos intersectantes que mudaram estão concentrados em grupos
intersectantes nos quais a maior parte dos caminhos mudam, indicando que podemos
considerar a composição de um grupo no processo de verificação de mudanças.

6. Verificando Mudanças em Cenários com Taxa de Sondagem Limitada

Sistemas reais de monitoramento de rede controlam a taxa de sondagem para reduzir o
impacto de medições sobre o tráfego [Shavitt and Weinsberg 2009, Claffy et al. 2009].
Considerando que um sistema de monitoramento opera com um orçamento de sondagem
(e.g., em sondas por segundo), é necessário determinar uma sequência de caminhos in-
tersectantes a sondar de forma a maximizar a utilidade das sondas disponı́veis. Neste
trabalho, consideramos a utilidade das sondas como a fração do número de mudanças
encontradas pelo número de sondas enviadas. Propomos duas abordagens de sondagem
baseadas nos resultados anteriores (seções 6.1 e 6.2) e uma abordagem utilizando algorit-
mos de aprendizado de máquina (seção 6.3). Discutimos um esquema de realocação de
sondas entre eventos de roteamento (seção 6.4) e comparamos a efetivadade das técnicas
propostas (seção 6.5).

6.1. Sondagem por Grupo de Interseção

Motivados pela observação que caminhos em um grupo de interseção frequentemente
são impactados de forma idêntica por um evento de roteamento (seção 5), propomos um
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processo de sondagem por grupo. Ao verificar uma mudança em um grupo, considera-
mos que existe alta probabilidade de outros caminhos do mesmo grupo terem mudado e
continuamos sondando outros caminhos do grupo. Dessa forma, o processo de sonda-
gem concentra sondas em um grupo intersectante com muitos caminhos impactados pelo
evento de roteamento. Quando sondamos um caminho e verificamos que ele não mudou,
consideramos que o grupo pode ter poucos caminhos impactados pelo evento de rotea-
mento, cessamos a sondagem do grupo atual e passamos a sondar o próximo grupo de
interseção. Como o tamanho da interseção com a zona de mudança é relacionada à pro-
babilidade de mudança (seção 5), sondamos grupos por ordem decrescente do tamanho
da interseção. Dentro de cada grupo sondamos caminhos aleatoriamente. Quando uma
verificação de mudança falha no grupo com menor interseção, a técnica retorna ao grupo
com maior interseção. Esse processo é repetido até que todos os caminhos intersectantes
sejam sondados ou que o orçamento de sondas seja exaurido.

A figura 1 apresenta um exemplo de zona de interseção com oito caminhos in-
tersectantes separados em três grupos A,B e C onde os caminhos Cd6 , Cd7 , Cd8 e Cd9

mudaram. Suponha que o orçamento de verificação para este evento é de 5 sondas. A
sondagem por grupo de interseção inicia sondando pelo grupo C e verifica mudanças nos
caminhos Cd8 e Cd9 usando 2 sondas. A técnica então sonda o caminho Cd6 no grupo B.
Como essa sonda verifica uma mudança, a técnica sonda o caminho Cd4 ainda no grupo
B. Como Cd4 não mudou, a técnica passa para o grupo A e envia a última sonda em Cd2 .
Neste exemplo, verificamos 3 de 4 mudanças (75%) com um orçamento de verificação
cobrindo 5 de 8 caminhos intersectantes (62,5%).

6.2. Sondagem por Probabilidade Condicional de Mudança

Uma limitação da sondagem por grupo de interseção é que a técnica passa a sondar o
próximo grupo mesmo quando o grupo corrente tem vários caminhos impactados pelo
evento de roteamento. Para solucionar esta limitação propomos uma técnica que calcula a
probabilidade condicional de verificar mudanças em um grupo de interseção e sonda sem-
pre caminhos no grupo de interseção com maior probabilidade condicional. Calculamos a
probabilidade condicional de verificar uma mudança em um grupo G dados o número de
sondas sG enviadas a caminhos no grupo e o número vG de mudanças verificadas usando
a lei da probabilidade total:

P (mudança(G)|sG, vG) =
X

Gi2Gi

[P (mudança(Gi)|Gi, sG, vG)⇥ P (Gi|sG, vG)], (1)

onde Gi é um subconjunto dos grupos sondados no passado e P (Gi|sG, vG) é estimado
usando o teorema de Bayes.3 P (mudança(Gi)|Gi, s, v) e P (Gi|s, v) são calculados assu-
mindo que a fração de caminhos impactados pelo evento de roteamento em Gi é dada por
vGi/sGi . Nossos resultados mostram que quanto maior a razão vG/sG, maior a probabili-
dade de verificar outras mudanças em G.

Particionamos os grupos sondados no passado em cinco subgrupos Gi, onde o
i-ésimo subgrupo contém os grupos cujos caminhos intersectam entre 20(i�1) a 20i por-
cento da zona de mudança. Esta abordagem nos permite calcular P (mudança(G)|0, 0) e
P (mudança(G)|sG, vG) a partir do subgrupo Gi correspondente ao tamanho da interseção
de caminhos em G com a zona de mudança. Desta forma melhoramos a precisão da es-

8
462

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



timativa da probabilidade de mudança considerando que o tamanho da interseção com a
zona de mudança é correlacionada à probabilidade de mudança.

Ilustramos o funcionamento da técnica no exemplo da figura 1 e um orçamento
de cinco sondas. A probabilidade de detectar mudanças nos grupos A, B e C é
calculada utilizando G2, G3 e G5, respectivamente. Como P (mudança(C)|0, 0) >
P (mudança(B)|0, 0) > P (mudança(A)|0, 0), a técnica inicia a sondagem pelo grupo
C. Após verificar uma mudança, a probabilidade condicional de verificação de mudanças
aumenta, i.e., P (mudança(C)|1, 1) > P (mudança(C)|0, 0), e a técnica envia mais uma
sonda ao grupo C, verificando mudanças em Cd8 e Cd9 . A técnica então passa a son-
dar o grupo B, sonda e verifica uma mudança em Cd6 . Como P (mudança(B)|1, 1) >
P (mudança(B)|0, 0), a técnica envia uma sonda em Cd4 e verifica que o cami-
nho não mudou, o que abaixa a probabilidade condicional de mudanças em B, i.e.,
P (mudança(B)|2, 1) < P (mudança(B)|1, 1). A próxima sonda será enviada para o
grupo A ou B dependendo da probabilidade condicional de detectarmos mudança em
cada grupo. Supondo que P (mudança(B)|2, 1) > P (mudança(A)|0, 0), o algoritmo con-
tinuaria sondando o grupo B, poderia enviar a última sonda em Cd7 e verificar todas as 4
mudanças com apenas 5 sondas.

6.3. Sondagem por Aprendizado de Máquina

Avaliamos também a aplicabilidade de algoritmos de aprendizado de máquina para de-
terminar qual caminho intersectante deve ser sondado a cada instante. Para treinar os
algoritmos de aprendizagem identificamos e calculamos 19 caracterı́sticas (features) de
caminhos intersectantes. As caracterı́sticas podem ser classificadas em três tipos: (i)
atributos do caminho intersectante, como o número de ASes na interseção com a zona
de mudança e a fração de interseção com a zona de mudança, (ii) atributos da zona de
mudança, como o número de ASes envolvidos na zona de mudança e o número de gru-
pos de interseção; e (iii) atributos de grupos de interseção como o número de caminhos
intersectantes no grupo.

Avaliamos quatro algoritmos de classificação com aplicabilidade conhecida: Ran-
domForest, SVM, regressão logı́stica e kNN. Treinamos os modelos usando o Weka
(v3.8.2) com parâmetros padrões dos algoritmos e validação cruzada com 5-folds. Treina-
mos os algoritmos de aprendizagem de máquina com 2.056.772 caminhos intersectantes
de 60 mil eventos de roteamento (zonas de mudança).4 O algoritmo com melhor de-
sempenho foi o RandomForest, com acurácia de 91% e F1-score de 0.911. Omitimos os
resultados de nossa análise e consideramos apenas o RandomForest nas seções seguintes.

6.4. Número de Sondas de Verificação

Plataformas reais de monitoramento de rotas na Internet trabalham com um orçamento de
sondagem. Por exemplo, a plataforma do RIPE Atlas utiliza com um sistema de créditos

3O termo P (sG, vG|Gi) pode ser estimado usando uma distribuição hipergeométrica, que descreve a
probabilidade de vG sucessos (verificações) em sG tentativas (sondagens), sem reposição, de uma população
de |Gi| caminhos onde vGi/sGi dos caminhos mudaram.

4A limitação do treino com 60 mil eventos de roteamento é devida a limitações de tempo de execução e
memória disponı́vel no servidor utilizado (16 cores e 82GB de RAM). Porém, nossa análise indica que um
conjunto de treino maior não deve melhorar significativamente a precisão dos modelos. Por exemplo, um
modelo RandomForest treinado em 16000 eventos de roteamento possui acurácia de 90%.

9
463

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



que limita a quantidade e taxa de medições que usuários podem realizar, e monitores da
plataforma Ark sondam a uma taxa fixa de 100 sondas/segundo.

Considerando estas restrições em cenários onde enviar sondas para verificar
mudanças tem baixa probabilidade de sucesso (seção 5, figuras 5 e 6), nossa estratégia
de sondagem cessa o processo de verificação para economizar sondas e utilizá-las para
verificação de mudanças em eventos futuros. Mais precisamente, nossa estratégia de son-
dagem tenta manter um saldo de sondas de forma a controlar a probabilidade de escassez
de sondas abaixo de um limiar Ldéficit.

Nós estimamos um limite superior da probabilidade de escassez de sondas fazendo
suposições conservadoras. Primeiro, supomos que a distribuição de mudanças entre even-
tos é a menos uniforme possı́vel: ou todos os caminhos em um evento mudam, ou nenhum
caminho em um evento muda. Segundo, nós utilizamos uma estimativa conservadora da
probabilidade de mudança dos caminhos, denotada pmudanca. Se o saldo de sondas for su-
ficiente para verificar mudanças em k eventos de roteamento, a probabilidade de ocorrer
escassez de sondas é dada por uma distribuição geométrica:

pescassez = pkmudanca(1� pmudanca) < Ldéficit (2)

Mantemos uma janela deslizante com histórico dos últimos W eventos de remape-
amento para estimar pmudanca e k. Calculamos pmudanca como a fração de sondas enviadas
que verificam uma mudança. Quanto maior pmudanca, maior o saldo que precisa ser ar-
mazenado para cobrir frequentes eventos (futuros) com mudanças. Note que pmudanca

superestima a probabilidade de mudança, pois o processo de sondagem (seções 6.1–6.3)
concentra sondas nos grupos com muitas mudanças. Calculamos o valor de k dividindo
o saldo corrente de sondas pela quantidade média de sondas que precisamos utilizar para
verificar mudanças em um evento onde todos os caminhos mudam (i.e., a diferença entre
o número médio de caminhos intersectantes por evento e o orçamento médio de sondagem
por evento). Quanto menor a quantidade de sondas que precisamos utilizar do saldo para
verificar mudanças em um evento, menor o saldo que precisa ser armazenado.

6.5. Avaliação das Técnicas de Sondagem

Nesta seção, comparamos as três técnicas apresentadas (seções 6.1–6.3) em função do
orçamento de sondagem. Para fins de exposição, expressamos o orçamento de sondagem
em função do número médio de caminhos intersectantes por evento. Mostramos resulta-
dos para W = 300 eventos e Ldéficit = 0.1, mas resultados para outros valores similares
resultam em resultados quantitativamente similares.

A figura 7 mostra a utilidade da sondas em função do orçamento de sondagem para
as diferentes técnicas, um oráculo que sonda apenas caminhos que mudam e sondagem
aleatória sem economia de sondas. A figura 8 mostra a fração de mudanças detectadas
em função do orçamento de sondagem para as mesmas abordagens. Como esperado, ob-
servamos que a utilidade das sondas diminui e a fração de mudanças detectadas aumenta
à medida que o orçamento de sondagem aumenta. O mecanismo de controle da proba-
bilidade de escassez de sondas adapta-se a qualquer orçamento de sondagem e permite
às técnicas alocarem sondas de forma eficiente, com ganhos expressivos se comparadas a
sondagem aleatória.
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As três técnicas avaliadas possuem desempenho similar. Argumentamos pelo uso
da técnica de sondagem por grupo de interseção, que é significativamente mais simples,
intuitiva, não mantém estado e não necessita de treinamento. Dado os ganhos marginais
das outras duas técnicas quando comparadas à sondagem por grupo de interseção, con-
jecturamos que a melhoria de desempenho necessitaria de abordagens significativamente
mais complexas ou usando fontes de dados complementares.

6.6. Comparativo com o DTRACK

Para cenários com baixo orçamento de verificação (e.g., igual a 0.2), nossas técnicas
verificam duas vezes mais caminhos intersectantes que mudaram. Esse valor aumenta
consideravelmente para cenários com alto orçamento de verificação (e.g., igual a 1), onde
a eficiência chega a ser cinco vezes maior. Ou seja, de todos os caminhos intersectantes
que mudaram em nossa base, o DTRACK, em sua configuração original, remapearia
apenas 20% deles. Este resultado indica que o remapeamento de mudanças de roteamento
causadas por um evento requer um processo de sondagem direcionado como o proposto
neste artigo.

Notamos ainda que uma simples extensão do DTRACK que remapeia todos os
caminhos intersectantes na tentativa de detectar mudanças aumenta a quantidade de
medições necessárias significativamente. Nossas técnicas, se aplicadas ao DTRACK, redu-
zem o custo de medições para caminhos que não mudam a uma única sonda e permitem
verificar a maioria das mudanças mesmo para baixos orçamentos de sondagem (figura 8).

7. Particionamento de Grupos de Interseção

Nesta seção avaliamos outras formas de particionar caminhos intersectantes em grupos.
Na seção 5 mostramos que caminhos com interseção idêntica em geral são afetados de
forma similar por eventos de roteamento. Nesta seção consideramos caracterı́sticas adi-
cionais que podem estar correlacionadas com caminhos serem afetados por um evento de
roteamento para agrupar caminhos intersectantes.

A intuição por trás das caracterı́sticas avaliadas é que eventos de roteamento po-
dem impactar apenas alguns caminhos da Internet, dependendo de fatores, por exem-
plo, como interface, enlaces e ASes em uma rota. Considere, por exemplo, os caminhos
Cd4 , Cd5 , Cd6 e Cd7 na figura 1, originalmente no grupo B. Neste exemplo, o evento de
roteamento afetou rotas passando por r12, mas não afetou rotas passando por r11. Se sub-
dividirmos o grupo B pela interface visitada imediatamente após a interseção com a zona
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de mudança (r11 e r12), formarı́amos dois subgrupos homogêneos, o que melhoraria o de-
sempenho da técnica de sondagem por grupos de interseção. Consideramos as seguintes
caracterı́sticas para subparticionamento de grupos:

Próxima interface. Dada a última interface r pertencente à interseção de um caminho
com uma zona de mudança, essa caracterı́stica representa a interface sucessora de r no
caminho intersectante. Na figura 1, a próxima interface no caminho Cd2 é r10.

Próximo AS. Dada o última interface r pertencente à interseção de um caminho com uma
zona de mudança, essa caracterı́stica representa o Sistema Autônomo (AS) da interface
sucessora de r no caminho intersectante. Na figura 1, o próximo AS no caminho Cd2 é o
AS de r10.

Próximo AS diferente. Dado o AS x da última interface r pertencente à interseção de um
caminho com uma zona de mudança, essa caracterı́stica representa o primeiro AS y 6= x
correspondente a alguma interface posterior a r no caminho intersectante. Na figura 1,
supondo que os ASes de r5, r13 e r14 sejam x, x e z, respectivamente, o próximo AS
diferente no caminho Cd8 é z (o AS de r14).

Próximo roteador de borda. Dado o AS x da última interface r pertencente à interseção de
um caminho com uma zona de mudança, essa caracterı́stica representa a última interface
pertencente ao AS x posteria a r no caminho intersectante. Na figura 1, supondo que os
ASes de r5, r13 e r14 sejam x, x e z, respectivamente, o próximo roteador de borda no
caminho Cd8 é r13.

A figura 9 é similar à figura 5 e mostra a distribuição da fração de caminhos
que mudam em um grupo de interseção. Cada linha corresponde a grupos de interseção
definidos por caminhos com diferentes caracterı́sticas. Observamos que diferentes ca-
racterı́sticas têm impacto pequeno nos grupos de interseção, com próximo AS diferente,
próxima interface, e próximo roteador de borda resultando em grupos mais homogêneos
(maior concentração nas bordas e linhas mais horizontais). Esta maior homogeneidade,
porém, é obtida ao custo de grupos de interseção com poucos elementos (não mostrado).

A figura 10 é similar à figura 8 fração de mudanças detectadas em função do
orçamento de sondagem para diferentes definições de grupos de interseção quando usa-
mos a técnica de sondagem por grupo de interseção (seção 6.1). O resultado para as outras
técnicas de sondagem é quantitativamente similar. Observamos que diferentes definições
do grupo de interseção têm impacto quase nulo na quantidade de mudanças detectadas.
Apesar das técnicas com grupos mais homogêneos permitirem a identificação de outros
caminhos no mesmo grupo que provavelmente mudaram (ou não), estas técnicas também
têm grupos menores que limitam a quantidade de caminhos para os quais podemos fazer
esta identificação. No pior caso quando o grupo de interseção possui um único caminho
que não mudou, a sonda não provê informação útil para o processo de sondagem.

Como as diferentes definições de grupos de interseção resultam em desempenho
equivalente para verificação de mudanças, argumentamos novamente pela abordagem
mais simples: grupos formados por caminhos com interseção idêntica com a zona de
mudança (sem caracterı́sticas adicionais avaliadas nesta seção). De forma geral, nossos
resultados indicam que a relação de eventos de roteamento e caracterı́sticas de caminho,
se existir, é complexa e difı́cil de capturar.
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8. Trabalhos Relacionados

Um desafio em mapeamento topológico é melhorar a cobertura de caminhos. Pro-
gresso é feito primariamente pela expansão de plataformas de monitoramento como o
Ark, RIPE Atlas e M-Lab. Projetos de pesquisa estendem a cobertura de plataformas
de monitoramento, por exemplo, integrando pontos de medição de diferentes platafor-
mas [Levchenko et al. 2017], facilitando utilização programática de pontos de medição
[Giotsas et al. 2016] e prevendo rotas a partir de medições existentes [Cunha et al. 2016].
Outro desafio é coletar medições precisas e metadados. Avanços recentes incluem
técnicas para identificar balanceadores de carga IPv6 [Almeida et al. 2017], roteadores
de borda [Marder et al. 2018] e a localização de roteadores [Giotsas et al. 2015]. Nosso
trabalho complementa estes trabalhos reduzindo o custo de medições e permitindo o mo-
nitoramento de mais caminhos ou realização de medições mais complexas.

Nosso trabalho é mais similar e complementa outras técnicas que visam redu-
zir a quantidade de sondas necessárias para coletar medições de roteamento na Internet,
por exemplo reduzindo o custo para detecção de mudanças de rota [Cunha et al. 2014],
identificação de roteadores que fazem balanceamento de carga [Vermeulen et al. 2018].

9. Conclusão

Neste trabalho estudamos como capturar o impacto de eventos de roteamento em cami-
nhos na Internet através da verificação de quais caminhos foram impactados pelo evento
com baixo custo de sondagem. Mostramos que uma única sonda é suficiente para verificar
mudança em um caminho que intersecta uma zona de mudança. Mostramos que quanto
maior a interseção de um caminho com a zona de mudança, maior a probabilidade do
caminho ser impactado pelo evento de roteamento. Por fim, propomos e avaliamos dife-
rentes técnicas de sondagem, com diferentes configurações e complexidade, e mostramos
que todas são igualmente eficazes. Nossos resultados justificam o uso de abordagens sim-
ples e intuitivas. Mais importante, nossos resultados indicam que o relacionamento de
eventos de roteamento com mudanças de rota, se existir, é complexo. Como trabalho fu-
turo, pretendemos integrar nossa ferramenta no DTRACK e realizar medições na Internet
para caracterizar eventos de roteamento na Internet.
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Abstract. Bulk Data Transfers (BDT) and their generalization, Multiple BDT
(MBDT) are critical services for the operation of businesses in the geo-distributed
inter- data center networks. In these networks, BDT or MBDT applications
perform synchronizations, resynchronizations, data replication, virtual machine
migration and big data aggregation, among other tasks, requiring large amounts
of bandwidth and e�cient tra�c engineering. Elastic Optical Networks (EON)
allow the provisioning and allocation of resources on demand through Routing
and Spectrum Allocation (RSA). This work proposes and compares dynamic
application-aware RSA solutions that employ Smallest Deadline First (SDF),
Larger Data Amount (LDA), Smallest Data Amount (SDA ) and Smallest
Remaining Time (SRT).

Resumo. Transferências de Dados em Massa (BDT) e sua generalização,
Múltiplas BDTs (MBDT), são serviços crı́ticos para o funcionamento dos
negócios nas redes inter centro de dados geo-distribuı́das. Nessas redes,
aplicações do tipo BDT ou MBDT realizam sincronizações, ressincronizações,
replicação de dados, migração de máquinas virtuais e agregação big data, entre
outras tarefas, exigindo grandes quantidades de largura de banda e soluções efi-
cientes de engenharia de tráfego. As Redes Ópticas Elásticas (EON) permitem o
provisionamento e alocação de recursos sob demanda por meio do Roteamento e
Alocação de Espectro (RSA). Este trabalho propõe e compara soluções dinâmicas
de RSA cientes da aplicação, que empregam as técnicas de escalonamento Smal-
lest Deadline First (SDF), Larger Data Amount (LDA), Smallest Data Amount
(SDA) e Smallest Remaining Time (SRT).

1. Introdução

Transferências de Dados em Massa (BDT) e sua generalização, Múltiplas BDT
(MBDTs), constituem demandas básicas para o funcionamento da maioria dos
serviços oferecidos pelos provedores de computação em nuvem. Nas redes in-
ter centro de dados (ICD), principalmente das conexões inter continentais, as
requisições para realizar sincronizações, ressincronizações, replicação, migração
de máquinas virtuais e agregação big data são escalonadas por nı́vel de urgência
para aproveitar de maneira elástica os recursos de largura de banda disponı́veis
entre os centros de dados (CD) [Li et al. 2018, Lu and Zhu 2015, Lu et al. 2017].
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Enquanto BDT representa uma requisição de serviço individual (Figura
1(a)), MBDT representa um lote (batch) de requisições do tipo BDT (Figura
1(b)). Tipicamente, BDT são usadas para migrar de máquinas virtuais e bac-
kups ICD para replicação de grandes conjuntos de dados, entre outras finali-
dades, ao passo que MBDT pode ser adotada para o transporte de chunks de
dados, isto é, subpartes de um BDT que precisou ser dividido para aproveitar
a banda da rede que era insuficiente para enviá-lo por completo antes da di-
visão [Wu et al. 2017]. MBDT também são intensamente utilizados para efetuar
ressincronizações ICD, o que consiste na atualização de uma dada réplica de
dados pertencente a um conjunto de réplicas distribuı́das geograficamente para
prover consistência de dados, disponibilidade e diminuição da latência no acesso
a esses dados [Castro and Liskov 2002, Lu et al. 2017, Li et al. 2018].

DC
1

DC
2

BDT

Data

(a)

DC
1

DC
3

MBDT

DC
2

DC
4

Data

(b)

Figura 1. Representação das operações de (a) BDT e (b) MBDT.

Os principais desafios associados a esses tipos de aplicações são: (i) o ta-
manho do bulk, que pode variar de dezenas de gigabytes a terabytes de dados;
(ii) a garantia do deadline da transferência, isto é, providenciar para que o vo-
lume chegue inteiramente ao destino antes ou até um dado limite de tempo
previamente estipulado, o que é muito mais complexo de ocorrer quando se
trata de MBDT devido a quantidade de chamadas desse batch; (iii) configurar
conexões de maneira dinâmica. Atualmente, uma vez estabelecidas, as conexões
permanecem ativas por meses ou anos, pois o projeto da camada óptica foi con-
cebido para constante conexões de taxa de bits que não exijam configuração de
conexão rápida; e (iv) garantir atendimento relativamente justo para diferentes
tipos de serviços (classes de serviços) sendo todos famintos por largura de banda
[Zhang et al. 2015, Luo et al. 2018, Wu et al. 2017, Srinivasan et al. 2018].

A tecnologia das Redes Ópticas Elásticas (EON) tem sido destacada como a
nova geração de redes ópticas de transporte. A arquitetura é composta por trans-
ponders de largura de banda variável (BVTs) e comutadores ópticos de largura de
banda variável (BV-OXC), que permitem eficientemente alocar uma rota adequada
e largura de banda na forma de fatias (slots) do espectro óptico [Lu and Zhu 2015].
Os BVTs convertem o sinal de dados do domı́nio elétrico para o domı́nio óptico
e ajustam a modulação para definir a taxa de transferência. Os BV-OXCs esta-
belecem a rota fim-a-fim para o encaminhamento do tráfego. A alocação de um
caminho viável com largura de banda suficiente é feita resolvendo-se o problema
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de roteamento e alocação de espectro (RSA). Para resolver o problema RSA é
preciso atender a quatro restrições que aumentam ainda mais a complexidade:
(i) a restrição de continuidade garante que os mesmos slots de frequência sejam
alocadas em cada enlace do caminho; (ii) a restrição de contiguidade assegura
que no caso da alocação de mais de um slot, estes devem ser adjacentes; (iii)
a restrição de banda de guarda suficiente, exige alguns slots disponı́veis entre
quaisquer duas conexões estabelecidas para garantir que o sinal transmitido seja
corretamente detectado no destino; (iv) a não sobreposição de espectro garante
que duas conexões não ocupem simultaneamente a mesma porção do espectro
óptico [Lu and Zhu 2015, Wang et al. 2015].

Entretanto, o oferecimento de nova arquitetura de rede e aumento
da capacidade de transmissão não são suficientes para assegurar que seja
possı́vel lidar com as futuras demandas de tráfego, principalmente quando al-
gumas classes de tráfego requerem critérios rı́gidos de atendimento em de-
trimento de outras [Luo et al. 2018, Wu et al. 2017, Aibin and Walkowiak 2017,
Deng and Wang 2018]. É necessário investigar soluções eficientes de engenha-
ria de tráfego para melhorar o atendimento dos estritos requisitos de Qualidade
de Serviço (QoS). Nesse contexto se aplicam as polı́ticas de escalonamento de
requisições, por meio das quais os serviços que chegam na rede obtêm mais
oportunidades de encontrar recursos disponı́veis, mesmo quando se tratar de
tráfego dinâmico. Escalonamentos são implementados através da classificação
de requisições por um dado atributo da classe de tráfego como, por exem-
plo, volume de dados transferidos ou prazo para transferência [Wu et al. 2017,
Lu and Zhu 2015, Aibin and Walkowiak 2017, Deng and Wang 2018]. Outros
critérios adotados principalmente em ambiente de tráfego dinâmico são re-
serva imediata (IR) e reserva antecipada (AR) de recursos [Wang et al. 2015,
Lu and Zhu 2015]. Outro ponto que tem sido explorado é a adoção de rotea-
mento ciente da aplicação (AA)[Deng and Wang 2018], no qual informações da
camada de aplicação (classificação do tráfego, méticas de QoS, entre outras) são
utilizadas como entrada para a tomada de decisões na camada de rede.

Neste trabalho propõem-se quatro soluções de escalonamento para aten-
dimento das requisições BDTs e MBDTs que são classificadas pelas seguintes
polı́ticas: Smallest Deadline First (SDF), Larger Data Amount (LDA), Smallest Data
Amount (SDA) e Smallest Remaining Time (SRT). Quando uma requisição chega,
ocorre a primeira tentativa de atendimento. Caso não seja possı́vel atendê-la nesse
tempo, devido à indisponibilidade de recursos, a requisição é encaminhada para a
janela de escalonamento onde uma das polı́ticas é aplicada para classificação. Em
todos os casos a seleção de recursos é feita por meio de um algoritmo RSA ciente
da aplicação (AA), isto é, que reconhece a relação entre as requisições individuais
dentro de um lotes (batch e utiliza uma estratégia especı́fica para atribuição de
espectro para diferentes classes.

Os resultados obtidos nos experimentos com tais polı́ticas, mostram que
a escolha de alguma estratégia de escalonamento é suficiente para postergar o
tempo no qual uma requisição seria bloqueada. Além disso, os melhores resul-
tados são obtidos com a polı́tica SRT, que consegue atender a mais de 80% das
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requisições BDTs e MBDTs submetidas na rede. Adicionalmente, quando a rede
está sobrecarregada (mais de 18 chegadas de requisições por unidade de tempo),
as polı́ticas que priorizam as requisições de menor granulariade (tanto de quan-
tidade de dados quanto de deadline) conseguem manter altas taxas de aceitação
(além dos 60%) para todas as demandas.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2
é apresentado um levantamento da literatura com foco em polı́ticas de escalo-
namento e soluções de roteamento e alocação de recursos para diferentes tipos
de tráfego. Na Seção 3 são apresentadas as soluções algorı́tmicas propostas.
Na Seção 4 são mostrados os resultados alcançados com as soluções adotadas.
Finalmente, na Seção 5 são apresentadas as considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados

As soluções de escalonamento e seleção de recursos que existem na literatura são
exploradas de diversas maneiras, e o principal objetivo que motiva esse tópico é
a maximização da eficiência no uso de recursos, muito vezes escassos diante das
crescentes demandas. As propostas destacadas a seguir são direcionadas para
EON ( [Wang et al. 2015, Lu and Zhu 2015, Lu and Zhu 2015, Lu et al. 2017]),
para redes definidas por software (SDN) ([Wu et al. 2017, Li et al. 2018]) ou sua
combinação ([Aibin and Walkowiak 2017]).

Em [Wang et al. 2015] é apresentada uma proposta para AR por meio de
um algoritmo RMSA em duas etapas que, na primeira etapa verifica recursos
disponı́veis na dimensão do espectro e, na segunda etapa, verifica disponibi-
lidade na dimensão do tempo para que ocorra o agendamento. O objetivo é
transferir a maior quantidade de dados possı́vel. Com esse mesmo objetivo,
[Lu and Zhu 2015] apresenta uma solução otimizada RSA que permite AR e IR.
As requisições BDT são escalonadas para atendimento com os recursos do es-
pectro que sobram após o atendimento de requisições de maior prioridade. As
requisições são ordenadas em ordem decrescente de quantidade de banda re-
querida em termos de número de slots do espectro. Já [Lu et al. 2017] realiza o
escalonamento de BDTs e MBDT (requisições intensivas em dados) inter centro de
dados em EON através de um framework com Funções de Virtualização da Rede
(vNF). A maior prioridade é dada para as chamadas que podem ser servidas com
menor tempo para, dessa maneira, minimizar o tempo de conclusão do serviço.

Considerando o paradigma SDN, [Wu et al. 2017] foca no escalonamento
de BDT usando a polı́tica store-and-forward (SnF). Nessa polı́tica, as transferências
ocorrem nos horários de maior disponibilidade de recursos na rede (preferenci-
almente, durante a madrugada), e o fuso-horário dos sites são sempre levados
em consideração na tarefa de admissão do serviço. Adicionalmente, o volume de
dados de um BDT é subdividido e enviado por múltiplos caminhos para aumen-
tar as chances de conseguir largura de banda, e consequentemente, maximizar a
taxa de aceitação de requisições. Outra proposta que aborda SDN para escalonar
MBDT é encontrada em [Li et al. 2018]. As MBDT são requisições a partir de
múltiplas fontes, mas que não são tratadas em lote (batch), como no caso da pro-
posta deste trabalho. Um sistema de gerenciamento de tráfego é apresentado para
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fazer o agendamento do tempo de atendimento para as requisições. A polı́tica de
escalonamento procura os caminhos com as maiores disponibilidades de acordo
com as demandas no eixo do tempo. Com isso, o sistema consegue maximizar a
utilização da rede.

Uma solução combinada de EON reunido com SDN é explorada em
[Aibin and Walkowiak 2017]. Nessa solução, que escalona recursos ao invés de
requisições, um controlador SDN mantém informações sobre recursos internos
dos centro de dados (como quantidade de núcleos de processamento, memória e
armazenamento de uma máquina virtual) e preços dos serviços oferecidos (como
máquinas virtuais e serviços de armazenamento em massa, Store-as-a-Cloud-SaaC).
Os recursos determinados pelo RMSA são combinados com os serviços solicita-
dos aos CDs. As polı́ticas de escalonamento adotadas são: escolher o CD mais
próximo do nó solicitante, o mais barato em termos de custo pelo serviço e o
menos solicitado (com menos recursos alocados).

3. Soluções Propostas

Baseado na literatura recente de escalonamento das requisições intensi-
vas em dados (BDT e MBDT) [Aibin and Walkowiak 2017, Wang et al. 2015,
Lu and Zhu 2015, Lu and Zhu 2015], este trabalho propõe soluções de RSA
dinâmicas em EON, a qual pode ser modelada como um grafo direcionado G(V,E)
onde V é o conjunto de nós ópticos equipados com BV-OXC e BVT, e E é o conjunto
de enlaces de fibra óptica. No conjunto V, alguns nós ópticos estão diretamente
conectados a CDs e serão selecionados como origem e destino das requisições de
transferência de dados.

A largura de banda de cada enlace e 2 E é dividida na dimensão do espectro
em N slots (FS) de mesma granularidade, tipicamente 12.5GHz. O estabelecimento
de um caminho óptico para atender uma requisição ocorre com a seleção dos mes-
mos slots em cada enlace que compõe o caminho. Para consultar a disponibilidade
e realizar alocação, esses slots são numerados de 1 até |N| e então são aplicadas
polı́ticas como, por exemplo, first-fit (varre os slots na ordem crescente) e last-fit
(varre os slots na ordem decrescente).

Na abordagem de alocação adaptativa de espectro [Chatterjee et al. 2017]
difentes polı́ticas podem ser utilizadas de acordo com critérios das requisições
ou condições da rede. A utilização das polı́ticas first-fit e last-fit reduzem a dis-
persão das conexões. Com a reserva dos slots disponı́veis, e segundo um dado
nı́vel de modulação O-OFDM, define-se a eficiência espectral na qual a trans-
missão ocorrerá, ou seja, a quantidade de bits por sı́mbolos para cada slot (b/s/Hz)
[Lu and Zhu 2015].

Considera-se o conjunto < formado por demandas de dois tipos, BDT e
MBDT, que chegam na rede solicitando atendimento. Essas demandas podem
ser servidas imediatamente ou são escalonadas para nova tentativa de atendi-
mento no futuro. Requisições BDT são modeladas como r = (sr, dr,Cr, dlr), onde
sr e dr são origem e destino respectivamente, entre os quais uma quantidade de
dados Cr é transferida dentro de um prazo dlr com taxa mı́nima, �r

min =
Cr
dlr

. Já
as requisições em batch, MBDT, são representadas como R = {r1, r2, ..., rn} onde
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dlri = dlr2 = ... = dlrn . A taxa a ser atribuı́da a R equivale a taxa máxima, �R
max,

que é a máxima capacidade de banda disponı́vel no canal no momento do atendi-
mento. Como o roteamento é ciente da aplicação MBDT, esse tipo de requisição
é atendida quando o mı́nimo de três BDT de um batch consegue recursos. A
quantidade de réplicas de dados praticada no mercado hoje é de três bases dis-
tribuı́das [Aibin and Walkowiak 2017, Luo et al. 2018, Wu et al. 2017]. Isso signi-
fica que, em um batch com mais de três requisições, o excedente desse grupo
é descartado, uma vez que, no caso de uma ressincronização de uma única
partição de dados, é preciso assegurar o limite de tolerância a falhas Bizanti-
nas [Castro and Liskov 2002]. Atender a mais do que três sub-requisições resulta
no mesmo efeito de atualizar a partição, mas leva ao desperdı́cio de recursos.

O escalonamento das demandas < oferece mais oportunidades para que
as requisições competindo por recursos sejam atendidas, até o prazo especificado.
Os provedores de rede exploram polı́ticas de escalonamento para garantir o aten-
dimento do QoS e diminuir a taxa de bloqueio de requisições. Neste trabalho, as
estratégias de escalonmaneto de requisições serão as seguintes:
• Menor prazo primeiro (SDF): ordena as requisições pela ordem crescente de

dl, pois assim, o provedor trata com prioridade as demandas que ocuparão
a rede por menos tempo no pior caso, uma vez que esse atendimento pode
ocorrer no tempo t, tal que 0  t  dl [Lu et al. 2017].

• Maior quantidade de dados a ser transferida (LDA): ordena as requisições
em ordem decrescente de quantidade de dados C que deverão ser trans-
feridos. Os provedores podem adotar essa técnica de priorização princi-
palmente nos horários de mais baixa utilização dos recursos, pois dessa
maneira há maiores garantias de que as demandas com maior proba-
bilidade de comprometer o desempenho da rede, sejam inteiramente
transferidas sem que seja necessário dividi-las em demandas menores
[Aibin and Walkowiak 2017];

• Menor quantidade de dados a ser transferida entre a origem e destino
(SDA): essa ordenação, reversa da polı́tica LDA, pode ser útil para apro-
veitar fragmentos do espectro óptico com banda suficiente, promovendo o
uso mais eficiente dos recursos [Lu and Zhu 2015];

• Menor tempo restante para atendimento (SRT): para as requisições na fila
é calculada a diferença entre o prazo total da transferência e o tempo atual.
Essa diferença denota o tempo restante para que o prazo de atendimento de
uma demanda se esgote. A fila é então ordenada pelo menor tempo restante
para favorecer as requisições que estão próximas de atingir esse limite.
Assim, desperdiça-se menos poder de processamento no roteamento, que
ocorreria para tentar atender uma requisição com probabilidade iminente
de bloqueio [Srinivasan et al. 2018].

Para exemplificar, cosidere as demandas ra = {1, 3, 300GB, 80u.t.}, Rb =
{{1, 2, 3, 5}, 4, 100GB, 10u.t.} e rc = {4, 2, 500GB, 20u.t.}. Um algoritmo de alocação
dinâmica que não realiza escalonamento, tentará encontrar recursos para atendê-
las e caso não haja banda disponı́vel, essas requisições são logo bloqueadas,
ainda que esteja dentro do prazo de antendimento. Entretanto, ao adotar qual-
quer polı́tica de escalonamento, a probabilidade de bloqueio das requisição pode
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ser reduzida porque essas requisições podem ser submetidas mais de uma vez.
Quando a polı́tica SDF é escolhida, Rb é atendida inicialmente, e mesmo que seja
uma demanda de maior volume, as requisições subsequentes serão rc e ra, que
poderão aguardar na janela de escalonamento até que os recursos estejam livres.
Com a polı́tica LDA, a ordem de atendimento é rc (500GB), Rb (4 demandas de
100GB, ou seja, 400GB) e, finalmente, ra (300GB). Por outro lado, com a polı́tica
SDA, o atendimento é inialmente dedicado para a requisição ra, e somente depois
para Rb e rc. Finalmente, com a polı́tica de escalonamento SRT, é preciso conside-
rar o perı́odo de tempo atual no relógio da simulação, para assim, periodicamente,
computar o tempo restante de cada requisição.

3.1. Algoritmos de Escalonamento de Requisições em EON

O Escalonamento Dinâmico de Demandas (Algoritmo 1) é empregado para tratar
as demandas BDTs e MBDT, para as quais as tarefas de roteamento e alocação
de espectro são efetuadas pelo Algoritmo RSA(G, k, demanda) (Algoritmo 2). Para
cada simulação com um conjunto de execuções, o Algoritmo 1 implementa, na
linha 6, uma das seguintes polı́ticas de priorização das demandas: SDF, LDA, SDA
ou SRT. Já o Algoritmo 2 procura atender uma demanda BDT com taxa mı́nima�min
na ordem ascendente dos slots de espectro (polı́tica first-fit) na linha 5, enquanto
que as demandas MBDTs são servidas, na linha 10, na ordem descendente dos
slots de frequência (polı́tica last-fit).

O Algoritmo 1 recebe como entrada o conjunto de demandas <, a topo-
logia da rede G, a quantidade k de caminhos candidatos para estabelecimento
de uma conexão e um valor inteiro referido como FatorBizantino que designa o
número de réplicas utilizadas para atualizar uma dada partição em um CD de
destino. A janela de escalonamento W (fila de prioridade) é inicializada na linha
2. Cada demanda é encaminhada para a janela de escalonamento W (linha 4),
e na sequência, a operação RemoveAtrasados(W) verifica e remove as demandas
que estão com iminente probabilidade de bloqueio devido ao esgotamento do de-
adline (linha 5). Na linha 6, e de acordo com a polı́tica de escalonamento adotada,
as requisições são devidamente ordenadas em ordem decrescente de prioridade.
Assim, se a demanda prioritária naquele momento for do tipo MBDT, computam-
se as combinações com três requisições (FatorBizantino = 3) para selecionar as
requisições do batch que poderão ser atendidas (linha 9). Esse procedimento é
realizado também pelo algoritmo AARSAE([Sousa and Drummond 2017]) com o
qual as soluções apresentadas neste trabalho são comparadas. O atendimento do
batch ocorre com uma chamada ao Algoritmo 2, na linha 11. Já as requisições
BDTs podem ser atendidas pelo Algoritmo 2, chamado na linha 16.

O Algoritmo 2 visa atender as demandas de MBDT com taxa máxima �max
para reduzir o tempo que esse tipo de requisição permanece ocupando a rede.
Como a ressincronização representa o encaminhamento de dados de múltiplas
origens para um dado destino, é importante que a banda nos enlaces desse trajeto
sejam liberadas para reduzir o congestionamento em ocasiões de tráfego pesado.

476

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Algoritmo 1 Escalonamento Dinâmico de Demandas
1: Entradas: <,G, k, FatorBizantino
2: W  ?
3: para cada demanda 2 < faça

4: Encaminha a demanda para W
5: RemoveAtrasados(W)
6: AplicaPolı́ticaDeEscalonamento(W)
7: para cada demanda 2W faça

8: se demanda é R então . Demanda do tipo MBDT
9: ObtemCombinações(R,FatorBizantino)

10: para cada combinação de R faça

11: se RSA(G, k,R) é verdadeiro então

12: retorne
13: fim se

14: fim para

15: senão . Demanda do tipo BDT
16: se RSA(G, k, r) é verdadeiro então

17: retorne
18: fim se

19: fim se

20: fim para

21: fim para

Algoritmo 2 RSA(G, k, demanda)
1: P KSP(k, demanda)
2: Ordena P em ordem decrescente de disponibilidade de banda
3: para cada p 2 P faça

4: se a demanda é r então

5: se �min pode ser servida em p com a polı́tica first-fit então

6: Aceita r
7: Retorne Verdadeiro
8: fim se

9: senão

10: se �max pode ser servida em p com a polı́tica last-fit então

11: Aceita R
12: Retorne Verdadeiro
13: fim se

14: fim se

15: fim para

A grande vantagem de utilizar a janela de escalonamento W é a possibili-
dade de realizar mais de um tentativa de atendimento das demandas antes que
seu deadline prescreva, uma vez que os bloqueios de requisição só ocorrem por
este motivo. Dessa maneira, é possı́vel que a taxa de bloqueio seja reduzida em
comparação com algoritmos que não realizam escalonamento.
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3.2. Análise da Complexidade

O Algoritmo de Escalonamento Dinâmico de Demandas (Algoritmo 1) lida com
requisições BDTs e MBDTs. A inicialização da janela de escalonamento, na linha
2 toma um tempo constante. O laço da linha 3 até a linha 21 é executado para cada
demanda de< que chega na rede, e ao chegar é encaminhada para W (linha 4), o
que ocorre em tempo constante. A operação RemoveAtrasados(W) (linha 5) requer
que toda a janela seja percorrida para que seja possı́vel remover uma requisição
da fila de prioridade, tomando, para isso, O(|<|).

A operação AplicaPolı́ticaDeEscalonamento(W) define a polı́tica (SDF, LDA,
SDA ou SRT), que é adotada para organizar a fila de prioridades. Em todo caso,
a ordenação é feita olhando-se para os atributos especı́ficos da requisição, como
C ou dl, para cada uma das requisições. A fila de prioridades pode ser modelada
como um heap binário. As ordenações SDF, SDA e SRT são implementadas usando
heap-Min, enquanto que LDA é feita com heap-Max. Ambas são executadas em
O(|<|log|<|) para todas as requisições [Cormen et al. 2009].

O laço das linhas 7 até 20 é executado para acessar cada demanda em
W, que pode ser do tipo MBDT ou BDT, referenciadas como R (linha 8) e r
(linha 16), respectivamente. A operação ObtemCombinações(R,FatorBizantino) en-
contra combinações de chamadas pertencentes a uma demanda MBDT em tempo
O( |R|!

FatorBizantino!�(|R|�FatorBizantino)! ), que é exponencial. Entretanto, os valores de |R| e
FatorBizantino são suficientemente pequenos.

O Algoritmo RSA(G, k, demanda) (Algoritmo 2) é invocado nas linhas 11 e
16 do Algoritmo 1, para atender as demandas BDT e MBDT. No RSA é executado
o algoritmo KSP(k, demanda) [Yen 1971] (linha 1) para computar os k menores
caminhos sem loops (para o conjunto de caminhos P), o que é feito em O(K|V|3).
Os caminhos obtidos na busca com o KSP são organizados em uma lista ligada e,
então, ordenados pela ordem decrescente de disponibilidade de banda (linha 2 do
Algoritmo 2 ). Para que essa ordenação ocorra, a lista de caminhos de tamanho k
é percorrida e cada caminho é comparado com os demais k � 1, o que resulta em
complexidade de O(K2).

Para cada um dos k caminhos é feita a verificação de disponibilidade da
banda solicitada e, em caso de sucesso, ocorre a alocação do espectro, conforme
o laço das linhas 3 até 15 do Algoritmo 2. Para tanto, duas polı́ticas de alocação
são adotadas, first-fit para atender BDT (linha 5) e last-fit para MBDT (linha 10).
A operação de detecção e intersecção de espectro nas duas polı́ticas possui com-
plexidade de tempo de O(|K|2), uma vez que a principal diferença entre os dois
métodos é o sentido da varredura no espectro de frequência. Dessa maneira, te-
mos que a complexidade de tempo do Algoritmo 2 é de O(K|V|3)+K2+2K3. Como
resultado, cada uma das polı́ticas de escalonamento possui uma complexidade
de tempo de execução de O(|<|!((K|V|3) + K3)).

4. Avaliação de Desempenho

Na avaliação dos algoritmos propostos, que foram implementados no simulador
ONS [Costa et al. 2016], eventos dinâmicos de chegadas e partidas de requisições
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foram simuladas na rede NSFNET (Figura 2) para comparar o desempenho com
o Algoritmo AARSAE [Sousa and Drummond 2017]. Na figura abaixo os nós
são BV-OXCs, as arestas estão numeradas com as respectivas distâncias e tem-se
alguns dos nós destacados por terem conexão direta com CD que efetuam ou
recebem uma transferência de dados.

Figura 2. Topologia da rede NSFNET

Considerou-se o uso ilimitado de BVTs, sendo cada um com capacidade de
transmissão de 20 slots. Cada slot tem largura de banda de 12.5GHz e cada enlace
possui 640 slots de frequência com espectro total de 8THz. Para banda de guarda
assumiu-se dois slots. Os algoritmos foram testados usando a modulação 8QAM
[Aibin and Walkowiak 2017].

Cada simulação foi realizada 5 vezes utilizando o método de replicações
independentes. Para os resultados apresentados foram calculados intervalos de
confiança com 95% de confiabilidade. Foram geradas 100.000 chamadas por
simulação de acordo com a distribuição de Poisson, considerando-se os dois ti-
pos de aplicação em questão, com origens e destinos distribuı́dos uniformemente
dentro do subconjunto de localizações dos CDs. O número de chegadas variou
entre 2 e 30 por unidade de tempo [Zhang et al. 2015] com incrementos de 4 uni-
dades. As BDTs foram configuradas para transferir [100, 300, 500, 800]GB dentro
de um prazo de [20, 60, 80, 40] unidades de tempo, respectivamente. A mesma
configuração das BDTs foi adotada para as MBDTs, definidas como um total de 4
requisições BDTs para um mesmo destino. A atribuição do espectro é feita utili-
zando as polı́ticas first-fit e last-fit para BDTs e MBDTs, respectivamente. O uso do
algoritmo KSP pelos algoritmos das polı́ticas de escalonamento considerou k = 4.
Na avaliação de desempenho a seguir, analisam-se as taxas de sucesso do serviço
MBDT (ressincronizações) e taxa de bloqueio de BDTs.

4.1. Apresentação dos Resultados

As polı́ticas de escalonamento de requisições SDF, LDA, SDA
e SRT foram implementadas e comparadas com o algoritmo
AARSAE([Sousa and Drummond 2017]). Enquanto essas polı́ticas são usa-
das para escalonar os dois tipos de demandas de tráfego, BDT e MBDT, o
algoritmo AARSAE não faz escalonamento e funciona da seguinte maneira:
quando a rota a ser estabelecida é menor do que a metade do diâmetro da rede, o
tráfego por essa rota ocorrerá com taxa máxima.
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O gráfico da Figura 3 apresenta os resultados da avaliação da qualidade de
atendimento do serviço por número de requisições em cada unidade de tempo.
Essa avaliação é referida como taxa de sucesso de ressincronizações, que é a razão
entre o número de demandas MBDTs atendidas e o número total de MBDTs. A
polı́tica com melhor desempenho nesse cenário é a SRT, que ordena as requisições
escalonadas pelo menor tempo restante, mantendo mais de 80% de aceitação de
requisições quando ocorrem 30 chegadas de requisições por unidade de tempo.
Esse fenômeno ocorre porque as chamadas sempre serão submetidas a uma tenta-
tiva de alocação antes de serem bloqueadas de fato, devido a violação do deadline.
No caso das demais polı́ticas, mesmo que o procedimento de ordenação das
requisições mude, existe uma função RemoveAtrasados(W) (linha 5 do Algoritmo
1) que ao invés de atendê-las emergencialmente, bloqueia essas requisições para
diminuir o número de demandas classificadas.

Em seguida, os próximos melhores resultados são conseguidos com os
algoritmos SDA e SDF em termos de atendimento das MBDTs, mostrando que
atender primeiro aquelas demandas de menor granularidade, tanto de volume de
dados quanto de prazo, melhora a fluidez dos recursos. Essas demandas de menor
granularidade são atendidas com a taxa máxima de transferência, em caminhos
selecionados pela maior disponibilidade de recursos. Com isso, as transferências
ocupam por menos tempo os canais estabelecidos nos slots em ordem descendente
(polı́tica last-fit). De maneira conjunta, essas decisões de engenharia de tráfego
aumentam a garantia de que exista recursos para atender as requisições em lote.
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Figura 3. Taxa de sucesso de ressincronizações com as demandas MBDTs na
topologia NSFNET

Já a polı́tica LDA (Figura 3), na qual as MBDTs com os maiores volumes de
dados são priorizadas, alcança um percentual menor de aceitação em comparação
com as duas polı́ticas anteriores, o que é especialmente percebido no cenário onde
ocorrem mais de 18 chegadas por unidade de tempo (Figura 3). Isso ocorre porque
as maiores demandas tendem a congestionar o tráfego na rede mais rapidamente,
um problema que é agravado pela localização relativamente próxima de um
grande número de CDs, conforme mostra a Figura 2. Com isso, as chamadas
esperando atendimento na janela W sofrem um risco maior de estrapolarem os
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seus deadlines devido as tentativas mal-sucedidas de atendimento, enquanto os
recursos da rede estão ocupados pelas demandas de maior granularidade. Apesar
dessa dificulade, todas as estratégia de escalonamento atingem bons resultados
em comparação com o algoritmo AARSAE que não realiza escalonamento.

Já o gráfico da Figura 4, apresenta os resultados da taxa de bloqueio (BR)
de requisições BDTs por número de chagadas de requisições por cada unidade de
tempo. Os algoritmos AARSAE e SDF tiveram taxas de bloqueio muito próximas,
com o SDF se sobressaindo em pouco menos de 0.5%. O SDF bloqueia requisições
que estão no limite de tempo e prioriza as requisições com os menores prazos.
O AARSAE se beneficia usando a prática de definição da taxa de transferência
baseada no diâmetro da rede devido à localização dos CDs (Figura 2), concentra-
dos em determinado ponto da topologia. Entre 18 e 22 chegadas por unidade de
tempo, o SDF tem ligeira queda no desempenho em comparação com o AARSAE,
mas logo essa diferença diminui.

As polı́ticas LDA e SDA, também mostradas no gráfico da Figura 4, são
as que apresentam os resultados mais similares para o bloqueio de BDTs, uma
vez que ambas se baseiam no volume de dados para priorizar as demandas.
Essa estratégia é tomada em um ambiente com disputa de recursos por parte
de demandas BDTs e MBDTs. Como o volume de dados de uma MBDT tem
maior probabilidade de superar o volume de dados de uma BDT, muitas chama-
das podem ter que aguardar na janela de escalonamento por muitas tentativas
consecutivas até que o seus deadlines estourem.
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Figura 4. Taxa de bloqueios de requisições BDTs na topologia NSFNET

A menor taxa de bloqueio de requisições é obtida pela polı́tica SRT, que
prioriza as requisições cujo tempo de espera é o menor. Essa estratégia aumenta
as chances de que uma chamada seja atendida, podendo submetê-la várias vezes a
novas tentativas de alocação até que o limite de tempo seja atingido. A associação
dessa polı́tica com estratégias de alocação first-fit e last-fit é responsável por au-
mentar o número de canais disponı́veis para o estabelecimento de requisições,
dentro do cenário apresentado.

De maneira geral, os resultados das simulações mostram que a adoção de
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uma estratégia de escalonamento melhora os ı́ndices de atendimento de diferentes
tipos de serviços na rede. Enquanto um algoritmo que não realiza escalonamento
tende a declinar o percentual de aceitação quando ocorrem a partir de 10 chegadas
por unidade de tempo, com uma polı́tica de classificação esse comportamento só
ocorre a partir de 18 chegadas de requisições por unidade de tempo. Além disso,
a polı́tica SRT é a mais vantajosa para ambos os tipos de demandas na rede, BDT
e MBDT, pois tende a postergar um possı́vel bloqueio até o máximo limite de
tempo permitido.

5. Conclusão

Este trabalho propõe um estudo das polı́ticas de escalonamento de demandas
BDTs e MBDTs em um ambiente de tráfego dinâmico em EON. Para lidar com os
dois tipos de serviço, as técnicas de engenharia de tráfego selecionam os caminhos
menos congestionados, e nestes, promove alocação de espectro com as polı́ticas
first-fit e last-fit, proporcionando uma separação mı́nima do enlace óptico por tipo
de serviço. Para melhorar a taxa de atendimento de ambos os tipos de requisições,
as polı́ticas de escalonamento SDF, LDA, SDA e SRT são implementadas. Os me-
lhores resultados foram obtidos com a polı́tica SRT, que permite adiar o máximo
possı́vel o tempo no qual a demanda deve ser atendida. Além disso, os algoritmos
SDA e SDF demonstraram bom desempenho no cenário de tráfego elevado (mais
de 10 chegadas por unidade de tempo), uma vez que mantém a taxa de atendi-
mento em torno de 65% de ressincronizações bem-sucedidas, mostrando que a
ideia de atender primeiro aquelas demandas de menor granularidade, tanto de
volume de dados quanto de tempo para entrega no destino, melhoram a fluidez
dos recursos.

Como trabalhos futuros, pretende-se estender essa proposta, baseada em
IR para realizar também AR de recursos na dimensão do tempo. Além disso,
outros tipos de tráfegos serão acrescidos a esse cenário para simular um ambiente
mais próximo da realidade, com compartilhamento dos canais de comunicacão.
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Abstract. The advances in optical data transmission technology have allowed
the great expansion of the internet and bandwidth demanding services. The
emergence of orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) has opened
the possibility of increasing the network’s spectral efficiency through the reso-
lution of the routing and spectrum allocation (RSA) problem. In this work, we
implemented two RSA heuristics, which accounts for different available modu-
lation formats (RMSA). Simulations were made for various networks, applying
the algorithms, under incremental traffic conditions. The results have shown
that the load balancing allocation heuristic (BMLM) displayed a smaller initial
blocking rate, when only one modulation format was available, but showed gre-
ater long-term blocking rate, relative to the shortest path allocation heuristic
(SPMLM). When more modulation formats were available, the BMLM presen-
ted worse performance in most of the cases, but managed better results in a few
networks.

Resumo. Os avanços na tecnologia de transmissão óptica de dados permiti-
ram o grande crescimento da Internet e de serviços exigentes em largura de
banda. O surgimento das redes baseadas em multiplexação por divisão de
frequências ortogonais (OFDM) abriram a possibilidade de se aumentar a
eficiência espectral de uma rede através da resolução do problema de rote-
amento e alocação de espectro (RSA). Neste trabalho, foram implementadas
duas heurı́sticas de RSA que consideram diferentes formatos de modulação
disponı́veis (RMSA). Simulações foram feitas para diversas redes, usando as
heurı́sticas, em condições de tráfego incremental. Os resultados mostraram
que a heurı́stica de alocação por balanceamento de carga (BMLM) tendeu a
apresentar menor taxa de bloqueio nos perı́odos iniciais, quando havia ape-
nas um formato de modulação disponı́vel, mas apresentou maior taxa de blo-
queio, a longo prazo, relativa à heurı́stica por alocação de caminho mais curto
(SPMLM). Quando mais formatos de modulação estavam disponı́veis, o BMLM
apresentou pior desempenho na maioria dos casos, mas conseguiu melhores
resultados em algumas redes.

1. Introdução
Os últimos anos têm conhecido um grande aumento em novos serviços na internet, desde
novas plataformas de entretenimento e redes sociais a transações financeiras e blockchain.
Pesquisas realizadas pela Cisco mostraram que a taxa de dados transmitida apresentará
um crescimento composto de 26% ao ano entre 2017 e 2022 [Cisco 2017].
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O crescimento da banda disponı́vel permitiu o advento de novos modelos de
negócios na Internet como TV em alta definição, streaming de vı́deo, computação em
nuvem, mı́dia social, blockchain, localização geográfica em tempo real e outros serviços
comuns que exigem diferentes nı́veis de qualidade de serviço (Quality of Service - QoS)
e largura de banda.

Redes ópticas elásticas (Spectrum-sliced Elastic Optical Networks - SLICE), ba-
seadas em multiplexação por divisão de frequências ortogonais (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing - OFDM), são uma proposta promissora para lidar com a diver-
sidade de tráfego, pois possuem maior granularidade das suas portadoras unitárias de
frequência, conhecidas como slots de frequência (SF), o que dá a essas redes uma maior
eficiência espectral [Jinno et al. 2009, Fontinele et al. 2018, Agrawal 2017]. Além disso,
redes baseadas em OFDM fornecem um maior nı́vel de flexibilidade, reconfigurabilidade
e facilidade de ampliação, que já são caracterı́sticas exigidas dos provedores de Internet
(Internet Service Provider - ISP) atualmente e serão ainda mais importantes no futuro
[Zhang et al. 2013].

Junto com a maior granularidade das redes SLICE também existe uma maior com-
plexidade durante o roteamento de tráfego. Para rotear as demandas de tráfego, o algo-
ritmo deve considerar não só os caminhos a serem percorridos, mas também quais serão
os SF atribuı́dos a cada uma das conexões. Esse desafio é conhecido como o problema de
roteamento e alocação de espectro (Routing and Spectrum Assignment - RSA) [Pioro and
Medhi 2004], que é explicado em maior detalhe na Seção 2.

Quando diferentes formatos de modulação podem ser usados para diferentes co-
nexões, a depender da distância percorrida entre os dados, ao RSA é adicionado a com-
plexidade da escolha dos formatos de modulação, que podem reduzir a banda usada, mas
que geralmente estão limitados a uma distância de transmissão, o que resulta no pro-
blema chamado de roteamento, modulação e alocação de espectro (Routing Modulation
and Spectrum Assignment - RMSA) [Abkenar and Rahbar 2017].

A resolução do RMSA, para otimizar uma determinada métrica da rede como, por
exemplo, a carga média utilizada ou a taxa de bloqueio (TdB) de conexões, é o obje-
tivo de vários trabalhos publicados neste campo e que podem ser de grande ajuda para
administradores que buscam melhorar a performance e a utilização dos recursos de suas
redes.

Um dos maiores objetivos, com relação à manutenção de redes, é aumentar a
longevidade dos recursos e adiar a instalação de novos cabos e dispositivos como mul-
tiplexadores ópticos e transponders, que costumam consumir bastante tempo e dinheiro.
Ter que instalar fibras precocemente, pode gerar um desperdı́cio de recursos, já que a ca-
pacidade de transmissão das fibras costuma dobrar a cada dois anos [Agrawal 2013]. Por
isso, o planejamento apropriado em um longo horizonte de tempo, é um fator estratégico
e de crı́tica importância para empresas do setor de comunicação.

Para avaliar um cenário de exaustão de recursos, a melhor opção é a simulação de
tráfego incremental. Assume-se que durante alguns perı́odos discretos de tempo, a rede
precisa servir uma nova leva de conexões. Cada um desses perı́odos de novas demandas
será chamado de perı́odo de tráfego incremental, onde a rede deverá atender a um conjunto
de novas demandas de tráfego, em que cada uma será alocada e mantida indefinidamente.
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Neste trabalho, propomos um algoritmo que usa heurı́sticas para resolver o RMSA
e fazer a alocação de SFs nos enlaces da rede, dada uma matriz de tráfego. Esse algoritmo
pode usar a mesma rede ou substrato fı́sico, e novas matrizes de tráfego, referentes a novas
demandas, para simular o tráfego incremental. O objetivo é analisar como se comporta a
taxa de bloqueio de diversas redes, para consecutivos incrementos de tráfego; e observar
como ocorre o esgotamento dos SFs nos enlaces de acordo com o funcionamento das
heurı́sticas.

O estudo foi feito comparando duas heurı́sticas, cujo funcionamento é análogo
às heurı́sticas que costumam aparecer na literatura [Wang et al. 2011], adaptadas para
usar diferentes formatos de modulação (FdM). A primeira heurı́stica se chama Shortest
Path with Minimum Load Modulation (SPMLM) e a segunda foi nomeada de Balanced
Minimum Load Modulation (BMLM). Simulações foram realizadas com essas heurı́sticas
para duas conjecturas de FdMs disponı́veis. Os resultados são apresentados na Seção 5
e levantam considerações interessantes sobre a aplicabilidade das heurı́sticas, a depender
de diferentes caracterı́sticas das redes.

2. Roteamento, Modulação e Alocação de Espectro
Redes ópticas baseadas em OFDM possuem a vantagem de serem mais flexı́veis e
possuı́rem uma maior granularidade de seu espectro de frequência, em comparação com
as redes baseadas em multiplexação por divisão de comprimento de onda (Wavelength
Division Multiplexing - WDM) que têm uma divisão fixa da banda, geralmente de 50
Ghz, intercaladas por bandas de guarda, como no padrão da ITU-T [ITU-T 2002]. Em
redes OFDM, as divisões de banda são mais modulares, geralmente 12.5 Ghz [Christo-
doulopoulos et al. 2011] e, para uma mesma conexão, as portadoras podem ser atribuı́das
adjacentes umas às outras, sem precisar de portadoras intermediárias entre os SFs como
banda de guarda. Também, por possuir SFs mais granulares, são melhores em servir co-
nexões de diferentes larguras de banda. A combinação desses fatores permite uma maior
eficiência espectral nas redes elásticas.

Em redes SLICE, os dados são roteados sem sofrer nenhum tipo de conversão
óptica-elétrica-óptica. Logo, não é possı́vel fazer conversão de espectro, o que significa
que quando uma conexão é roteada de um nó fonte a um nó destino, os mesmos SFs
devem ser usados ao longo do conjunto de enlaces de fibra dessa rota. Essa condição é
conhecida como a restrição de continuidade. Outra restrição presente em redes SLICE é
que, para uma mesma conexão, todos os SFs usados devem ser adjacentes uns aos outros.
Essa é a restrição de contiguidade de slots.

Quando uma rede SLICE precisa rotear uma conexão entre dois nós, além de
considerar a rota, ela deve considerar as restrições de continuidade e contiguidade. Isso
define o problema conhecido como roteamento e alocação de espectro (RSA).

A tecnologia OFDM também permite a escolha do número de sı́mbolos de trans-
missão, por bit (Formato de modulação) [Christodoulopoulos et al. 2011], que pode ser
realizado com o mesmo transponder. Como a eficiência espectral de uma conexão de-
pende diretamente da distância de trasmissão, o formato de modulação (FdM) usado deve
ser adaptável à distância de roteamento. Com essa consideração, existe uma complexi-
dade adicional, pois o roteamento também deve levar em conta qual FdM é mais eficiente
para percorrer toda a rota.
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A Tabela 1 mostra os formatos de modulação usados para as simulações na Seção
5. Os valores da tabela estão condizentes com [Oliveira et al. 2017] e [Jaya et al. 2016].

Tabela 1. Formatos de Modulação

Formato
de

Modulação
Taxa de bits

Distância
Máxima

(km)

Eficiência
Espectral
(bps/hz)

Banda
por

Portadora
(Ghz)

16QAM 1/4 500 4 12,5
8QAM 2/4 1000 3 12,5
QPSK 3/4 2000 2 12,5
BPSK 1 4000 1 12,5

É importante notar que a banda consumida por uma demanda irá depender do ca-
minho pelo qual ela será roteada. Suponha que cada portadora ou SF ocupe uma banda de
B GHz e uma conexão de t Gbits por segundo seja roteada por um formato de modulação
que possua uma eficiência espectral igual a ⌘ Gbps por GHz. A Fórmula 1 dá o número
de SFs necessários (⌧ ), para atender essa conexão, caso esse formato de modulação seja
usado. Como o quociente do lado direito da fórmula pode ser uma fração, ele é aproxi-
mado para o número inteiro logo acima dele, pois ⌧ deve ser um número inteiro. A função
teto que faz essa aproximação é representada por d⇤e.

⌧ =
l t

⌘ ⇥ B

m
(1)

É possı́vel notar, pela Fórmula (1), que o número de slots será menor, quando
a eficiência do formato de modulação for maior. No entanto, maior eficiência implica
menor alcance para a conexão, como pode ser visto na Tabela 1. Quando as restrições
do RSA são combinadas a essas novas considerações, o problema se chama roteamento,
modulação e alocação de espectro (RMSA). A Figura 1 ilustra um exemplo de resolução
do RMSA em uma rede em anel com 4 nós.

Figura 1. Exemplo de resolução de RMSA em uma rede anel com 4 nós.
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Na Figura 1, a rede e os nós estão coloridos de preto. Os nós estão enumerados de
1 a 4. As setas direcionais de cor azulada simbolizam a rota que um determinado tráfego
percorre, partindo do nó fonte para o nó destino. O conjunto de SFs de cada um dos
oito enlaces eij estão à esquerda e à direita da rede. As caixas preenchidas são os SFs
alocados para uma demanda de tráfego tij indicada logo acima. As caixas preenchidas
sem indicação são referentes à banda de guarda.

Suponha que uma matriz de tráfego T = {tij 2 N4⇥4}, com as demandas de
tráfego em Gbps, deva ser alocada na rede da Figura 1. Cada elemento tij dessa matriz,
sendo um número natural, representa a demanda do nó i, para o nó j.

T =

2

664

0 50 50 25
70 0 65 30
60 120 0 45
100 35 150 0

3

775

Vamos supor que o algoritmo que fará o RMSA, na rede anel, seja uma heurı́stica
de roteamento que sempre escolha o caminho mais curto para rotear a demanda atual.
Imagine que, para este algoritmo, os formatos de modulação 8QAM e 16QAM estejam
passı́veis de serem usados e que cada enlace tenha uma distância de 500 km. Suponha
também que a polı́tica de alocação de SFs escolha sempre os primeiros slots livres que
possam alocar aquela carga (polı́tica conhecida como First Fit - FF) e que o número de
slots, de banda de guarda, entre as alocações seja igual a 1.

A heurı́stica terá que usar uma ordem para alocar essas demandas. Neste caso,
serão escolhidos primeiro os elementos, da matriz, da esquerda para direita e de cima
para baixo (sentido de leitura).

O primeiro elemento válido para se alocar seria a demanda de 50 Gbps, do nó 1
para o nó 2. O caminho mais curto seria usando apenas o enlace e12. Como a distância
total é igual a 500 km, pode-se usar 16QAM como FdM. Logo, usando a Fórmula 1, um
slot será alocado no enlace e12. Em seguida, a próxima demanda é do nó 1 para o nó 3,
também de 50 Gbps. O número de SFs consumidos será 2. Existem dois caminhos mais
curtos, então, para esta heurı́stica, qualquer um dos dois pode ser usado. Neste caso, o
caminho do nó 1 para o nó 2 para o nó 3 será escolhido. A distância total é de 1000 km,
então não poderá ser usado 16QAM como FdM. Assim, usando 8QAM, 2 SFs contı́guos
devem ser alocados de forma contı́nua nos enlaces e12 e e23. Note, na Figura 1, que a
demanda t13 teve de ser alocada depois da banda de guarda no enlace e12. Por isso, no
enlace e23, os dois primeiros slots ficaram vazios, já que, pela restrição da continuidade,
as mesmas portadoras devem ser alocadas para todos os enlaces de uma mesma conexão.

Seguindo o mesmo padrão para os outros elementos da matriz de tráfego, ao final,
a resolução do RMSA, feita pela heurı́stica será como na Figura 1. Note que no enlace
e23 somente o primeiro slot pode ser preenchido, pois o segundo slot deve ser usado como
banda de guarda. Além disso, no enlace e21, o segundo e terceiro slots não poderão ser
utilizados em momento algum, pois não há como inserir nenhuma demanda junto com os
dois slots de banda de guarda necessários. A esse efeito, em que surgem SFs dispersos
de difı́cil alocação, se dá o nome de fragmentação de espectro [Silva et al. 2018] e é uma
consequência inevitável das restrições de continuidade e contiguidade.
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3. Tráfego Incremental
Uma rede pode ser dimensionada a partir de uma demanda estimada previamente ou por
meio de modelos estatı́sticos, para prever qual será a demanda exigida da rede no fu-
turo e projetá-la com o intuito de minimizar a probabilidade de bloqueio a partir desses
dados. Esse planejamento usa modelos para tráfego tido como estático. As simulações
para tráfego estático são mais simples, no entanto, esta metodologia não pode fornecer
informação sobre como a probabilidade de bloqueio da rede irá se comportar ao longo do
tempo.

A análise da rede sob condições de tráfego dinâmico, ou incremental, são propos-
tas mais realistas e que fornecem relatórios mais completos sobre a qualidade de serviço
e o consumo de recursos da rede. Nas condições de tráfego dinâmico, novas conexões
podem surgir ou desaparecer com o tempo e a rede deve alocar ou desalocar os SFs de
acordo. No tráfego incremental, novas conexões surgem com o tempo e devem ser alo-
cadas, sem desaparecer, simulando assim as condições de maior exaustão da rede. O que
fornece, aos operadores, uma perspectiva do pior cenário de escassez de recursos.

[Straub et al. 2006] mostrou que o planejamento de redes pela abordagem de
tráfego incremental é superior do ponto de vista custo-benefı́cio à abordagem estática,
em arquiteturas WDM. [Velasco et al. 2016] considerou o planejamento da expansão
da capacidade da rede em regime multiperı́odo, para previsões de demanda de tráfego
médio crescente com ajuda de alguns modelos matemáticos. [Soumplis et al. 2017]
apresentou um algoritmo para fazer o planejamento de redes em condições de tráfego
incremental e mostrou até 36% de melhoras em gastos. [Iyer and Singh 2018] propôs
formulações de ILP para minimizar o custo de operação em redes multicamadas, conside-
rando tráfego incremental. Esses trabalhos mostram resultados promissores para o estudo
de redes elásticas em regime multiperı́odo.

Neste trabalho, o tráfego incremental foi modelado como uma série temporal,
onde uma matriz T = {tij 2 Nv⇥v} é um conjunto de demandas de tráfego relativas a um
perı́odo de alocação (v é o número de nós da rede). Desta forma, outras matrizes similares
podem ser geradas, relativas a outros perı́odos de tráfego incremental e, assim, teremos
as taxas de bloqueio da rede para cada perı́odo de incremento de tráfego. A partir deste
modelo, é possı́vel observar como os recursos da rede são esgotados para os múltiplos
perı́odos. As notações e o algoritmo são melhores descritos na Seção 4.

4. Algoritmo de RMSA Incremental
O problema do RMSA pode ser resolvido de forma ótima, a minizar uma determinada
métrica requerida, com o uso de formulações de programação linear inteira (Integer Li-
near Programming - ILP) como a proposta em [Jia et al. 2015]. No entanto, um dos
pontos negativos de se usar tais formulações é que o tempo de execução cresce exponen-
cialmente em função do número de nós e enlaces considerados.

Para resolver o RMSA, para mais de um perı́odo de tráfego incremental, propomos
o Algoritmo 1 que recebe, como entrada, uma matriz de tráfego T = {tij 2 Nv⇥v}, onde
cada elemento tij representa a demanda incremental de transmissão, em bits por segundo,
do nó i para o nó j, onde v é o número de nós na rede. O algoritmo também recebe uma
estrutura E contendo todos os enlaces eij da rede e a estrutura M , contendo os FdMs que
poderão ser usados.
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4.1. Notações e Variáveis
• T : Matriz de demanda de tráfego tij do nó i para o nó j. T = {tij 2 Nv⇥v}
• E : Estrutura que contém todos os enlaces da rede, representados por eij , assim

como as distâncias |eij| e o número de slots de frequência ocupados keijk, do
enlace que conecta o nó i ao nó j.

• M : Estrutura que contém os formatos de modulação disponı́veis ⌘m, suas res-
pectivas distâncias máximas |⌘m| e seus respectivos valores de eficiência k⌘mk.
M = ⌘m [ {|⌘m| 2 Nm} [ {k⌘mk 2 Nm}

• x : Valor númerico para contar o número de alocações bem sucedidas
• po : Estrutura que contém o caminho escolhido pela heurı́stica de RMSA, junto

com sua distância total |po| e sua carga máxima kpok
• Pij : Estrutura com os k menores caminhos pkij entre nó i e nó j.
• pkij : Estrutura que representa o k-ésimo menor caminho do nó i para o nó j.

Essa estrutura contém os enlaces ekij que fazem parte desta rota, a distância total
|pkij| e a carga máxima kpkijk do k-ésimo caminho. pkij = {ekij ⇢ E} [ {|pkij| 2
Nk⇥v⇥v} [ {kpkijk 2 Nk⇥v⇥v}

• s : Variável booleana que assume o valor verdadeiro (true) ou falso (false), a partir
do resultado da função A.

• K : Função para calcular os k menores caminhos do nó i para o nó j, a partir da
demanda tij junto com a estrutura da rede, E.

• A : Função que recebe uma demanda de tráfego tij , os elances E e a estrutura que
contém os FdMs disponı́veis M e tenta fazer o RMSA.

• B : Valor numérico representativo da banda usada por cada SF.
• G : Valor numérico da banda de guarda entre dois SFs alocados.
• F : Função de First Fit. Recebe o caminho escolhido po e a carga do caminho

escolhido ⌧ o e fará a alocação de SFs, de acordo com a polı́tica de alocação co-
nhecida como First Fit.

• máx : Função que recebe vários valores e retorna o maior deles.
• mı́n : Função que recebe vários valores e retorna o menor deles.

4.2. Algoritmo e Heurı́sticas
O objetivo, do algoritmo é descobrir a taxa de bloqueio da rede, para cada perı́odo de
incremento de tráfego. Para isso, precisamos do número de alocações bem sucedidas
da rede, que é contado com a variável x, inicializada como zero (Linha 1). Então, para
cada demanda de tráfego tij dentro da matriz de tráfego T , usa-se uma função A, para
fazer o RMSA (Linha 3). Caso a alocação seja possı́vel, a função A retornará um valor
verdadeiro para a variável s e a variável x será incrementada de um (Linhas 3-6). O que
queremos desse algoritmo é o número de alocações realizadas x e os elances E após feita
a alocação. Para simular tráfego incremental com esse algortimo, basta usar o mesmo
conjunto de enlaces E, os mesmos formatos de modulação M e uma nova matriz de
demanda de tráfego T .

O Algoritmo 1 usa a função A, que é uma heurı́stica de resolução do RMSA.
Aqui, apresentamos dois algoritmos heurı́sticos, com o objetivo de minimizar diferentes
métricas na rede. O Algoritmo 2 é a primeira heurı́stica e seu modo de operação é bastante
simples. Esse algoritmo irá sempre escolher o caminho mais curto po, obtido usando o
algoritmo de Dijkstra, que fornece os enlaces eij que fazem parte do caminho mais curto
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Algoritmo 1 Incremental RMSA Algorithm
Input: T , E, M

1: Initialize: x = 0, B = 12.5
2: for 8tij 2 T do
3: s A(tij, E,M);
4: if s = true, then
5: x x+ 1
6: end if
7: end for

Output: x,E

do nó i ao no j (Linha 2). A distância total |po|, do caminho escolhido, é tida como a
somatória de todas as distâncias de cada um dos enlaces eij que fazem parte de po (Linha
3). A melhor eficiência k⌘ok é, então, escolhida, sendo a máxima das eficiências k⌘mk
disponı́veis, dado que a distância total |po| do caminho escolhido é menor ou igual à
distância máxima aceitável |⌘m| para este formato de modulação (Linha 4). Logo após, o
tráfego, em número de slots, para o caminho escolhido será calculado com a Fórmula 1,
usando a demanda, em bps, a eficiência do caminho escolhido e a banda usada por cada
slot de frequência, B e somando à banda de guarda G (Linha 5). No final, o algoritmo
clássico de alocação de SFs, First-fit (Por se tratar de um algoritmo conhecido, oculta-se
a implementação), denominado de F é aplicado (Linha 6). Assume-se que o algoritmo
de First-fit retorne um valor verdadeiro, para s, caso a alocação seja bem sucedida e
falso, caso contrário. O Algortimo 2 foi nomeado de Shortest Path with Minimum Load
Modulation (SPMLM).

Algoritmo 2 Heurı́stica SPMLM
Input: tij , E, M

1: Initialize: po, k⌘ok, ⌧ o, s
2: po  Dijkstra(tij, E)
3: |po| 

P
eij2po |eij|

4: k⌘ok  máx(k⌘mk 2M : |⌘m| � |po|)
5: ⌧ o  

l
|tij |

k⌘ok⇥B

m
+G

6: s F (⌧ o, po)

Output: s

O outro algoritmo, apresentado neste trabalho, que pode ser usado como heurı́stica
da função A é o Algoritmo 3, cujo objetivo é minimizar a carga máxima em qualquer um
dos enlaces da rede. De inı́cio, se inicia as variáveis para guardar o caminho escolhido po,
sua distância total |po| e sua carga máxima kpok. Essas variáveis serão úteis mais à frente.
Inicia-se também ⌧ o e s. Como esse algoritmo usa k caminhos para uma determinada de-
manda, é necessário inicializar uma eficiência k⌘kijk, assim como um tráfego, em número
de slots ⌧ kij , para cada caminho (Linha 1).

O segundo passo dessa heurı́stica é calcular os k menores caminhos possı́veis para
a demanda tij , através da função K (Linha 2). A função K pode ser implementada através
de um algoritmo de k menores caminhos, como aquele proposto em [Yen 1971]. Esses
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caminhos ficarão na estrutura Pij . Logo após, para cada um dos caminhos pkij , dentro
de Pij (Linha 3), é calculada a distância total daquele caminho, como a somatória das
distâncias individuais |eij| de cada enlace pertencente a esse caminho (Linha 4). É cal-
culado, também, a carga máxima deste caminho, como a carga máxima keijk dos enlaces
que pertencem a este caminho (Linha 5). Em seguida, define-se, a melhor eficiência
possı́vel k⌘kijk dos FdMs possı́veis, tal que a distância máxima do caminho seja menor
ou igual à distância máxima aceita para aquele formato de modulação (Linha 6). Com
a eficiência definida para cada caminho, calcula-se a carga que aquela demanda tij irá
exigir, caso seja roteada pelo caminho pkij , com o uso da Fórmula 1, somada à banda de
guarda G (Linha 7).

Com |pkij|, kpkijk, k⌘kijk e tkij obtidos para cada pkij . Segue-se, a carga máxima do
caminho escolhido kpok é tida como a carga do caminho no qual, a soma da carga máxima
kpkijk com seu respectivo tráfego tkij é a menor entre todas (Linha 9). Escolhida a menor
carga kpok, escolhe-se a menor distância total, entre as distâncias totais dos caminhos
que possuem carga máxima igual a kpok (Linha 10). Assim, o caminho mais curto, com
menor carga máxima é o escolhido po (Linha 11). O tráfego, em número de slots ⌧ o será o
tráfego do caminho pkij , ou seja, ⌧ kij (Linha 12). Então o algoritmo de First Fit é utilizado
para alocar a carga neste caminho (Linha 6). O Algoritmo 3 foi chamado de Balanced
Minimum Load Modulation (BMLM).

Algoritmo 3 Heurı́stica BMLM
Input: tij, E,M

1: Initialize: po, |po|, kpok, ⌧ o, s, {k⌘kijk 2 Rk⇥v⇥v}, {⌧ kij 2 Nk⇥v⇥v}
2: Pij  K(tij, E);
3: for 8pkij 2 Pij do
4: |pkij| 

P
eij2pkij

|eij|
5: kpkijk  máx(keijk 2 pkij)
6: k⌘kijk  máx(k⌘mk 2M : |⌘m| � |pkij|)
7: tkij  

l
|tij |

k⌘kijk⇥B

m
+G

8: end for
9: kpok  kpkijk = mı́n(kpkijk+ tkij : p

k
ij 2 [Pij])

10: |po| mı́n(|pkij| ⇢ [Pij] : kpkijk = kpok)
11: po  pkij : |pkij| = |po|, kpkijk = kpok
12: ⌧ o  k⌧ kijk
13: s F (⌧ o, po)

Output: s

5. Simulações e Resultados
O Algoritmo 1 da Seção 4 foi aplicado em 23 redes conhecidas, com diferentes números
de nós e de enlaces. Foram simulados 25 perı́odos de tráfego incremental, alimentando
25 matrizes de tráfego T ao algoritmo. Cada uma das matrizes de tráfego foi gerada como
uma matriz de mesmas dimensões que a matriz de custo da rede, onde cada elemento tij
pode assumir valores entre 0, 100, 200, 300 e 400 Gbps, com uma distribuição uniforme
de probabilidade.
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Para cada uma das redes, as matrizes de tráfego foram inseridas sequencialmente
como entrada, para simular os perı́odos individuais. O número de conexões bem sucedi-
das x foi usado para calcular a TdB relativo ao número total de conexões presentes em
cada uma das matrizes de tráfego T .

Gerando a matriz T desta forma, o tráfego total na rede será maior, quão maior for
o número de nós da rede. Por isso, o número máximo de SFs em cada enlace foi diferente
para redes de tamanhos diferentes. A quantidade máxima de SFs para cada rede e a lista
das redes utilizadas podem ser encontrados na Tabela 2. Para uma mesma rede, o número
máximo de SFs foi igual para todos os enlaces.

As redes foram modeladas a partir da sua matriz de custo, onde o custo |eij| de
cada enlace da rede é igual à sua distância. Dessa forma, o custo total de uma rota será a
distância percorrida por todos os enlaces entre o nó i e o nó j. Em termos de distância,
para as simulações, foi considerado que cada enlace possui 500 km.

Tabela 2. Redes e Parâmetros de Simulação
Número de Nós na Rede (Primeira Parte)

9 10 11 12 14 15 17
Via BREN Abilene CESNET Italiana ACONET Germany

- LEARN CompuServe VBNS NFSNET - Spain
- RNP - - - - -

Numero Máximo de SFs por Enlace da Rede
512 512 512 512 512 512 1024

Numéro de Nós na Rede (Segunda Parte)
19 20 21 23 24 25 26

CANARIE ARPANET PIONIER Bulgaria COX SANET NewNet
EON Sweden - - - - -

Memorex - - - - - -
Numero Máximo de SFs por Enlace da Rede

1024 1024 2048 2048 2048 2048 2048

Primeiramente, as simulações foram realizadas usando o SPMLM e o BMLM,
considerando apenas o formato de modulação de maior alcance, da Tabela 1, o BPSK,
ou seja, M = {|⌘4| = 4000km, k⌘4k = 1}. Para ilustrar os resultados, foi escolhido
o diagrama de caixas, por mostrar a tendência geral, desconsiderando outliers (Pontos
fora da curva), para a ampla faixa de valores gerados nas simulações na gama de redes
utilizadas. Os resultados são apresentados na Figura 2.

A Figura 2 mostra dois diagramas de caixas, lado a lado, um para os resultados
do SPMLM e outro para o BMLM. Esse diagrama ilustra, para todas as redes, a faixa de
valores de TdB, assim como sua tendência, para cada perı́odo de incremento de tráfego.
Às tendências são similares, mas é possı́vel ver pela Figura 2 que a partir do segundo
perı́odo, o BMLM, em geral, apresenta taxas de bloqueio maiores que o SPMLM, mas
durante os 2 primeiros perı́odos, o BMLM apresentou taxas de bloqueio inferiores.

Este fenômeno ocorre por que o BMLM, ao tentar balancear as cargas, evita que
alguns poucos enlaces fiquem sobrecarregados, em relação aos demais. O SPMLM, ao
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Figura 2. Gráfico de caixa para as taxas de bloqueio relativo a cada perı́odo de tráfego
incremental simulado. Um formato de modulação disponı́vel (BPSK). SPMLM e BMLM

sempre rotear as conexões pelo mesmo caminho, tem a tendência de usar alguns enlaces
mais que outros e assim, tem uma maior probabilidade de bloquear mais tráfego no inı́cio.
No entanto, na tentativa de balancear a carga, o BMLM usará caminhos mais longos,
consumindo portadoras em um número maior de enlaces. Somado a esse fator, por usar
rotas diferentes a todo o momento, as redes administradas pelo BMLM estarão sujeitas a
maior fragmentação de espectro.

As simulações também foram feitas para as quatro opções de FdM, da Tabela
1, disponı́veis. M = {|⌘1| = 500km, k⌘1k = 4, |⌘2| = 1000km, k⌘2k = 3, |⌘3| =
2000km, k⌘3k = 2, |⌘4| = 4000km, k⌘4k = 1}. Os resultados estão na Figura 3.

Como esperado, ao comparar a performance das simulações com apenas um FdM
disponı́vel com as simulações com quatro FdMs, as taxas de bloqueio são menores para
o último caso, mas também há maior disparidade dos valores, para os mesmos perı́odos,
o que significa que algumas redes se beneficiaram mais que outras, por ter um número
maior de opções de modulação.

É notavel que a performance do BMLM foi efetivamente pior que a do SPMLM
sob essas condições de simulação. Isso ocorre porque, como os FdMs escolhidos pelos
caminhos mais curtos são mais eficientes, existe um grande incentivo para rotas menores
e o BMLM sofre maiores punições ao tentar balancear a carga por caminhos mais longos.

Apesar de apresentar pior performance geral, o BMLM obteve melhor taxa de
bloqueio inicial em algumas poucas redes como a ACONET e a PIONIER, mostrando
que a topologia pode influenciar nos resultados obtidos para um método de resolução do
RMSA.

Para se ter uma visão mais completa de como as taxas de bloqueio se comporta-
ram, em cada perı́odo, para o SPMLM e o BMLM, usando as duas diferentes conjunturas
de FdMs, a Figura 4 possui todas as curvas das TdBs médias, para todas as simulações.
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Figura 3. Gráfico de caixa para as taxas de bloqueio relativo a cada perı́odo de tráfego
incremental simulado. Quatro formatos de modulação disponı́veis. SPMLM e BMLM

Figura 4. Curvas das taxas de bloqueio médias para cada perı́odo de tráfego incremental

6. Conclusão

Este artigo faz um estudo sobre o comportamento da taxa de bloqueio, em diversas redes,
em simulações com tráfego incremental, para se obter dados sobre como o algoritmo de
RMSA usado pode influenciar na performance de diferentes redes ao longo do tempo.
Implementou-se duas heurı́sticas de RMSA. Uma de alocação por caminho mais curto
(SPMLM) e uma heurı́stica de balancemaneto de carga (BMLM), ambas as heurı́sticas
foram comparadas em um cenário onde novas demandas de tráfego, estatisticamente pre-
visı́veis, chegavam em intervalos constantes de tempo.

Quando se considerou apenas um formato de modulação disponı́vel, o BMLM ob-
teve melhores taxas de bloqueio inicial, no entanto, sempre apresentou maiores taxas de
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bloqueio após esses primeiros perı́odos. Esse fenômeno é justificado pelo maior esgota-
mento da rede e maior fragmentação de espectro promovido pelo algoritmo. No entanto, é
importante lembrar que uma menor taxa de bloqueio inicial pode ser útil para administra-
dores de redes buscando adiar a manutenção de sua rede. Neste caso, seria recomendado
usar o BMLM até que sua taxa de bloqueio fosse superior e então, substituir a heurı́stica
pelo SPMLM.

No cenário onde quatro formatos de modulação podiam ser usados pelas redes,
não se pôde encontrar nenhuma vantagem em usar o BMLM, exceto em algumas poucas
redes. A taxa de bloqueio média foi maior em todos os perı́odos de incremento de tráfego,
pois a capacidade de caminhos mais curtos de usarem formatos de modulação com maior
eficiência, tornou o SPMLM uma opção mais vantajosa. Mesmo nos perı́odos iniciais,
o BMLM não foi capaz de trazer melhores taxas de bloqueio. No entanto, o BMLM
conseguiu atrasar o inı́cio da taxa de bloqueio em duas das vinte e três redes, o que nos
leva a frisar a importância de se fazer simulações dedicadas para qualquer rede especı́fica
que se deseje prever a performance, pois a rede pode se comportar de forma imprevisı́vel
em realação às tendências gerais, como apresentadas neste trabalho.
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Abstract. The introduction of space division multiplexing in optical networks
brought new challenges for network protection since lightpaths can allocate
great capacity and transmit data at different rates. In addition, these networks
suffer from the fragmentation of the spectrum that hinders contiguity and conti-
nuity constraints and, therefore, increases blocking. To address these problems,
in this paper, we propose a protection algorithm for elastic optical networks
with spatial division multiplexing based on multipath routing and shared bac-
kup paths.

Resumo. A introdução da multiplexação por divisão espacial em redes ópticas
traz novos desafios para a proteção da rede, uma vez que o caminho da luz pode
abranger alta capacidade e transmitir dados a taxas diferentes. Além disso,
essas redes sofrem com a fragmentação do espectro que dificulta as restrições
de contiguidade e continuidade e, portanto, aumentam o bloqueio. Para re-
solver esses problemas, neste artigo, propomos um algoritmo de proteção para
redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial baseado em ro-
teamento multicaminho e caminhos de backup compartilhados.

1. Introdução
A rede óptica elástica (EON) com multiplexação por divisão espacial (SDM), EON-SDM,
é uma solução promissora para lidar com as crescentes demandas de largura de banda. A
capacidade de alocar de maneira flexı́vel o espectro permitirá que esse tipo de rede lide
com as demandas de tráfego com vários requisitos de largura de banda. Além disso,
a adoção da multiplexação por divisão espacial proporcionará maior disponibilidade de
capacidade. Quanto maior a capacidade da rede e o tráfego transportado, maior é a neces-
sidade de esquemas de proteção eficazes para evitar a perda maciça de dados. No entanto,
o emprego de capacidade de reserva para a proteção de caminhos de trabalho reduz os
recursos disponı́veis para caminhos de trabalho, levando ao bloqueio de solicitações de
entrada.

O estabelecimento e a remoção de caminhos ópticos acarreta na fragmentação do
espectro, que é um estado no qual existem slots disponı́veis, mas descontinuos de tal
forma que não podem ser usados para aceitar novas solicitações, isto é, a segmentação
do espectro disponı́vel em pequenas bandas não contı́guas. O uso do roteamento mul-
ticaminho oferece a vantagem de usar pequenas faixas contı́guas divididas em diversos
caminhos para a requisição, possibilitando o aumento do número de solicitações aceitas.
A Figura 1 ilustra como o roteamento multicaminho possibilita a aceitação de requisições
que não seria aceita através de roteamento simples.

Em redes ópticas que utilizam multiplexação por divisão de comprimento de
onda (WDM), o uso do roteamento multicaminho destina-se principalmente a rotear
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Figura 1. Fragmentação do espectro

aplicações com grandes requisitos de grande largura de banda, geralmente maiores
que a capacidade de um comprimento de onda [Chen et al. 2009b, Chen et al. 2009a,
de Santi et al. 2012, de Santi et al. 2015, de Santi and da Fonseca 2014]. No entanto,
em redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial, o roteamento mul-
ticaminho possibilita aumentar a utilização dos recursos da rede. Além da melhor
utilização dos recursos, o roteamento multicaminhos em EON-SDM pode gerar me-
nor probabilidade de bloqueio [Ruan and Zheng 2014], e incremento de sobrevivência
[Ruan and Zheng 2014], já que o transporte do volume total da demanda ocorre em diver-
sos caminhos.

Segundo [Consortium 2002], duas das caracterı́sticas que podem ser utilizadas
para determinar um conjunto de caminhos a serem utilizados é o número de caminhos
disponı́veis entre os nós origem e destino e a independência dos caminhos, ou seja, quão
disjuntos são os caminhos que compõem o conjunto de múltiplos caminhos. Este artigo
propõe um algoritmo de proteção em EON-SDM que utiliza multicaminho e avalia o
desempenho do algoritmo proposto em função do número de caminhos necessário para
suprir uma demanda de tráfego.

Apesar de outros trabalhos terem estudado a proteção de redes ópticas
elásticas com multiplexação por divisão espacial [Tode and Hirota 2014,
Oliveira and da Fonseca 2016, Muhammad et al. 2014], nenhum dos trabalhos na
literatura emprega multicaminho para diminuir o bloqueio gerado pela fragmentação do
espectro. Este artigo introduz o algoritmo Multipath Protection for Multicore network
(MPMN) para diminuir a fragmentação gerada pela alocação e desalocação de caminhos
ópticos em redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial utilizando
multicaminhos. Além disso, o algoritmo MPMN decide sobre caminhos de proteção,
utilizando caminhos compartilhados.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 revisa trabalhos rela-
cionados. A seção 3 introduz o algoritmo MPMN. A seção 4 avalia o desempenho do
algoritmo proposto e a seção 5 conclui o artigo.

2. Trabalhos relacionados
Apesar de algoritmos de roteamento e alocação de espectro e núcleo terem sido propostos
na literatura, poucos artigos consideraram a proteção da rede. Além disso, roteamento
multicaminho não foi considerado nesses estudos.

Os autores de [Gao et al. 2016] propuseram uma formulação baseada em
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programação linear inteira (PLI) e uma heurı́stica de roteamento multicaminho e alocação
de espectro para redes ópticas elásticas protegidas. O esquema proposto atinge uma menor
utilização de recursos em comparação com os esquemas de proteção tradicionais. Além
de multicaminho, os algoritmos citados utilizaram diferentes formatos de modulação.

Em [Goścień et al. 2016] estuda-se a sobrevivência de redes ópticas elásticas ba-
seada em roteamento multicaminho, permitindo a transmissão de uma demanda em dife-
rentes rotas, garantindo a transmissão de um volume de demanda especı́fico no caso de
uma falha de um único enlace. O artigo propõe uma PLI e uma heurı́stica para resolver o
problema de sobrevivência em redes ópticas elásticas utilizando multicaminho.

Chen et.al em [Chen et al. 2013] propuseram dois algoritmos de roteamento mul-
ticaminho e de atribuição de espectro utilizando modulação adaptativa de acordo com a
distância entre os nós finais para redes ópticas elásticas. Eles analisaram a eficácia dos
algoritmos em cenários de tráfego dinâmico. Os autores mostraram que a combinação
de roteamento multicaminho e modulação adaptativa em redes ópticas elásticas reduz o
bloqueio de requisições em comparação ao uso de roteamento de caminho único.

Em [Dharmaweera et al. 2016] investigou-se o emprego conjunto de agregação
de tráfego e multicaminho para redes ópticas elásticas. Através de simulações, os auto-
res demonstraram que a agregação de tráfego e roteamento multicaminho, aumentam a
eficiência espectral e reduz o consumo de recursos em relação aos esquemas existentes.

Os autores de [Ruan and Zheng 2014] consideraram o impacto da fragmentação
do espectro ao longo de caminhos simples e multicaminhos em redes ópticas elásticas.
Demonstraram que o esquema de multicaminhos atinge maior eficiência espectral que o
esquema de provisionamento com caminho único.

Apesar de diversos trabalhos terem avaliado o uso de multicaminho para se prover
proteção em redes ópticas elásticas, nenhum destes trabalhos trataram de proteção de
redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial.

3. O algoritmo MPMN
O algoritmo introduzido nesta seção, chamado Multipath Protection for Multicore
network (MPMN), garante 100% de proteção para todos os caminhos estabelecidos em
uma rede óptica elásticas com multiplexação por divisão espacial. O algoritmo MPMN
divide o tráfego por k caminhos para atender a demanda de uma conexão requisitada.
Além disso, cada caminho criado possui um caminho de proteção. Os k caminhos são es-
colhidos considerando a disponibilidade de núcleo e espectro nos enlaces da rede. Neste
algoritmo, o caminho primário e o seu caminho de proteção correspondente são total-
mente disjuntos, uma vez que a disponibilidade de um deles deve ser garantida em caso
de um falha. Contudo, os diferentes caminhos primários e de proteção não necessitam
respeitar esta restrição.

Neste artigo, a topologia da rede foi modelada como um grafo G(V,E,W ), com-
posto de um conjunto de nós V , um conjunto de arestas E e um conjunto de pesos de
arestas W . As arestas que conectam dois vértices de G representam os enlaces da rede.
Uma requisição é denotada como R(s, d, r), onde s, d 2 V são os nós de origem e destino,
e a largura de banda requirida é r Gb / s. O número de intervalos de frequência requeridos
b para o pedido R(f, d, r) é derivado a partir de r.

Para encontrar k caminhos com a quantidade de slots contı́nuos e contı́guos ne-
cessária, foram computadas k + 2 rotas no grafo G, dentre as k + 2 rotas buscou-se um
conjunto de slots que respeitasse a restrição de contiguidade e continuidade. Os k me-
nores caminhos considerando as restrições de continuidade e contiguidade de núcleo e

3
500

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



espectro são então os caminhos escolhidos. As rotas dos caminhos primários e do ca-
minhos de proteção são encontrados através do algoritmo de Yen[Yen 1970]. Os slots de
frequência ao longo desta rota são determinados através do emprego da polı́tica first-fit. Se
o algoritmo de alocação de espectro retornar com sucesso, os recursos encontrados serão
alocados. Caso contrário, o próximo núcleo é selecionado e examinado para o mesmo
caminho. As k + 2 rotas serão testadas para encontrar os k caminhos. Se existir espectro
disponı́vel, os recursos encontrados são alocados para a requisição. Se todos os núcleos ti-
verem sido examinados e o espectro não puder ser encontrado na rota, o próximo caminho
candidato será analisado.

Algoritmo 1 MPMN
Entrada: Grafo G(V,E), Requisição R(s, d, r), k
Saı́da: caminho primário e caminho de proteção

1: Computa os k menores caminhos considerando a topologia da rede
2: Se @ k caminhos que satisfaçam a requisição então
3: Bloqueia requisição (R(s, d, r))
4: Fim Se
5: Para todo k caminho computado faça
6: Se 9 caminho de proteção que possa proteger o caminho k então
7: Selecione o caminho de proteção
8: Senão
9: Compute o caminho de proteção para o caminho k

10: Se @ caminho de proteção para proteger o caminho k então
11: Bloqueia requisição (R(s, d, r))
12: Fim Se
13: Fim Se
14: Fim Para todo
15: Se 9 k caminhos e k respectivos caminhos de proteção então
16: Aceita requisição (R(s, d, r))
17: Fim Se

No algoritmo MPMN (Algoritmo 1), a linha 1 busca k caminhos primários. Se
não existir k caminhos primários disponı́veis (linha 2), a requisição é bloqueada (linha
3). Caso contrário, para cada um dos k caminhos, encontra-se um caminho de proteção
(linha 5). Na linha 6, um caminho de proteção para proteger o k-ésimo caminho primário
será buscado dentre os caminhos de proteção já estabelecidos para outras requisições. Se
não existir nenhum caminho de proteção que possa proteger a requisição, então um novo
caminho precisa ser criado (linha 9). Se um caminho de proteção para proteger o k-ésimo
caminho primário não puder ser encontrado (linha 10), a requisição é bloqueada (linha
11). Se k caminhos primários forem encontrados e todos os caminhos forem protegidos
por um caminho de proteção a requisição é aceita (linha 16).

Para encontrar o caminho primário, no pior caso, o algoritmo de Yen, que possui
complexidade amortizada de O(E + V logV ), é executado. Da mesma forma, para o
caminho de proteção, o algoritmo de Yen é executado. A complexidade de encontrar os
slots contı́nuos e contı́guos é O(E + V ). Logo, no pior caso, o algoritmo MPMN tem
complexidade de O(E + V logV ).

4. Resultados numéricos
Para avaliar o desempenho do algoritmo proposto, experimentos de simulação foram reali-
zados utilizando o simulador FlexGridSim [Moura and Drummond ]. Em cada simulação,
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100.000 requisições foram geradas; utilizou-se o método de replicação independente e
adotou-se nı́vel de confiança de 95% para os intervalos de confiança. Diferentes topo-
logias com diferentes conectividades foram empregadas nas simulações, a Pan-Europan
(Figura 2.1) com 28 nós e 39 enlaces bidirecionais, a USA (Figura 2.2) com 24 nós e
43 enlaces bidirecionais e a NSF (Figura 2.3) com 14 nós e 20 enlaces bidirecionais. O
espectro foi dividido em 320 slots de espectro e as fibras simulada possuem 7 núcleos. A
carga variou entre 25 e 500 erlangs em intervalos de 25 erlangs. Sete tipos de requisições
foram utilizadas 25 Gbps, 50 Gbps, 125 Gbps, 200 Gbps, 500 Gbps, 750 Gbps e 1 Tbps.

2.1 Pan-European 2.2 USA

2.3 NSF

Figura 2. Topologias

O algoritmo MPMN foi avaliado em função do número de caminhos necessário
para suprir uma demanda de tráfego. Nas figuras, as curvas denotadas por k = 1 mos-
tram os resultados para redes usando o algoritmo MPMN e roteamento de caminho único,
enquanto as curvas denotados por k = 2, k = 3 e k = 4 mostram, respectivamente, re-
sultados para redes usando o algoritmo MPMN com as requisições divididas em dois,
três e quatro multicaminhos. Utilizou-se um limite de cerca de -32 dB como aceitável
na alocação de um recurso. Para calcular o crosstalk (XT) de um núcleo com n núcleos
vizinhos ativos de uma fibra com múltiplos núcleos homogêneos, utilizou-se a Equação 1
[Hayashi et al. 2011, Saridis et al. 2015].

h =
2 · k2 · C
� ·D

(1) XT =
n{1� exp(�(n+ 1) · 2 · h · L}
1 + n{exp(�(n+ 1) · 2 · h · L)} (2)

Na Eq. 1, h é o aumento da interferência média por unidade de comprimento,
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calculado por vários parâmetros da fibra: k, �, C, D, são, respectivamente, o coeficiente
de acoplamento, a constante de propagação, o raio de curvatura e a distância entre os
núcleos.

A Eq. 2 faz uso de h da equação 1 multiplicada por L, que é o comprimento da
fibra, enquanto n representa o número de núcleos adjacentes.

Assumiu-se um valor máximo de n = 6, Além disso, os outros parâmetros assu-
miram valores realı́sticos, sendo k = 2 ⇥ 10�5, C = 50 mm, � = 4 ⇥ 106 e D = 45 µm.
O pior caso de crosstalk para os núcleos sempre será o núcleo central (ou qualquer outro
núcleo que tenha o maior número de núcleos vizinhos), uma vez que recebe interferência
indesejada de todos os seus núcleos adjacentes. Enfatiza-se que o crosstalk inter-núcleo
ocorre apenas entre os mesmos slots de frequência usados em núcleos adjacentes. Nas
simulações, para o cálculo do crosstalk assume-se que o espectro de cada núcleo é to-
talmente utilizado. As métricas consideradas para avaliação dos algoritmos são a proba-
bilidade de bloqueio de banda, o valor de crosstalk por slot, a razão de fragmentação, a
eficiência energética, o número de saltos para o caminho primário e o número de saltos
para o caminho de proteção.

A probabilidade de bloqueio de banda é definida pela porcentagem de banda
(tráfego) bloqueada sobre o total de banda solicitada durante todo o perı́odo de simulação.
O valor de crosstalk por slot é definido como a relação média entre os pares de slots de
frequência usados que têm a mesma frequência e estão localizados em núcleos adjacentes
e o total de slots usados. A relação de fragmentação é gerada a partir do estabelecimento e
a desconexão de caminhos. A razão de fragmentação compara o número máximo de slots
contı́guos disponı́veis ao número de slots disponı́veis no enlace. A medida de eficiência
energética é obtida dividindo-se a demanda de tráfego total atendida com sucesso na rede
pelo consumo total de energia da rede. O número de saltos do caminho primário apresenta
a média do número de saltos de todos caminhos primário estabelecidos por conexão. O
número de saltos do caminho de backup apresenta a média do número de saltos de todos
caminhos de backup estabelecidos por conexão.

As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 mostram a probabilidade de bloqueio (BBR) para a to-
pologia Pan-European, USA e NSF, respectivamente. Para a topologia Pan-European
(Figura 3.1), o algoritmo MPMN com diferentes valores para k inicia o bloqueio de
requisições sob cargas de 75 erlangs. Para cargas entre 75 e 200 erlangs o algoritmo
MPMN com caminho único (k=1) produz maior BBR que para os casos de uso de mul-
ticaminhos, independentemente do valor de k. Para k = 3 o algoritmo MPMN produz os
menores valores de BBR, seguido de k = 2 e k = 4, isto ocorre devido a dificuldade de
encontrar 4 caminhos quando utilizado k = 4 e de manter a continuidade para k=2. Sob
cargas mais altas, o algoritmo MPMN com caminho único produz a menor BBR devido às
caracterı́sticas da conectividade da rede Pan-European, que dificulta a produção de mul-
ticaminhos em determinados nós da rede. As caracterı́sticas da topologia Pan-European
propiciam a ocorrência de resultados semelhantes para diferentes valores de k. Apesar do
algoritmo MPMN não utilizar caminhos disjuntos na criação dos caminhos primários, va-
lores maiores de k implicam na sobrecarga de alguns enlaces. Quanto maior for k, maior
será o uso de recursos, uma vez que ao se dividir requisições em diferentes caminhos, cada
caminho utilizará uma banda de guarda. Com o aumento da carga da rede, a diferença de
BBR entre diferentes valores de k diminui.

Para topologia USA (Figura 3.2), o algoritmo MPMN com multicaminho inicia
o bloqueio de requisições sob cargas de 175 erlangs. O algoritmo MPMN com caminho
único produz a maior BBR, iniciando o bloqueio sob cargas de 150 erlangs. Considerando
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Figura 3. Bloqueio de banda em função da carga da rede

diferentes roteamentos multicaminhos, o algoritmo MPMN com k=3 produziu a menor
BBR. Para esta topologia, o bloqueio entre caminho único e multicaminhos é um pouco
mais significativa do que para topologia Pan-European. A alta conectividade desta topo-
logia permite que o algoritmo MPMN com multicaminhos encontre um maior número de
caminhos alternativos do que em topologias menos conectadas, o que faz com que os va-
lores de bloqueio para cargas mais altas sejam ainda menores do que as mesmas medidas
encontradas para a topologia Pan-European. Sob cargas de 175 erlangs, a utilização de
multicaminhos reduz em até uma ordem de grandeza em relação a utilização quando se
usa roteamento com caminhos únicos.

Para a topologia NSF (Figura 3.3), o algoritmo MPMN utilizando multicaminhos
com k=2 e k=3 inicia o bloqueio de requisições sob cargas de 150 erlangs, as variações do
algoritmo MPMN utilizando caminho único e utilizando multicaminhos com k=4 iniciam
o bloqueio de requisições sob cargas de 175 erlangs. Diferentemente quando executado
nas topologias Pan-European e USA, o algoritmo MPMN utilizando caminho único pro-
duz menor BRR do que quando se utiliza multicaminhos para os diferentes valores de
k; isto acontece devido à baixa conectividade desta topologia o que dificulta o algoritmo
MPMN com multicaminhos encontrar k caminhos primários.

As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 mostram a relação de crosstalk por slot (CpS) gerada
para as topologias Pan-European, USA e NSF. Para topologia Pan-European (Figura 4.1),
os valores de CpS gerados pelo algoritmo MPMN para k igual a 1, 2, 3 e 4 iniciam com
um valor de 0,018 e aumentam até 0,19, 0,15, 0,11 e 0,09, respectivamente. Esses resul-
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Figura 4. Crosstalk por slot em função da carga da rede

tados mostram que para topologia Pan-European a divisão das requisições por múltiplos
caminhos melhora o CpS, ou seja, um número menor de slots são afetados pelo crosstalk
gerado. Além disso, os bloqueios gerados pelos diferentes valores de k não produzem
grande influência nos slots nos quais há crosstalk significativo, uma vez que o algoritmo
MPMN com caminho único (k=1) produz a maior BBR e o maior CpS.

Para topologia USA (Figura 4.2), os valores de CpS gerados pelo o algoritmo
MPMN para k igual a 1, 2, 3, 4 iniciam com um valor de 0,011 e aumentam até 0,29, 0,28,
0,23 e 0,18, respectivamente. Assim como para topologia Pan-European, a utilização de
múltiplos caminhos diminui o CpS gerado, como consequência da maior alocação de
recursos na rede. Além disso, assim como para topologia Pan-European, os bloqueios ge-
rados pelos diferentes valores de k não produzem grande influência nos slots que recebem
crosstalk, uma vez que o algoritmo MPMN com caminho único produz a maior BBR e
o maior CpS. Sob cargas mais altas, quanto maiores forem a carga e o valor de k, maior
será a diferença entre os valores de CpS gerados.

Para a topologia NSF (Figura 4.3), o comportamento do CpS gerado por esta to-
pologia difere do CpS gerado em outras topologias, influenciado pela sua conectividade.
O CpS gerado pelo algoritmo MPMN com k=4 é bem mais baixo do que o gerado por
outros algoritmos. O CpS gerado pelo algoritmo MPMN com caminho único aumenta
rapidamente, produzindo baixos valores de CpS sob baixas cargas e o maior valor de
CpS sob cargas altas. Até 350 erlangs, para k=2, produz-se os maiores valores de CpS,
influenciado pela média do número médio de saltos do caminho primário.
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Figura 5. Relação de fragmentação em função da carga da rede

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram a relação de fragmentação gerada para as topo-
logia Pan-European, USA e NSF. Para topologia USA (Figura 5.1), o algoritmo MPMN
com caminho único produz a maior relação de fragmentação, o que explica a maior BBR
gerada, isto acontece devido a conexão e desconexão de um maior número de slots. O
algoritmo MPMN com k=2 produz quase 2% menos relação de fragmentação que o algo-
ritmo MPMN com k=1, devido a melhor utilização de pequenos fragmentos de espectro
quando utilizado roteamento multicaminho. Para k=3 e k=4, a diminuição da relação de
fragmentação repete, apesar da relação de fragmentação reduzir menos de 1%. A relação
de fragmentação sofre maior influência da quantidade de múltiplos caminhos utilizados
do que da BBR produzida.

Para a topologia USA (Figura 5.2), bem como para topologia Pan-European, o
algoritmo MPMN com caminho único produz a maior relação de fragmentação, o que
explica a maior BBR gerada. Diferentemente da topologia Pan-European, a relação de
fragmentação dos diferentes valores de k é mais próxima principalmente para caminhos
únicos e múltiplos caminhos com k=2, evidenciando a influência das caracterı́sticas da
topologia USA.

Para a topologia NSF (Figura 5.3), sob cargas de até 200 erlangs, o algoritmo
MPMN com k=2 produz a maior relação de fragmentação, o que explica a maior BBR
gerada. A relação de fragmentação do algoritmo MPMN com caminho único sofre in-
fluência do menor número médio de saltos para os caminhos primário e de proteção, que
por sua vez impacta na menor BBR gerada. A menor relação de fragmentação para k=3 e
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k=4 ocorre devido ao balanceamento da carga na rede gerada pelos diferentes caminhos.
No entanto, o balanceamento da rede para k=3 e k=4 não é suficiente para produzir baixos
valores de BBR, devido a baixa conectividade da rede.
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6.3 NSF

Figura 6. Eficiência energética em função da carga da rede

As Figuras 6.1, 6.2 e 6.3 mostram a eficiência energética gerada para as topologias
Pan-European, USA e NSF. A comparação da eficiência energética em conexões que
utilizam multicaminhos sofre influência do número médio de saltos dos caminhos, bem
como, do consumo realizado pelo conjunto de slot do caminho. Por sua vez, o consumo
do conjunto de slot do caminho varia de acordo com a demanda da requisição, bem como
com o valor de k.

Para topologia Pan-European (Figura 6.1), com k=4, o algoritmo MPMN produz a
maior eficiência energética, pois apesar deste algoritmo produzir o terceiro maior número
médio de saltos do caminho primário, ele possui a menor requisição em número de slots
por caminho. O algoritmo MPMN com k=3 produz a segunda maior eficiência energética,
apesar de produzir número médio de saltos do caminho primário próximos ao produzido
para k=4. Para k=2, produz-se a terceira menor eficiência energética mesmo utilizando-se
o maior número médio de saltos dos caminhos primários. Para k=1, produz-se a menor
eficiência energética, evidenciando o impacto entre o maior valor para k e a eficiência
energética.

Os resultados de eficiência energética gerados pelos diferentes valores de k para
a topologia USA (Figura 6.2) possuem comportamento similares aos resultados gerados
para topologia Pan-European, isto acontece uma vez que a eficiência energética é influ-
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enciada pela divisão de caminhos. Conforme aumenta-se o número de caminhos para
atender uma requisição, aumenta-se também a eficiência energética gerada.

Apesar do diferente comportamento na BBR gerada para topologia NSF em
relação às outras topologias, a eficiência energética (Figura 6.3) gerada tem comporta-
mento similar ao das outras topologias. Tal comportamento demonstra a grande influência
da conectividade da topologia no consumo energético.
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7.3 NSF

Figura 7. Média do número de saltos dos caminhos primários em função da carga
da rede

As Figuras 7.1, 7.2 e 7.3 mostram a média do número de saltos dos caminhos
primários gerados para as topologias Pan-European, USA e NSF. Para topologia Pan-
European (Figura 7.1), o algoritmo MPMN para k=1 produz o menor número médio de
saltos dos caminhos primários já que só é necessário a criação de um caminho primário
por requisição. Para k=2, o algoritmo MPMN produz a maior média do número médio
de saltos dos caminhos primários; isto ocorre pois este algoritmo necessita da criação de
dois caminhos primários por requisição, fazendo com que maiores caminhos sejam gera-
dos. Para k=3 e k=4, o algoritmo MPMN produz número médio de saltos dos caminhos
primários semelhantes.

Sob cargas baixas em que não existe bloqueio, a média do número médio de saltos
dos caminhos primários permanece constante para topologia USA (Figura 7.2), como
consequência da alta conectividade da topologia. Com o inicio da BBR em 150 erlangs
para caminhos únicos e 175 erlangs para multicaminhos a média do número médio de
saltos dos caminhos primários aumenta. Os maiores valores do número médio de saltos
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dos caminhos primários produzidos entre 250 e 300 erlangs explicam o maior bloqueio
sob estas cargas.

Como nas topologias anteriores, para topologia NSF (Figura 7.3), o algoritmo
MPMN mantém o número médio de saltos do caminho primário constante para cargas
baixas em que não existe bloqueio. Com o inicio da BBR entre 150 e 225 erlangs o
número médio de saltos do caminho primário aumenta, quando a BBR chega ao máximo,
o número médio de saltos do caminho primário diminui. O pequeno aumento do número
de saltos em relação às outras topologias acontece devido a baixa conectividade da topo-
logia.
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8.3 NSF

Figura 8. Média do número de saltos dos caminhos de proteção em função da
carga da rede

As Figuras 8.1, 8.2 e 8.3 mostram o número médio de saltos dos caminhos de
proteção gerados para as topologias Pan-European, USA e NSF.

Para topologia Pan-European (Figura 8.1), com o aumento do valor de k para o
algoritmo MPMN, é necessário um maior número de saltos do caminho de proteção pois
os caminhos primários ocupam os menores caminhos e os caminhos de proteção devem
ser disjuntos dos respectivos caminhos primários. Além disso, o número médio de saltos
dos caminhos de proteção é sempre maior que o número médio de saltos dos caminhos
primários.

Para topologia USA (Figura 8.2) bem como para a topologia Pan-European, o
aumento do valor de k implica no uso de um maior número de saltos do caminho de
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proteção, pois os caminhos primários ocupam os caminhos menores e os caminhos de
proteção devem ser disjuntos dos respectivos caminhos primários. Além disso, o número
médio de saltos dos caminhos de proteção é sempre maior que o número médio de saltos
dos caminhos primários.

Para topologia NSF (Figura 8.3) diferentemente das outras topologias apresen-
tadas em que com o aumento do valor k para o algoritmo MPMN aumenta a média do
número de saltos do caminho de proteção. Para topologia NSF, sob cargas baixas, a
utilização de caminhos únicos produz número de saltos equivalente aos demandados por
multicaminhos utilizando k=2. Além disso, sob cargas altas, a média do número de saltos
do caminho de proteção é maior que a médio dos caminhos primários para k=2. Para k=3
e k=4, o comportamento é similar ao das outras topologias. O número médio de saltos
do caminho de proteção chega ser dez vezes maior que o do número médio de saltos do
caminho primário, principalmente para cargas altas.

5. Conclusão
Neste artigo, introduziu-se o algoritmo MPMN para proteção de redes ópticas elásticas
com multiplexação por divisão espacial utilizando multicaminho. Comparou-se o uso
deste algoritmo para diferentes números de multicaminhos. Os resultados mostram que
apesar de algoritmos que utilizam maiores valor de k demandarem um maior número de
recursos, eles conseguem prover maior eficiência energética, devido ao balanceamento
de recursos utilizados na rede, bem como, aos recursos reservados para o caminho de
proteção que demandam baixo consumo de energia. A utilização de multicaminhos sofre
grande influência da conectividade da topologia, pois as topologias com baixa conectivi-
dade dificultam a utilização de um número maior de caminhos entre o mesmo nó fonte
e nó destino. A média do número médio de saltos do caminho de proteção pode ser 10
vezes maior que a média do número médio de saltos do caminho primário.
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Abstract. Energy consumption in core networks is currently impacted by Bulk

Data Transfer (BDT) applications between the major Data Centers (DCs) of the

Internet. This is because these applications consume most of the available re-

sources, and do so for long periods of time. Due to the increase in network traffic

that occurs each year, one of the major challenges for cloud service providers

is energy efficiency. In order to serve the growing demand, the Elastic Optical

Networks (EON) paradigm has been proposed with the purpose of satisfying re-

quests with greater flexibility, taking advantage fuller of the frequency spectrum.

This paper proposes the Energy Efficient Aware-BDT in EON (EEABE) solution,

an Energy Efficiency-aware Routing and Spectrum Allocation (RSA) algorithm

to perform inter-DC BDT (IDC), which is capable of scheduling BDT requests

and implementing the sleep mode technique to reduce the energy consumption

of the switching elements in the optical network.

Resumo. O consumo energético nas redes de núcleo atualmente é impactado

pelas aplicações de Bulk Data Transfer (BDT) entre os principais Centros de

Dados (CDs) da Internet. Isso ocorre porque essas aplicações consomem a

maior parte dos recursos disponı́veis e o fazem por longos perı́odos de tempo.

Devido ao aumento do tráfego na rede, que ocorre a cada ano, um dos princi-

pais desafios para os provedores de serviço em nuvem é a eficiência energética.

Para servir à crescente demanda, o paradigma das Redes Ópticas Elásticas

(EON) têm sido proposto com o objetivo de atender requisições com maior fle-

xibilidade, aproveitando melhor o espectro de frequência. Este artigo propõe

a solução Energy Efficient Aware-BDT in EON (EEABE), um algoritmo de Ro-

teamento e Alocação de Espectro (RSA) ciente de eficiência energética para

realizar BDT inter-CD (ICD), que é capaz de escalonar requisições BDT e im-

plementar a técnica de sleep mode para reduzir o consumo energético dos ele-

mentos comutadores na rede óptica.

1. Introdução
O tráfego na Internet vem aumentando nos últimos anos de maneira abrupta

quando comparado aos primeiros anos de expansão e popularização dessa rede. De-
mandas do tipo streaming de vı́deo, aplicações em tempo real, serviços de computação
em nuvem, dentre outras, estão exigindo infraestruturas cada vez mais sofisticadas para
continuar atendendo a crescente necessidade por largura de banda. Semelhante ao
tráfego, o consumo energético das redes de núcleo também tem crescido na mesma
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proporção e, por isso, tem sido pautado com relevância pela academia. Atualmente,
as redes de comunicações são um dos maiores consumidores de energia da área
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), constituindo cerca de 37% do
total[Idzikowski et al. 2016].

Neste cenário, aplicações que realizam transferências de dados em massa (BDT)
têm representatividade de 45% do tráfego total ICD e 20% da energia consumida em um
CD [Lu et al. 2017]. As BDTs são definidas como grandes volumes de dados transferidos
entre um ou vários CDs. Backups, clones de máquinas virtuais, atualizações de sistemas
operacionais e servidores são alguns exemplos. Uma caracterı́stica importante de uma
BDT é sua tolerância a atrasos, pois é definido um prazo máximo (deadline) dentro do
qual a transferência deve ocorrer [Chen et al. 2017]. Assim, muitas vezes, essas tarefas
ocorrem em segundo plano, causando elevadas taxas de bloqueio deste tipo de tráfego.

Outro problema que vários estudos têm dado ênfase (e.g.
[Sousa and Drummond 2017], [Chen et al. 2017] e [Ji et al. 2018]) refere-se ao com-
portamento de uma BDT inter-CD, posto que o agendamento e alocação do espectro de
frequência deve acontecer dentro do prazo previsto. Uma técnica para lidar com essa
abordagem é escalonar a demanda em horários com baixo fluxo de tráfego, tais como no
perı́odo noturno. Portanto, o escalonamento de requisições tem sido uma técnica útil para
reduzir taxas de bloqueio do tráfego ICD [Sousa and Drummond 2017].

Nesse contexto descrito até aqui, as limitadas larguras de banda em diversas tec-
nologias nas redes atuais que não ultrapassam dezenas de Gb/s por canal, precisarão de
uma infraestrutura robusta e escalável nos próximos anos. Em torno desta problemática,
as Redes Ópticas Elásticas (EONs) têm sido propostas como uma nova tecnologia das
redes de transporte [Jinno et al. 2009].

As EONs possuem uma arquitetura composta por transpônderes (SBVT – Slicea-

ble BVT) e comutadores (BV-OXC, também denominado OXC), ambos com largura de
banda variável. Os SBVTs implementam a tecnologia Optical - Orthogonal Frequency-

Division Multiplexing (O-OFDM) que permite a modulação do sinal óptico sob a forma
de diversas portadoras, configuradas de acordo com a distância da transmissão. Por outro
lado, os BV-OXCs são responsáveis por estabelecer os caminhos ópticos entre origem e
destino. A articulação dessa arquitetura para atender uma demanda de requisição é feita
pelo algoritmo de roteamento e alocação de espectro (RSA), com o objetivo de dispo-
nibilizar ao máximo o espectro de frequência e definir os percursos, também chamados
lightpaths, para cada demanda da rede [Jinno et al. 2009, Idzikowski et al. 2016]. Para
atingir esse objetivo, o RSA é realizado sob os seguintes princı́pios:

• Continuidade da mesma faixa de espectro durante todo o percurso de um tráfego.
• Alocação contı́gua para slots de frequência pertencentes a uma requisição.
• Não sobrepor espetro para duas demandas.
• Manter slots (banda de guarda) entre os espectros alocados para que não haja

interferências.

Os novos e mais modernos elementos comutadores são totalmente transpa-
rentes e a adoção de formatos para modular os sinais ópticos de dados reduzem
a utilização de equipamentos que regeneram sinais ao longo dos caminhos ópticos
[Idzikowski et al. 2016]. Entretanto, na engenharia de tráfego é possı́vel adotar a técnica
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de sleep mode, por meio da qual as soluções de RSA são definidas de maneira mais
eficiente, desabilitando temporariamente equipamentos ociosos, ou ainda, estabelecendo
caminhos ópticos que aproveitem os equipamentos que já estão em uso.

O sleep mode, utilizado em rede ópticas tanto convencionais como elásticas, fun-
ciona da seguinte maneira: os equipamentos identificados como ociosos são desligados ou
colocados em modo de espera [Idzikowski et al. 2016] para economizar energia. Trata-se
de uma técnica similar ao conceito de stand-by dos equipamentos eletrônicos convenci-
onais que se encontram em estado de economia, porém, se houver demanda, o equipa-
mento volta a ficar ativo (modo wake); caso contrário, mantêm-se inativos (modo sleep).
Com essa técnica, [Wong et al. 2009] e [Bokhari et al. 2016] registraram aproximada-
mente 50% na redução do consumo energético em ambientes de redes ópticas com a
implementação do sleep mode.

Com base nos conceitos elencados até aqui, este trabalho propõe o algoritmo
Energy Efficient Aware-BDT in EON (EEABE), focando especificamente em EON, BDT
e eficiência energética. O objetivo central do EEABE é diminuir o consumo energético
exigido para o atendimento de requisições do tipo BDT em um ambiente de EON utili-
zando a técnica de sleep mode sem aumentar a taxa de bloqueio das requisições. Para
isso, duas estratégias foram estabelecidas:

• Definir uma janela de escalonamento utilizada para armazenar requisições de BDT
com prazo suficiente para atendimento.

• Gerar rotas que ativem o menor número de nós e deixando desligados nós sem
demanda.

A principal contribuição deste trabalho é a proposta de solução que garante uma
melhor taxa de aceitação para uma classe de tráfego especı́fica, ao mesmo tempo que
melhora a eficiência de energia na rede em comparação com outras soluções para BDT.
Além disso, um extensivo levantamento da literatura é apresentado para situar os tópicos
de redução do consumo energético e tecnologias verdes nas próximas gerações de redes
ópticas. Os principais resultados alcançados foram de aumento na eficiência energética,
especialmente em cenários com baixa e média carga de tráfego, sem elevar a taxa de
bloqueio.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apre-
senta um estudo dos trabalhos relacionados; a Seção 3 inclui conceitos básicos para o
entendimento da proposta; a Seção 4 apresenta o algoritmo EEABE; a Seção 5 descreve a
metodologia da simulação, cenários e apresentação dos resultados, além da Seção 6, que
conclui este artigo.

2. Trabalhos Relacionados

O crescente número de soluções propostas na literatura para lidar com o de-
safio da eficiência energética exploram principalmente a aplicação da técnica de sleep

mode [Tafani et al. 2012, Kang et al. 2012, Khumalo and Nleya 2018] e grafo auxiliar
[Costa and Drummond 2018]. Em [Tafani et al. 2012] é definido o limite de consumo em
30%, aproximadamente, quando um nó está no modo de espera. O consumo em cada nó
da rede ajusta-se conforme a demanda para alterar o seu estado, isto é, quando o tráfego
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aumenta, diminui-se o limite de consumo; caso contrário, aumenta-se esse limite. Os au-
tores também propõem uma média de tráfego recente para definir se muda de estado ou
não.

Já em [Kang et al. 2012], considera-se o limite de 10% do consumo total, bem
como o consumo durante as transições do estado wake para sleep. Se o tempo de transição
(0.45 ms adotados pelos autores) for maior do que o tempo no qual o nó ficará em modo
de espera, então o modo sleep gerará desperdı́cio de energia, já que a transição é também
consumidora. A ideia é acumular o tráfego para que não entre no modo sleep por pouco
tempo.

Com ideia semelhante, [Khumalo and Nleya 2018] propõem manter um nó em
modo sleep por mais tempo. Dispositivos que são ligados e desligados várias vezes podem
falhar, segundo esses autores. Assim foi realizada uma análise de vida útil e confiabilidade
nos equipamentos que ficam em sleep mode. O fator de aceleração do tempo de vida útil
é, então, calculado baseado em variações da temperatura do equipamento em wake e sleep

mode. Em teste de simulação, um amplificador de sinal óptico (EDFA - Erbium Doped

Fiber Amplifiers) foi utilizado a 25% de sua eficiência máxima em estado de sleep mode.
Os outros equipamentos foram testados na capacidade máxima de energia.

A abordagem de [Costa and Drummond 2018] mostra uma redução em 54% da
taxa de bloqueio e 10% a menos no consumo energético com uma proposta de grafo
auxiliar composto de técnicas com agregação elétrica e óptica para reduzir a utilização
dos dispositivos (transpônderes e comutadores) presentes na topologia. Outros resultados
relevantes, tais como [Bokhari et al. 2016] e [Wong et al. 2009] mostram que a eficiência
energética pode ser melhorada entre 40% a 60% usando os princı́pios do sleep mode em
Redes Ópticas Passivas: colocar o nó em modo de suspensão quando não houver tráfego
de entrada ou saı́da.

Entretanto, nenhum desses trabalhos que lidam com eficiência energética tratam
diretamente do tráfego BDT. A respeito desse tipo de aplicação, [Van et al. 2017] propõe
um framework para agendar requisições com desempenho superior às estratégias de al-
goritmos preemptivos e não preemptivos em redes ópticas, considerando a interferência
do atraso de reconfiguração e tempo de ativação dos dispositivos na metodologia de-
senvolvida. Por outro lado, janelas flexı́veis (com tamanhos variados) são exploradas
em [Afsharlar et al. 2017] para impedir que qualquer requisição já alocada completa-
mente seja interrompida por solicitação de provisionamento ou reprovisionamento. As-
sim, quanto maior a janela, menor é a taxa de bloqueio, embora haja registro no aumento
do atraso para atendimento, não sendo recomendável janelas maiores em tráfego sensı́vel
ao atraso.

Já em [Charbonneau and Vokkarane 2012] a ciência do tempo de espera da
requisição contribui para melhores decisões e aumentar a alocação de recursos e,
consequentemente, aprimoram a Quality of Service (QoS). O tráfego é tratado como
estático e dinâmico. São feitas reservas imediata e antecipada no sentido de estipu-
lar recomendações para transferir grandes quantidades de tráfego com janela flexı́vel,
configurando-se a duração da demanda e opções para definição (ou não) do tempo ini-
cial das solicitações. Em [Sousa and Drummond 2017] é apresentada uma solução ciente
da aplicação BDT através da resolução do RSA em EON, cujo resultado possui 70% de
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eficiência na aceitação do tráfego se comparado com um cenário não ciente. Porém, essa
solução ciente da aplicação não aborda o contexto da eficiência energética.

3. Conceitos Fundamentais
Antes de descrever a solução proposta através do EEABE, as próximas seções

explicarão alguns conceitos pertinentes ao algoritmo, principalmente no que tange o es-
calonamento das transferências de dados em massa (BDT), janela de requisições, modelo
de eficiência energética e a técnica de sleep mode.

3.1. Escalonamento de BDT

As caracterı́sticas de uma BDT – grandes volumes de dados com tolerância ao
atraso – permitem a utilização do escalonamento de requisições e pode contribuir de ma-
neira efetiva para a redução da taxa de bloqueio e aumento das chances para atender uma
BDT, segundo [Van et al. 2017] e [Afsharlar et al. 2017]. São várias as opções de escalo-
namento, algumas mais eficientes, outras menos; dependendo das prioridades, polı́ticas e
algoritmos adotados [Chen et al. 2017]. Dentre as opções mais tradicionais, destacam-se:

Earliest Deadline First (EDF): as solicitações com prazo mais próximo são atendidas
primeiramente, ou seja, aquelas que têm menos tempo para serem finalizadas.

Shortest Job First (SJF): neste caso a prioridade são as requisições com menor quanti-
dade de dados.

First-In-First-Out (FIFO): primeira demanda solicitada será atendida primeiro, ou
seja, ordem de chegada. Torna-se mais justa quando o prazo é igual para todas
requisições.

Definir o melhor escalonamento de requisições, portanto, não é tarefa trivial. Ao
priorizar algumas demandas, outras não serão atendidas. Assim, a taxa de bloqueio
(TxBloq), descrita na Equação 1, torna-se uma métrica relevante e evidencia quantitati-
vamente (geralmente em porcentagem) se as requisições foram atendidas. Quanto menor
for a taxa de bloqueio, mais efetivo será o algoritmo de escalonamento.

TxBloq =
⇣
1� TotalDeDadosAceitos

TotalDeDadosTransmitidos

⌘
⇤ 100 (1)

Quando há polı́ticas de QoS envolvidas ou ambientes com recursos escassos, um
escalonamento com polı́ticas de prioridades pré-definidas é uma alternativa viável através
de técnicas que analisam a rede e previsões de tráfego. Assim, haverá provimento de
reserva desses recursos e menores taxas de bloqueio. Já nos casos em que as técnicas
de reserva imediata são suscetı́veis a resultados indesejados, esta abordagem torna-se
inviável [Charbonneau and Vokkarane 2012].

A implementação do escalonamento de BDT no EEABE baseia-se em uma ja-
nela de requisições que não puderam ser atendidas no momento em que chegaram. Na
sequência, o prazo restante desta solicitação é verificado e, caso esteja próximo do fim,
uma banda suficiente para tal atendimento é alocada. A cada chegada ou saı́da de
uma requisição ou a cada tempo de solicitação que atinge o limite, deve-se fazer uma
atualização da janela.
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3.2. Sleep Mode
Para que haja eficiência energética em uma rede óptica, ao entrar em sleep mode,

o consumo dos nós de comutação óptica é reduzido, conforme Equação 8 para valores
que oscilam entre 10% [Kang et al. 2012] e 30% [Tafani et al. 2012] da capacidade total.

Em EON – e, consequentemente, no EEABE – são os comutadores ópticos que
terão os seus consumos reduzidos e atuarão em um modo denominado by-passing, ou
seja, o equipamento manterá a sua capacidade de comutação pré-configurada enquanto
estiver em sleep mode. E, quando o nó se tornar origem ou destino de alguma requisição,
ele passará para wake mode, ativando o estado com consumo total de energia. Quando
um nó tiver que ser configurado para realizar comutação, também ficará em wake mode.

Nesse sentido, um modelo de eficiência energética se faz necessário para
mensurar o consumo de uma EON considerando a existência de diversos estu-
dos realizados pela academia, dentre eles [Tafani et al. 2012], [Idzikowski et al. 2016],
[R. Ren and Yang 2016] e [Costa and Drummond 2018], os quais ressaltam que os prin-
cipais consumidores de energia são equipamentos como, por exemplo, transpônderes,
comutadores e amplificadores. Assim, temos o seguinte modelo energético:

Potência do SBVT: cálculo baseado em um transpônder óptico convencional.

PSBV T = 1, 683 ⇤ TR + 91, 333 (2)

Onde: TR representa a taxa de transmissão, em Gb/s; 1, 683 representa um fator
de sobrecarga, além de 91, 333 W que é adicionado quando o transpônder estiver ocioso.
A unidade de medida para PSBV T é em Watt (W ).

Consumo do OXC: envolve o perı́odo de configuração do mesmo, Csetup

OXC
. Em operação

plena (P op

OXC
), um comutador gasta 150 W .

C
setup

OXC
= N ⇤ 85 + " ⇤ 100 (3)

Onde: N representa o número de fibras conectadas ao equipamento; ", o número
de canais (ativos ou não). A unidade de medida para C

setup

OXC
é em Joule (J).

A partir das Equações 2 e 3 origina-se: a potência de um ligthpath (Equação 4), o
consumo energético em uma requisição de tráfego (Equação 5) e o consumo total da rede
(Equação 6), além da eficiência energética desta rede (Equação 7).

Potência de um ligthpath: obtido por meio do somatório da potência dos transpônderes,
comutadores em operação e amplificadores, geralmente instalados a cada 80 km.

PLP = PSBV T +
CX

i=1

P
op

OXC
+

AX

j=1

PEDFAj (4)

Onde C representa o conjunto de comutadores ópticos e A, o de amplificadores.
Estes possuem uma potência (PEDFA) padrão de 100 W e a unidade de medida para PLP

é dada em W .
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Consumo de uma requisição: é o somatório da potência de todos os ligthpaths multipli-
cado pelo holding time (h) da requisição; juntamente com o somatório consumido
pelos comutadores (Csetup

OXC
).

Creq =
⇣ LX

i=1

PLPi

⌘
⇤ hi +

CX

j=1

C
setup

OXC
(5)

Onde L representa cada caminho óptico usado pela requisição e C, o grupo de
comutadores. A unidade de medida para Creq é dada em J .

Consumo total da rede: é, então, a soma consumida de todas requisições.

Ctotal =
RX

i=1

Creqi (6)

Onde: R representa o número das requisições de tráfego atendidas e a unidade de
medida para Ctotal é dada em J .

Eficiência Energética da rede: e, por fim, a eficiência energética é o quociente entre os
dados transmitidos (em bits) e o consumo total da rede (Equação 6). Assim, a
unidade de medida para EnEff é dada em bits/J .

EnEff =
TotalDeDadosTransmitidos

Ctotal

(7)

A aplicação do sleep mode nesta modelagem ocorre na Equação (4). Nela é adi-
cionada um fator �i para ponderar a energia na potência dos comutadores, conforme a
Equação (8). No trabalho de [Tafani et al. 2012], este fator foi padronizado como 0,3, ou
seja, no modo de espera o comutador atua a 30% de sua capacidade máxima.

PLP = PSBV T +
CX

i=1

�iP
op

OXC
+

AX

j=1

PEDFAj (8)

Existe também a necessidade de considerar a transição de estado. Segundo
[Khumalo and Nleya 2018], as transições consomem tempo e energia devendo, portanto,
serem consideradas e transições desnecessárias tendem a desperdiçar energia e diminuir
o tempo de vida do equipamento. A Figura 1 mostra um diagrama de estados baseado
em [Li et al. 2015] e adaptado para a atuação do EEABE. Nela, verificam-se os estados
off, wake e sleep, além das transições possı́veis entre eles, associados respectivamente ao
tempo que levam para ocorrer.
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Off

Wake

Sleep

125us

Despreźıvel Despreźıvel

Despreźıvel

0.760us

Figura 1. Diagrama de estados em um nó configurado com sleep mode

Em algumas transições de estado, o consumo de energia é suficientemente pe-
queno e, por isso, é considerado como ”Desprezı́vel”. O tempo gasto na transição que
é levado em consideração neste trabalho, diz respeito à transição entre os estados off-

wake, equivalente a 125 µs, que ocorre quando o comutador óptico é ativado para obter
o máximo do seu consumo, e por isso leva mais tempo do que o caso da transição sleep-

wake, que ocorre em 0.760 µs.

4. Transferências de Dados em Massa Ciente da Eficiência Energética em
Redes Ópticas Elásticas (EEABE)

O EEABE (Algoritmo 1) é introduzido para prover um RSA ciente da eficiência
energética no atendimento de BDT e recebe como entrada um grafo G(V,E), que repre-
senta a topologia da rede (sendo V o conjunto de nós e E, os enlaces), um conjunto de
requisições R = {r1, r2, ..., rm} e K, referente ao número dos menores caminhos entre
dois nós quaisquer, providos por um algoritmo de roteamento KSP [Yen 1971]. Cada
requisição ri, com i 2 {1, 2, ...,m} tem o formato (s, d,Dl, C), onde s é a origem, d é o
destino, Dl representa o deadline e C é a quantidade de dados a ser transferida.

Na linha 1 é inicializada uma janela W (operação offline) para a qual todas as
requisições do conjunto R que chegam são encaminhadas (na linha 4), tanto recém-
chegadas quanto antigas, ou seja, que já tentaram atendimento em momentos anteriores.
Outra ação offline se encontra na linha 2, na qual são criadas estrutras com os K menores
caminhos, disjuntos ou não. Na sequência, a janela W executa uma rotina com remoção
de chamadas que não serão atendidas devido ao prazo encerrado como mostra a linha 5, e,
posteriormente, as requisições serão ordenadas (linha 6) do menor para o maior deadline.

Para cada requisição da janela W é executado o laço compreendido no intervalo
das linhas 7-18, que se inicia da seguinte maneira: na linha 8 é formado um conjunto P

com os K menores caminhos computados com algoritmo KSP de [Yen 1971]; o procedi-
mento WakeMin(P) da linha 9 ordena esses caminhos de maneira crescente pelo número
de nós que já estão em atividade, com o objetivo de selecionar o caminho mais econômico,
ou seja, aquele que ativará menos equipamentos. O nó só é colocado em wake mode se
ele for origem ou destino da requisição ou permanecerá em sleep mode caso seja um nó
intermediário, configurando dessa maneira um bypass óptico.
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Na linha 11, através da função SA, é verificado se o caminho testado atende as
restrições de continuidade do enlace, contiguidade de espectro, banda de guarda e dispo-
nibilidade da largura de banda para atender a requisição com taxa máxima ou mı́nima.
Em caso positivo, a requisição é aceita na linha 12. O laço das linhas 10-17 garante que
todos os caminhos sejam testados.

Caso as condições estabelecidas na linha 11 não sejam atendidas, a requisição
não é bloqueada. Como nas primeiras etapas, r0 é inserida em W (linha 4), todas as
requisições com deadline insuficiente são removidas e bloqueadas (linha 5), sendo reor-
denadas em seguida com o procedimento Ordena(W) (linha 6). Assim, as requisições
presentes na janela sempre estarão prontas para serem submetidas ao RSA enquanto o
seu deadline não tiver encerrado. Portanto, a função da janela W é auxiliar o escalo-
namento de requisições, cuja prioridade será para aquelas com o menor deadline, além
de proporcionar uma segunda chance às requisições não atendidas pelo RSA na primeira
tentativa.

Algoritmo 1 EEABE(G,R,K)

1: W  ? (offline)
2: KSP  todos os k menores caminhos (offline)
3: para cada r faça
4: W  r

5: RemoveAtrasados(W )
6: Ordena(W )
7: para cada r

0 2 W faça
8: P  KSP (r0, K)
9: WakeMin(P )

10: para cada p 2 P faça
11: se SA(r0, p,MAX) ou SA(r0, p,MIN) então
12: Aceita(r0)
13: Break()
14: senão
15: Remove(p)
16: fim se
17: fim para
18: fim para
19: fim para

Existe a possibilidade de caminhos candidatos do conjunto P não atenderem os
requisitos de atribuição do espectro para a requisição r

0 (condições da linha 11), princi-
palmente quando houver grande quantidade de tráfego na rede. Nesse caso, o algoritmo
entrará na linha 15 com a execução da rotina Remove(p) que libera o espectro definido, à
princı́pio, para r0. Esta, por sua vez, continua na janela W e, ao terminar de ser verificada
(ou seja, encerrando o laço da linha 7), o laço mais externo do algoritmo (linha 3) verifi-
cará novas requisições em R e fará novo processo de escalonamento (linhas 4 a 6). Esse
procedimento explicita uma das principais vantagens do EEABE que, além da projeção
em reduzir consumo energético, uma requisição não é bloqueada quando não for possı́vel
alocar espectro, mas sim apenas se o prazo (deadline) esgotar.
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4.1. Análise da Complexidade do EEABE

A janela W inicializada na linha 1 tem tempo constante. A operação Remove-

Atrasados(W) da linha 5 requer que toda a janela seja percorrida para que seja possı́vel
remover uma requisição da fila de prioridade, tomando, para isso, O(n), uma vez que
não é suficiente apenas verificar se seu deadline é o menor. Aqui n representa o número
máximo de requisições que a janela pode ter, caracterizando n repetições que o laço da
linha 7 exige. A ordenação da linha 6 exige O(log(n)). Na linha 8, o KSP é executado
offline, fazendo com que sua complexidade seja O(k), onde k é o número dos menores
caminhos formados.

A função Wakemin(P) da linha 9 consome O(k ⇤ |V | ⇤ log(k)) ou, aproximada-
mente O(k2

V ), uma vez que recebe uma lista com |k| caminhos que são, então, varridos
e ordenados em ordem crescente do número de nós com dispositivos comutáveis que re-
querem ativação. Já a verificação de disponibilidade dos recursos do espectro na linha 11,
respeitando-se as restrições do RSA, leva O(|E||S|), sendo |E| o tamanho do conjunto de
enlaces e |S| o número máximo de slots em cada enlace. Essa complexidade se justifica
porque cada caminho |E| é varrido para detectar e interseccionar os |S| slots de espectro.
A operação Remove (p) leva tempo constante para ser realizada.

Desta maneira, as maiores complexidades de todo o algoritmo estão (i) na busca
de recursos do espectro dos k menores caminhos (O(k ⇤ |E||S|)) e (ii) na realização da
operação WakeMin(P) para cada caminho (O(k2

V )). Com as n repetições do laço da linha
7 (O(n)), temos que a complexidade total do EEABE é de O((k ⇤ |E||S|+ k

2
V ) ⇤ n).

5. Simulação e Análise de Resultados

O algoritmo EEABE foi implementado no Optical Networks Simulator (ONS1)
[Costa et al. 2016]. Os resultados das simulações foram comparados entre os seguintes
algoritmos: AARSAEW e AARSAE [Sousa and Drummond 2017] – utilizados como re-
ferência no nosso estudo, uma vez que lidam com o tráfego de BDT – e EEABE para
escalonar requisições BDT e usufruir dos benefı́cios do sleep mode:

AARSAE: sem janela de escalonamento e sem eficiência energética (sleep mode).
AARSAEW: com janela de escalonamento e sem eficiência energética (sleep mode).
EEABE: com janela de escalonamento e com eficiência energética (sleep mode).

5.1. Cenário das simulações

A topologia de rede testada nas simulações foi a NSFNET – Figura 2 – composta
de 14 nós e 21 enlaces bidirecionais. O número em cada enlace representa a distância
em quilômetros.Além disso, foi definido um conjunto de CDs baseados nas localizações
reais da rede de data centers do Google

2, que serão utilizados como origem e destino das
requisições BDTs.

No cenário é assumido que a largura de banda para cada enlace é dividida em 320
slots, sendo cada slot equivalente a 12.5 GHz. Cada nó possui 32 SBVTs, sendo que cada
um destes equipamentos tem capacidade para 20 slots. A modulação utilizada é a QPSK

1https://gitlab.com/lucasrc/ons
2https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
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Figura 2. Rede NSFNET

(Quadrature Phase Shift Keying). Foram configuradas 100.000 chamadas dinâmicas e um
valor de carga no intervalo de 5 a 125 Erlangs, com passos de 5.

Para as requisições BDTs, definiram-se quantidades de 100, 500, 1000 e 5000 GB
para serem transferidas, com deadlines em 5, 10, 15 e 20 horas, respectivamente. O ta-
manho da janela de requisições é normalmente definido pelo operador da rede, assim não
houve restrições nos experimentos. O método de replicações independentes foi aplicado
gerando intervalos de confiança com confiabilidade de 95%.

As seguintes métricas foram comparadas: taxa de bloqueio das requisições em
porcentagem (%), conforme Equação 1, e eficiência energética – medida em bits/J –
conforme Equação 7; embora os resultados ilustrados no gráfico da Figura 4 estejam na
ordem dos Mb/J . Tanto a taxa de bloqueio como a eficiência energética foram geradas
em função da carga de tráfego injetada na rede.

5.2. Avaliação dos Resultados
O EEABE (Algoritmo 1) foi executado na topologia de rede NSFNET (Figura 2) e

seus resultados foram comparados com os algoritmos AARSAE e AARSAEW, propostos
por [Sousa and Drummond 2017].

O gráfico da Figura 3 ilustra as taxas de bloqueio das requisições para cada nı́vel
de carga na rede, mostrando que EEABE e AARSAEW (com menos de 10% até 115
Erlangs) obtiveram taxas de bloqueio bem menores em comparação ao AARSAE (com
menos de 10% até 65 Erlangs).

Por outro lado, o gráfico da Figura 4 mostra que mesmo bloqueando na mesma
intensidade, a eficiência energética do EEABE é, em média, 8, 27% maior com cargas
de, até, 40 Erlangs; tanto em relação ao AARSAE quanto ao AARSAEW. Quando a
carga da rede aumenta, essa diferença é reduzida mas ainda assim o EEABE se mostra
superior com cargas de, até, 60 Erlangs. A taxa de bloqueio do AARASE se eleva quando
a carga é superior a 40 Erlangs, entretanto essa mesma elevação linear só ocorre com o
EEABE nas cargas maiores que 90 Erlangs. No intervalo com taxas de bloqueio constante
(entre 0 e 40 Erlangs), é quando o EEABE mais se destaca, mantendo uma economia
energética em mais de 40% (Figura 4). Esse resultado é particularmente interessante
porque, considerando-se que a BDT ocorre nos horários com menor pico de tráfego na
rede, o EEABE é um contribuidor para manter a eficiência energética.

É importante destacar aqui que, como mostra a Figura 2, os nós definidos como
CDs podem assumir o papel de origem, destino ou bypass, enquanto que os demais nós

522

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



 0

 10

 20

 30

 40

 50

 0  20  40  60  80  100  120  140

Ta
xa

 d
e 

bl
oq

ue
io

 [e
m

 %
]

Carga de trafego [em Erlangs]

Rede NSFNET
AARSAE AARSAEW EEABE

Figura 3. Taxa de Bloqueio das Requisições na rede NSFNET

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 0  20  40  60  80  100  120  140

Efi
ci

ên
ci

a 
En

er
gé

tic
a 

[e
m

 M
b/

J]

Carga de trafego [em Erlangs]

Rede NSFNET

AARSAE AARSAEW EEABE

Figura 4. Percentual de Eficiência Energética na rede NSFNET

são utilizados sempre como bypass. Essa caracterı́stica ocorre porque, enquanto várias
requisições submetidas são bloqueadas, outras que estavam ativas são finalizadas, deso-
cupando banda nos enlaces da rede. Assim, esse recurso escasso recém desocupado é
utilizado pra servir alguma requisição, provocando uma mudança no perı́odo da curva.

Com o aumento da carga de tráfego, a rede inicia um processo de congestiona-
mento e é natural que a quantidade de bits transmitidos diminua (e, consequentemente,
a eficiência energética) afinal, são menores as possibilidades de se formar novos cami-
nhos. Isso justifica a queda brusca da eficiência do EEABE a partir de 30 Erlangs e a
manutenção do seu baixo rendimento a partir dos 80 Erlangs.

6. Conclusão
Com o foco em relacionar redes ópticas elásticas, transferências de dados em

massa e eficiência energética, este artigo propôs a solução EEABE, um algoritmo que
transfere grandes volumes de dados ICD utilizando o sleep mode como técnica de
eficiência energética e janela de escalonamento para atender as BDTs. Para tal, o EE-
ABE foi experimentado em paralelo com um algoritmo sem janela de escalonamento e
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sem sleep mode (AARSAE) e um algoritmo com janela de escalonamento e sem sleep

mode (AARSAEW). Os resultados mostraram que o EEABE, em ambientes com carga
de tráfego baixa e média, consegue transferir, aproximadamente, 8% a mais de mega bits
por unidade de joule com a taxa de bloqueio praticamente igual à do AARSAEW e in-
ferior perante ao AARSAE de maneira relevante. Porém, com altas cargas de tráfego,
a relação Mb/J diminui em detrimento do sobrecarregamento da rede. Mesmo assim,
o EEABE se habilita como uma solução energeticamente bastante eficiente (40% de ga-
nhos) nos perı́odos em que a carga de tráfego da rede se mantiver baixa, o que ocorre
comumente em perı́odos noturnos de tráfego.
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Resumo. A utilização de contêineres passou a ser recentemente adotada
como suporte para o provisionamento rápido de sistemas distribuı́dos.
Microsserviços, processamento de fluxos de dados, computação nas bordas e
outros sistemas complexos podem ser concretizados sob forma de contêineres.
Entretanto, devido a heterogeneidade de configuração das requisições e a
dimensionalidade dos data centers (DCs) hospedeiros, o escalonamento de
contêineres é um problema NP-Difı́cil. Um caminho eficiente para amenizar
a complexidade do escalonamento é a utilização do processamento paralelo de
alto desempenho. Neste contexto, o presente trabalho apresenta o EMULAG:
um escalonador multicritério acelerado por GPU. A função objetivo do escalo-
nador representa a perspectiva do provedor, buscando a consolidação do DC.
Uma análise experimental revelou que a solução é escalável, apresentando re-
sultados superiores aos encontrados na literatura, mas com baixo tempo de
processamento.

Abstract. Containers have been recently adopted as support for fast provisio-
ning of distributed systems. They can be used to implement microservices, data
flow processing, edge computing, and other complex systems. However, due to
the settings heterogeneity of requests and dimensionality of the hosting DCs,
container scheduling is an NP-Hard problem. An efficient path to ease the sche-
duler complexity is to use the of high-performance parallel processing. In this
context, we present present EMULAG: a GPU-accelerated multi-criteria sche-
duler. The scheduler’s objective function represents the providers perspective,
aiming at data center (DC) consolidation. We present an experimental analysis
revealing our solution is scalable and presents higher results than those found
in the literature, but with lower processing time.

1. Introdução
A complexidade no desenvolvimento e manutenção de sistemas distribuı́dos é um desa-
fio para desenvolvedores e pesquisadores. Os contêineres foram criados como forma de
simplificar o processo de instalação e de lançamento de serviços, oferecendo um pro-
visionamento escalável. Desenvolvedores de microsserviços, infraestruturas para pro-
cessamento de fluxos de dados, processamento na borda da Internet, entre outros siste-
mas complexos, adotam estrutura baseada em contêineres para realizar o seu provisiona-
mento [Assuncao et al. 2018, Trihinas et al. 2018].
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Dentre as tarefas administrativas de gerenciamento de contêineres, o escalona-
mento é uma parte crı́tica devido ao seu impacto direto no tempo de resposta e Quality
of Service (QoS). No contexto deste artigo, o termo escalonador é utilizado para de-
finir o conjunto de programas que realiza a associação de uma requisição de contêiner
a um determinado servidor fı́sico. Algoritmos de escalonamento devem considerar
múltiplos atributos, configurações e critérios para a tomada de decisão e concepção de
uma resposta. Respostas devem ser processadas em tempo computacional aceitável,
caracterizando-o como um problema on-line [Havet et al. 2017, Vaucher et al. 2018]. A
diversidade de configurações das requisições em termos de RAM e de CPU, o ele-
vado número de recursos no data center (DC) e o considerável número de contêineres
são fatores cruciais para o processamento desse problema NP-Difı́cil. Recentemente,
a aplicação de processamento paralelo, sobretudo a utilização de Graphics Processing
Unit (GPU), para acelerar o escalonamento de infraestruturas virtuais em DCs de nu-
vens apontou um caminho para amenizar a dimensionalidade e complexidade do pro-
blema [Nesi et al. 2018a, Nesi et al. 2018b]. A capacidade da arquitetura Single Instruc-
tion Multiple Data (SIMD) presente nas GPUs permite a utilização conjunta de cente-
nas de unidades paralelas de ponto flutuante, atingindo em alguns casos uma capacidade
na casa dos teraflops1. Embora promissor, o desenvolvimento de escalonadores usando
GPUs é complexo e exige uma releitura de algoritmos previamente desenvolvidos com
arquiteturas tradicionais.

Expostos os fatos, o presente trabalho apresenta um escalonador para contêineres
desenvolvido com foco no processamento em GPU. O escalonador é baseado no
Analytic Hierarchy Process (AHP) [Saaty 2005] como método para processamento de
requisições considerando múltiplos critérios. Como função objetivo, o escalonador
atende requisições de forma a consolidar contêineres sobre um DC, ou seja, aglome-
rar tanto quanto possı́vel os contêineres requisitados em um número mı́nimo de ser-
vidores. Além da paralelização em GPU, o escalonador aplica algoritmos para agru-
pamento de dados, diminuindo o número de comparações necessárias para tomada de
decisão. A análise experimental é realizada considerando um DC com topologia fat-
tree [Al-Fares et al. 2008, Singh et al. 2015], composto por mais de 20000 servidores,
que hospedam requisições de contêineres oriundas dos rastros de execução do Google
Borg [Reiss et al. 2011].

Em resumo, o trabalho apresenta três contribuições principais: (i) uma proposta de
paralelização de algoritmos para embasar o escalonamento com o AHP; (ii) uma análise
da relação entre o tamanho da requisição de contêineres e o número de servidores do DC,
identificando qual a configuração combinada mı́nima que justifique o processamento em
GPU; e (iii) uma análise da qualidade da solução encontrada durante o escalonamento dos
rastros do Google Borg em um DC com fat-tree (configurado com k = 44), demonstrando
a aplicabilidade do escalonador em cenários com elevado número de servidores.

O texto está organizado como segue. A Seção 2 discute a motivação, a definição
do problema e os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta o escalonador proposto
(EMULAG), as estratégias de alocação utilizadas e a função objetivo a ser otimizada. As
análises da escalabilidade e das soluções do escalonador são abordadas na Seção 4.

11012 operações de ponto flutuante por segundo.
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2. Motivação e Definição do Problema
O escalonamento das requisições está diretamente atrelado a função objetivo adotada
e ao cenário aplicado. Assim, a Seção 2.1 apresenta a definição do escalonamento de
contêineres, enquanto a Seção 2.2 discute os trabalhos relacionados.

2.1. Escalonamento de Contêineres
No provisionamento de contêineres em DCs, a tarefa do escalonador é selecionar hospe-
deiros apropriados para atender as requisições, sendo organizados em três tipos de arqui-
teturas [Rodriguez and Buyya 2018]: centralizada, descentralizada e em dois nı́veis. A
arquitetura centralizada, utilizada nos escalonadores do Docker Swarm2 e Kubernetes3,
possui um único escalonador responsável pela tomada de decisão, realizada com uma
visão global do ambiente em que estão inseridos. A arquitetura descentralizada, utilizada
pelo Google Omega [Schwarzkopf et al. 2013], é utilizada para aumentar a escalabili-
dade, criando múltiplas réplicas do escalonador. Por fim, na arquitetura em dois nı́veis,
utilizada pelo Apache Mesos [Hindman et al. 2011], os planos de gerenciamento de re-
cursos e da aplicação são desacoplados. Um escalonador opera individualmente no ge-
renciamento do DC, enquanto outro realiza a concessão dos recursos para os contêineres.

Para exemplificar a atuação do escalonador de contêineres, a Figura 1 apresenta 10
requisições, com configurações distintas de CPU e memória, que devem ser escalonadas
em 6 servidores homogêneos. O escalonador realiza a alocação das requisições mantendo
o menor número de servidores ativos (i.e., reduzindo a fragmentação do DC) enquanto
seleciona o servidor que possui a maior capacidade de recursos disponı́vel. O escalonador
somente ativará um servidor inativo se os equipamentos previamente ativos não forem
capazes de comportar as demandas.
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Figura 1. Escalonamento de contêineres em DC buscando a consolidação.

Como observado na Figura 1, a decisão do escalonador é sensı́vel à função ob-
jetivo selecionada (e.g., aumentar a confiabilidade dos contêineres, redução de custos
e consolidação). Ao receber uma requisição de contêiner informando, por exemplo,
uma determinada configuração mı́nima de CPU, RAM, entre outros parâmetros, o es-
calonador deve selecionar no DC um hospedeiro apto a oferecer a demanda. Ainda,
a tomada de decisão não é trivial. Enquanto alguns contêineres solicitam um ele-
vado volume de processamento, outros podem solicitar majoritariamente recursos de
comunicação ou armazenamento. Dentre as alternativas para modelar e resolver o es-
calonamento multicritério (formulações lineares, heurı́sticas, entre outros), o método
AHP é consolidado e utilizado em diversos cenários [Saaty 2005], sobretudo por per-
mitir a definição dinâmica de pesos para análise dos critérios envolvidos. Em resumo,

2Sistema de orquestração de contêineres nativo do docker.
3Sistema de orquestração de contêineres desenvolvido pela Google, possui suporte para diversos tipos

de contêineres.
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o método AHP permite a classificação de diversos servidores candidatos, guiado por
uma hierarquia organizacional de pesos. Cada atributo que define os recursos do DC,
como capacidade de CPU e de RAM, espaço de armazenamento, vazão dos enlaces de
comunicação, entre outros, são analisados considerando os pesos informados durante a
configuração do AHP. Um provedor pode configurar um conjunto hierárquico de pe-
sos buscando diferentes objetivos, como a distribuição dos recursos sobre o DC, di-
minuindo o impacto de falhas, ou a consolidação dos recursos, reduzindo o consumo
energético [Cavalcanti et al. 2014, Vaucher et al. 2018, Havet et al. 2017].

2.2. Trabalhos Relacionados

A orquestração de recursos em DCs virtualizados é um tema amplamente pesquisado.
Entretanto, o estado da arte sobre orquestração de contêineres ainda está em construção.
Assim, apresentamos a seguir trabalhos que buscam o escalonamento de contêineres
e propostas relacionadas com alocação de máquinas virtuais com formulação on-line.
Embora os problemas compartilhem fundamentos de formulação, o cenário baseado em
contêineres é mais sensı́vel ao tempo de resposta do escalonador [Guerrero et al. 2018].

Um escalonador de microsserviços hospedados em contêineres foi proposto bus-
cando o balanceamento de carga de um DC [Guerrero et al. 2018]. Como atributos para
tomada de decisão, o escalonador considera a carga de trabalho do contêiner e a sobre-
carga de comunicação. Para avaliar o desempenho, os resultados obtidos pelos autores
foram comparados com o Kubernetes em um DC heterogêneo contendo 400 servidores.
As análises indicam que o escalonador apresenta resultados superiores aos obtidos pela
polı́tica originalmente presente no Kubernetes. Entretanto, é visı́vel a limitação de esca-
labilidade atingindo um conjunto restrito de servidores.

Em [Guo and Yao 2018] propuseram um escalonador que utiliza o algoritmo de
divisão da vizinhança de contêineres, desempenhando função de equilibrar o balancea-
mento de carga e reduzir as distâncias entre os contêineres no DC. A análise experi-
mental foi realizada em um DC homogêneo com uma topologia fat-tree configurada com
k = 18, (i.e., 1458 servidores), comparando o escalonador proposto, com dois outros,
onde o primeiro algoritmo utiliza a meta-heurı́stica Particle Swarm Optimization (PSO)
e o segundo a técnica de espalhamento. A Seção 4 demonstra que a presente proposta
permite a análise com dimensões superiores de DC.

Havet et al. propuseram um framework de escalonamento e monitoramento de
contêineres, denominado GenPack [Havet et al. 2017]. O framework utiliza os princı́pios
do generational garbage collection e monitoramento ativo com o objetivo de reduzir
o consumo energético do DC. Para avaliar o desempenho, a proposta foi comparada
com o escalonador do Docker Swarm [Kaewkasi and Chuenmuneewong 2017] em um
DC com 13 servidores, utilizando uma amostra de 1% do arquivo de traços do Google
Borg, considerando as métricas de uso de CPU, de alocações de memória e de con-
sumo de energia. As análises revelam resultados superiores aos obtidos pela polı́tica
de escalonamento do Docker Swarm, em termos de eficiência energética. Por sua vez,
os autores [Vaucher et al. 2018] abordaram o escalonamento considerando requisitos de
segurança para execução de contêineres, especificamente com suporte ao Software Guard
Extension (SGX). O escalonador desenvolvido utiliza o algoritmo bin packing para se-
lecionar os servidores hospedeiros. A análise experimental apresentada na Seção 4 se
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inspira, quanto a origem das requisições de contêineres, em dois cenários previamente
descritos [Havet et al. 2017] e [Vaucher et al. 2018].

Por fim, dentre os trabalhos revisados, não foram encontrados trabalhos que uti-
lizam escalonadores de contêineres em conjunto com GPUs, visando melhorar o tempo
de resposta, bem como a aplicação do escalonador em cenários reais. Por isso, tal fato
revela-se um aspecto original no trabalho aqui apresentado. A Seção 3 apresenta em mai-
ores detalhes a especificação do Escalonador Multicritério de Contêineres Acelerado por
GPU (EMULAG).

3. EMULAG
O EMULAG é um escalonador centralizado (Seção 2.1), que realiza o processamento
guiado pela utilização do método AHP, processando as requisições em GPU, e tendo
como função objetivo a consolidação dos contêineres no DC. EMULAG apoia-se em
um framework recentemente desenvolvido para realizar a alocação de recursos virtu-
ais [Nesi et al. 2018a, Nesi et al. 2018b]. O escalonador é composto por três módulos
principais: escalonamento, agrupamento e seleção multicritério. O módulo de escalona-
mento é responsável por orquestrar o fluxo de contêineres, i.e., alocação e remoção dos
contêineres. Este módulo possui duas polı́ticas de escalonamento, a primeira garante que
o somatório dos recursos alocados não é maior do que a capacidade do servidor fı́sico, en-
quanto a segunda, garante que os contêineres devem ser alocados pela ordem de chegada
das submissões. Caso o DC não possua um servidor capaz de comportar a requisição,
esta então é postergada. O módulo de agrupamento analisa o DC e decompõe os recursos
em grupos, auxiliando o escalonador a reduzir o espaço de busca. Finalmente, o módulo
de seleção multicritério implementa o método AHP tanto em CPU quanto em GPU, con-
forme descrito na Seção 3.1, sendo responsável por realizar a classificação dos servidores
de acordo com critérios preestabelecidos, guiado pela função objetivo adotada.

3.1. Estruturas do AHP
O método AHP é baseado em 4 funções principais: concepção da hierarquia, aquisição
de dados, sı́ntese e análise de consistência. A concepção da hierarquia é responsável
pela definição do problema em forma hierárquica, através do conjunto de critérios (i.e.,
as variáveis que impactam diretamente na solução do problema) e o conjunto de alter-
nativas. A aquisição de dados é responsável por captar todas as informações pertinentes
ao problema e realizar a comparação paritária entre os elementos da hierarquia. A etapa
de sı́ntese realiza os cálculos algébricos para construção da classificação das alternativas.
Por fim, a análise de consistência verifica se a modelagem do problema é consistente e
aplicável [Saaty 2005].

O modelo hierárquico para escolher qual é o servidor mais adequado a comportar
um contêiner, a fim de otimizar a consolidação do DC (função objetivo), é apresentado
na Figura 2. A hierarquia conta com três nı́veis, conectadas por arestas valoradas, o
primeiro nı́vel representa o foco da classificação dos servidores, buscando encontrar o
servidor mais adequado para comportar o contêiner. O segundo nı́vel contém os critérios
analisados para compôr o cálculo da classificação dos servidores, sendo a configuração
dos processadores, a memória RAM, e a fragmentação do DC. A fragmentação indica
o número de servidores ativos hospedando ao menos um contêiner. O terceiro nı́vel é
composto por todos os servidores do DC.
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Figura 2. Hierarquia do AHP para análise multicritério do escalonamento.

O EMULAG realiza a distribuição de pesos (i.e., valoração das arestas) na hie-
rarquia de duas formas distintas. Inicialmente, os pesos fornecidos entre o primeiro e
segundo nı́vel da hierarquia são fixos, sendo distribuı́dos de forma igualitária para os
critérios de CPU e RAM, enquanto que para o critério de fragmentação um peso maior é
atribuı́do. A especificação dos valores dos pesos é apresentada na Subseção 4.2.2. Quanto
maior o peso aplicado no critério de fragmentação, maior a tendência do escalonador au-
mentar a consolidação do DC, visando a função objetivo escolhida. Ainda, os pesos para
o segundo e o terceiro nı́veis da hierarquia são adquiridos a cada execução do escalonador,
ou seja, os valores são atualizados de acordo com os recursos disponı́veis nos servidores
candidatos. Fica evidente que a polı́tica de definição de pesos tem impacto na escolha feita
pelo escalonador. Arbitrariamente, o EMULAG foi configurado buscando a consolidação
do DC, mas outras distribuições de pesos podem ser futuramente investigadas.

3.2. Função Objetivo
O EMULAG tem como objetivo escalonar contêineres para consolidar o DC. Ele utiliza
tanto quanto possı́vel a capacidade disponı́vel dos servidores ativos, de forma a deixar
o máximo de servidores inativos. Sendo C o conjunto de contêineres solicitados e S o
conjunto de servidores no DC, a função M : C 7! S indica o escalonamento de um
contêiner i sobre um servidor s, com M(i) 2 S; 8i 2 C. Assim, a função objetivo deve
buscar minimizar a razão |Sa|

|S| , considerando que Sa representa o conjunto de servidores
ativos, ou seja, servidores que hospedam pelo menos um contêiner (M(i) 2 Sa; 8i 2
C) [Cavalcanti et al. 2014].

3.3. Aceleração dos Algoritmos em GPU
A estratégia adotada para escalonamento dos contêineres é dada pela combinação do AHP
com o Markov Cluster Algorithm (MCL), ambos processados em GPU, conforme expli-
cado no Algoritmo 1. MCL é um algoritmo de agrupamento de dados organizados em
grafos, baseado em fluxos de dados e cadeia de Markov [Van Dongen 2001]. A litera-
tura indica que o MCL produz agrupamentos com maior eficiência em topologias de DC
quando comparado com outros algoritmos [Nesi et al. 2018a, Nesi et al. 2018b]. Inicial-
mente, EMULAG recebe o conjunto de servidores do DC (S) e o contêiner que deve ser
escalonado (i 2 C), retornado o mapeamento encontrado (M(i)).

O Algoritmo 1 inicia realizando o agrupamento dos recursos do DC, aplicando o
algoritmo MCL (linha 2). Com a obtenção dos grupos, um número reduzido de candida-
tos deve ser futuramente comparado pelo AHP. Ainda, como o EMULAG deve respeitar
a função objetivo (nesse caso, consolidação), é necessário encontrar o grupo que melhor
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Algoritmo 1: EMULAG: pseudocódigo do escalonamento de contêineres.
Entrada: S, i 2 C

Saı́da: M(i)
1 inı́cio
2 grupos = MCL(S)
3 grupos classificados = AHP (grupos)
4 para 8g 2 grupos classificados faça
5 servidores = {8h | h ⇢ g}
6 servidores classificados = AHP (servidores)
7 para 8h 2 servidores classificados faça
8 se QoS respeitado(h, i) então
9 M(i) = h

10 retorna M(i)
11 fim
12 fim
13 fim
14 posterga escalonamento(i)
15 retorna ;
16 fim

comporta a requisição, desta forma, o algoritmo AHP é executado (linha 3). Posterior-
mente, os grupos são percorridos de acordo com a classificação multicritério efetuada
pelo AHP. Para cada grupo, os servidores são novamente classificados para identificar a
melhor opção de acordo com a função objetivo (linhas 4�6). O servidor com maior valor
de classificação é selecionado e a função QoS respeitado(h, i) verifica se o servidor h
realmente suporta a configuração do contêiner i (linhas 7� 8).

Diferente da análise tradicional de alocação em ambientes virtualizados, o escalo-
namento de contêineres permite a especificação de valores mı́nimos e máximos para cada
atributo. Assim, a verificação de concordância de QoS inicia buscando o provisionamento
do valor máximo solicitado para cada atributo (CPU e RAM). Se necessário, os valores
são gradativamente reduzidos, respeitando o limite mı́nimo. Caso o servidor comporte a
requisição, o escalonamento é realizado (linha 9) e o mapeamento é informado encerrando
a execução (linha 10). Caso contrário, o próximo servidor é selecionado (linhas 7 � 12),
e se necessário, outros grupos são analisados (linhas 4 � 13). Se todos os servidores e
grupos forem analisados e nenhuma solução for encontrada, a requisição de contêiner é
postergada para a próxima execução do escalonador, ou seja, a requisição retorna para fila
e aguardará o encerramento de um provisionamento para escalonar (linha 14).

A implementação do AHP dispõe de um conjunto de 4 kernels 4 executados em pi-
peline.O primeiro kernel realiza a aquisição de dados, preparando a comparação paritária
entre os elementos da hierarquia entre cada thread.

O primeiro kernel realiza a comparação paritária de todos os hosts do DC, cada
thread realiza apenas uma comparação paritária. Cada thread possui um ı́ndice único
para evitar conflitos de escrita na matriz resultante. O segundo kernel realiza a soma de
cada coluna da matriz calculada na etapa anterior. Esta etapa foi desenvolvida utilizando
métodos de parallel reduction with avoidance bank conflicts com memória compartilhada.

4Nomenclatura utilizada para definir funções executadas em GPU.
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Por sua vez, a operação de sı́ntese de dados é realizado pelo terceiro kernel. Esta etapa
consiste na divisão de cada elemento da matriz por cada elemento do vetor, calculados
pelo primeiro e segundo kernels respectivamente. Finalmente, o quarto kernel utiliza
o parallel reduction para realizar a soma da matriz calculada no terceiro kernel. Após
a sincronização das threads da GPU, uma multiplicação utilizando parallel reduction é
realizada para gerar o vetor que contém os valores ranqueados dos hosts.

4. Análise Experimental
O escalonador EMULAG foi desenvolvido na linguagem de programação C++, e com-
pilado com g++ -O3 -fstack-protector-strong. As diretivas de compilação utilizadas vi-
sam otimizar o escalonador (-O3), enquanto mantêm a segurança dos dados internos da
memória (-fstack-protector-strong). A análise experimental é resultado da aplicação de
traços reais do Google Borg [Reiss et al. 2011] ao escalonador EMULAG. O ambiente
utilizado para realizar as análises consiste em uma GPU NVIDIA Titan XP (12GB) hospe-
dada por uma máquina com um processador Intel i7� 5930K com 16GB de RAM DDR4
(2400MHz) executando GNU/Linux Archlinux 4.15.4 com CUDA 10.0.130 e GCC 8.2.1.

4.1. Métricas para Análise
Para analisar o desempenho do escalonador, quatro métricas foram selecionadas. O tempo
de execução do escalonador é essencial para indicar o tempo de resposta do processo
completo, contabilizando a representação dos dados e a execução dos algoritmos em CPU
e GPU. Por sua vez, as métricas de fragmentação e footprint representam a utilização do
DC. A primeira contabiliza o número de servidores ativos enquanto a segunda indica a
carga efetivamente utilizada no servidor para hospedar os contêineres. Por fim, o atraso na
execução dos contêineres quantifica a perspectiva dos usuários, indicando qual o impacto
da decisão do AHP no tempo total de execução dos contêineres.

4.2. Cenários Experimentais e Discussão dos Resultados
Os experimentos desenvolvidos visam avaliar o algoritmo EMULAG em diferentes pers-
pectivas. Para tanto, foram elaborados dois cenários: a análise de escalabilidade e
aceleração e a análise da qualidade do escalonamento. Cada cenário será descrito a seguir.

4.2.1. Análise da Escalabilidade e Aceleração

Para quantificar a escalabilidade do EMULAG, duas dimensões de parâmetros foram va-
riadas. A primeira dimensão é o tamanho da topologia do DC, seguindo o padrão fat-tree,
sendo avaliada para valores entre k = 4 e k = 46 (i.e., de 16 a 24334 servidores). A se-
gunda dimensão representa o número de recursos requisitados, variando entre 1 até 2048
contêineres. Os limites superiores de contêineres e configuração de fat-tree foram defini-
dos de acordo com a limitação de memória da GPU utilizada (neste caso, 12GB). Além
disso, as requisições são constituı́das por contêineres com configurações homogêneas e
que solicitam poucos recursos. Desta forma, nenhuma requisição deixará de ser atendida,
pois existem mais recursos fı́sicos que o somatório de recursos virtuais requisitados. Uma
combinação completa de possibilidades indicará a fronteira aceitável do tempo de pro-
cessamento para escalonar as requisições em diferentes configurações de topologia. Para
comparação, o Algoritmo 1 foi individualmente implementado em CPU e GPU.
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As Figuras 3(a), 3(b), 3(d) apresentam o tempo necessário para escalonar utili-
zando EMULAG. Na Figura 3(c) é apresentado o tempo necessário para o escalonador
realizar somente o agrupamento do DC (conforme discutido na Seção 3.3), não conside-
rando os tempos de classificação e alocação dos contêineres.
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(a) AHP em Central Processing Unit (CPU).
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(b) AHP em GPU

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0

100

200

300

400

500

6004 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
1
2
4
8

16
32
64

128
256
512

1024
2048

                                                                                                                              Tempo (s)

Ta
m

an
ho

 d
a 

R
eq

ui
si

çã
o

Tamanho da fat−tree

(c) MCL em GPU.
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(d) AHP e MCL em GPU

Figura 3. Tempo de processamento para escalonamento de contêineres em dife-

rentes configurações da topologia fat-tree.

Os resultados apresentados na Figura 3 utilizam uma escala de cores para repre-
sentar o tempo de processamento do escalonador. Para caracterização do cenário, o teto
de processamento foi arbitrariamente configurado como 600 segundos, conforme indi-
cado pela escala de cores. Células na cor branca indicam que o processamento não foi
concluı́do no tempo máximo configurado. O eixo X representa o tamanho da topologia
fat-tree adotada, enquanto o eixo Y representa a quantidade de requisições de contêineres.
As análises dos gráficos são realizadas através da leitura dos valores máximos obtidos
nos eixos Y e X . A qualidade dos valores é interpretada através da maior quantidade
de células preenchida no gráfico, assim como o tempo necessário para realizar a alocação
(i.e., quanto menor a coloração na escala de cores, melhor o resultado). O Algoritmo MCL
em CPU não foi utilizado para realizar os testes, devido ao tempo computacional, para
realizar os agrupamentos, ser superior as restrições de tempo existentes no problema abor-
dado [Nesi et al. 2018a].

Inicialmente, de acordo com a Figura 3(a), a utilização do método AHP em CPU
para escalonar um DC é viável para topologias pequenas, conforme atualmente citado
pela literatura especializada (Seção 2.2). Ainda, a escalabilidade máxima da abordagem
em CPU é uma fat-tree k = 40, tratando até requisições compostas por 8 contêineres.
Enquanto isto, o AHP em GPU (Figura 3(b)) consegue escalar o problema, aumentando
o tamanho do DC e a configuração das requisições. Porém, caso a topologia do DC
seja inferior a k = 14, o algoritmo AHP em CPU apresenta um desempenho melhor se
comparado ao AHP em GPU. Este fenômeno ocorre devido ao tempo necessário para
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trafegar os dados entre a RAM e a GPU, para posteriormente realizar as chamadas de
kernel da GPU.

Através da Figura 3(c) é possı́vel observar que realizar o agrupamento do DC é
uma tarefa escalável, agrupando inclusive um DC com topologia k = 46. Porém, realizar
a execução do agrupamento do DC a cada nova requisição é inadequado e potencial-
mente desnecessário, ou seja, um agrupamento deve ser utilizado para escalonar diversos
contêineres. Em contraponto, a Figura 3(d) apresenta a abordagem hı́brida (EMULAG
completo), utilizando o MCL para realizar o agrupamento do DC uma única vez du-
rante a execução do escalonador, e a cada nova requisição processando somente o método
AHP em GPU. Deste modo, a abordagem torna-se escalável, sendo possı́vel tratar um
DC com topologia k = 46 com até 2048 contêineres. Por fim, os resultados revelam
que o EMULAG supera as dimensões previamente consideradas para escalonamento de
contêineres, permitindo o processamento de DCs e requisições em larga escala. Ainda,
embora não discutido no presente trabalho, múltiplas GPUs podem ser combinadas para
realizar o escalonamento.

4.2.2. Análise da Qualidade do Escalonamento

Após quantificar a escalabilidade de EMULAG, a segunda etapa da análise investiga a
consolidação do DC seguindo as métricas da Seção 4.1. De acordo com a literatura especi-
alizada [Havet et al. 2017, Vaucher et al. 2018], o conjunto de requisições de contêineres
é oriundo do rastro de execução do Google Borg [Reiss et al. 2011]. Especificamente,
as requisições correspondem a 1 hora do rastro, selecionado entre 6480s e 10080s do
arquivo original, totalizando 1313596 requisições. Cada requisição de contêiner é repre-
sentada por uma quádrupla, R(i) = (CPUmax, CPUmin, RAMmax, RAMmin), represen-
tando a faixa de valores máxima e mı́nima de processadores e memória. Neste contexto,
as requisições são mapeadas em um DC homogêneo, constituı́do por servidores com-
postos por 24 CPUs com 256GB de Random Access Memory (RAM), dispostas em uma
topologia fat-tree [Al-Fares et al. 2008].

Originalmente, o rastro do Google Borg informa somente dados abstratos para
representar o uso de CPU e RAM. Assim, foi realizada uma normalização adaptando
as requisições às capacidades disponı́veis nos servidores, resultando em dois cenários.
Arbitrariamente, a normalização ocorreu considerando a capacidade máxima de um ser-
vidor (Conjunto 1) e considerando 10% da capacidade máxima do servidor (Conjunto
2). Quanto ao número de servidores, duas configurações de fat-tree foram analisadas,
com k = 20 e k = 44. O limite superior (k = 44) é ligeiramente diferente do aplicado
na Seção 4.2.1 devido ao aumento dos dados manipulados (deve respeitar o limite da
GPU, 12GB). A análise foi realizada com duas distribuições de pesos no método AHP em
GPU, a primeira representa a busca pela consolidação (Seção 3.2) ao indicar um maior
peso para o critério de fragmentação possuindo peso 0, 5, enquanto os demais critérios
possuem peso 0, 25, conforme apresentado na Seção 3.1 (Figura 2), enquanto a segunda
distribuição, denominada padrão, considera todos os critérios com o mesmo peso.

Os valores da média e desvio padrão para a métrica de fragmentação são apre-
sentados na Figura 4(a). O comportamento dos valores observados advém dos dados de
entrada utilizados, o qual submete as requisições em rajadas ao escalonador. Ao verificar
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o primeiro conjunto de requisições no qual a relação da quantidade de recursos requisitada
pela capacidade de um servidor do DC é  0, 1, é possı́vel observar que o método AHP
com a configuração padrão, tende a espalhar as requisições entre os servidores, ativando
todos os servidores do DC. Por outro lado, alterando a distribuição de pesos, o método
AHP considera a fragmentação como um critério crı́tico. Assim, o comportamento do
algoritmo é alterado, e passa a concentrar as requisições alocadas nos servidores já ati-
vos, obtendo porcentagem de fragmentação de 61, 7% e 5, 79% para as topologias fat-tree
k = 20 e k = 44, respectivamente. Neste conjunto de requisições nenhuma requisição
foi postergada, uma vez que todas as requisições conseguiram ser mapeadas no DC no
momento de sua submissão.

Porém, ao analisar o segundo conjunto de requisições, no qual a relação da quan-
tidade de recursos requisitados pela quantidade de recursos de um servidor do DC é
� 0, 25), a fragmentação máxima é obtida em todos os casos. Neste conjunto, todos os
servidores estão ativos, porém há pouco ou nenhum recurso ocioso, havendo requisições
que não conseguiram ser mapeadas no DC no momento de sua submissão, necessitando
postergar seu escalonamento. O atraso máximo aplicado a uma requisição é o mesmo
para os dois tamanhos da topologia analisada, 300 segundos. Entretanto, a Figura 4(b)
apresenta a distribuição acumulada do atraso aplicado pelo escalonador, considerando o
segundo cenário de requisições. Durante o processo de alocação, o tamanho do DC, a
aplicação das requisições em rajadas e seu o tempo de duração, foram variáveis que for-
maram um ambiente que gerasse uma sobrecarga no DC. Deste modo, impossibilitando
o mapeamento das requisições de todas as requisições submetidas no tempo especı́fico.
A quantidade de requisições que foram mapeadas é inferior a quantidade de requisições
que foram postergadas, acarretando no surgimento de um segundo gargalo no sistema,
fazendo com que a quantidade de requisições postergadas crescesse rapidamente.

0

25

50

75

100

fat−tree 20
Conjunto 1

fat−tree 44
Conjunto 1

fat−tree 20
Conjunto 2

fat−tree 44
Conjunto 2

Fr
ag

m
en

ta
çã

o(
%

)

Método Consolidação Padrão

(a) Análise da fragmentação do DC resultante das
configurações do AHP.

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 40000 80000 120000
Atraso(s)

D
is

tri
bu

iç
ão

 A
cu

m
ul

ad
a(

%
)

Tamanho da fat−tree k=20 k=44

(b) CDF do atraso no atendimento das requisições
para o Conjunto 2.

Figura 4. Footprint e atrasos no escalonamento de contêineres.

Complementando a análise, os valores de footprint da memória e de CPU dos ser-
vidores são sintetizados na Tabela 1. Através da análise do footprint é possı́vel observar
que as requisições submetidas ao EMULAG ocupam uma proporção maior de CPU frente
aos recursos de memória. A alteração da distribuição de pesos no AHP não afeta o fo-
otprint observado durante a aplicação do primeiro conjunto (Conjunto 1) de requisições,
uma vez que todas as requisições são mapeadas na sua submissão, não havendo nenhuma
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iteração na qual o DC ficasse sobrecarregado. Porém, quando o DC fica sobrecarregado
(Conjunto 2), é necessário a postergação de algumas requisições, impactando alterações
no footprint ao se alterar a distribuição de pesos. Ao se considerar a função objetivo
de consolidação, é constatado que a aplicação do método AHP com maiores pesos para
fragmentação consegue diminuir o número de servidores ativos do DC enquanto busca re-
duzir a quantidade de recursos ociosos nos servidores já ativos (indicado pelo footprint).

Requisições fat-tree Configuração AHP Footprint CPU Footprint RAM

Conjunto 1
k = 20

Padrão 53, 82% 20, 18%
Consolidação 53, 82% 20, 18%

k = 44
Padrão 5, 05% 1, 90%
Consolidação 5, 05% 1, 90%

Conjunto 2
k = 20

Padrão 97, 37% 35, 54%
Consolidação 98, 71% 36, 03%

k = 44
Padrão 98, 57% 36, 03%
Consolidação 98, 89% 36, 17%

Tabela 1. Comparação do Footprint de RAM e CPU.

4.2.3. Discussão dos Resultados

Através da análise apresentada na Subseção 4.2.1 foi possı́vel constatar o desempenho
computacional do EMULAG, apresentando a escalabilidade dos métodos de agrupamento
e classificação. Deste modo, é possı́vel concluir que o método utilizado depende di-
retamente do tamanho do DC e do conjunto de requisições. A partir dos resultados
obtidos, foi possı́vel realizar as análises apresentadas na Subseção 4.2.2, constatando
que o desempenho do escalonador é afetado não somente pelo tamanho do conjunto de
requisições, mas também pelo comportamento em que estas são submetidas. Além disso,
através da comparação entre a distribuição de pesos no método AHP, padrão e busca pela
consolidação, foi indicado a simplicidade oferecida pelo método AHP para representação
de funções objetivo, permitindo, futuramente, a configuração com outros cenários.

Por fim, o tempo de computação necessário para alocar um conjunto de
requisições é sensı́vel a ocupação do DC, representado pelas métricas de footprint e
fragmentação. Uma vez que o DC esteja com o footprint próximo de 100%, o escalo-
nador pode não conseguir mapear todas requisições nos servidores, fazendo com algu-
mas requisições sejam postergadas. Este fato é apresentado através da Tabela 2, a qual
apresenta a comparação do tempo médio necessário para escalonar os dois conjuntos de
requisições definidos na Subseção 4.2.2, no qual o conjunto de requisições que sobrecar-
regam o DC (Conjunto 2), necessita de um tempo de computação superior para a mesma
topologia quando comparado ao tempo para alocar o conjunto de requisições que não
sobrecarregam o DC (Conjunto 1).

Requisições fat-tree Tempo Total Tempo Individual

Conjunto 1
k = 20 300min 0, 01s
k = 44 1250min 0, 05s

Conjunto 2
k = 20 2550min 0, 17s
k = 44 5400min 0, 25s

Tabela 2. Tempo de execução do EMULAG nos cenários analisados.
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5. Consideracões & Trabalhos Futuros

Os escalonadores de contêineres atuais utilizam algoritmos simples, analisando poucos
critérios de alocação e usualmente otimizando somente uma função objetivo, devido a
complexidade do problema (NP-Difı́cil). Existe um trade-off entre o tempo de resposta
para realizar a alocação e a aproximação da alocação ótima. Neste contexto, este ar-
tigo abordou aspectos relevantes através da discussão da utilização da abordagem mul-
ticritério acelerada por GPU para realizar o escalonamento de contêineres. Apesar da
complexidade computacional do problema estudado, o EMULAG apresenta uma quebra
do paradigma encontrado na literatura especializada, através da utilização de algoritmos
acelerados por GPU, o escalonador pode ser aplicado em DCs com mais de 20000 servi-
dores. As análises experimentais demonstraram a sensibilidade que o método AHP possui
frente ao problema analisado, realizando alocações de requisições através da ponderação
de diversos critérios, conseguindo otimizar a função objetivo elencada. Em suma, as prin-
cipais contribuições do trabalho foram: (i) desenvolver um escalonador de contêineres
que considera de forma automática múltiplos critérios, sendo agnóstico a quantidade
de variáveis consideradas, apresentando uma abordagem mista de algoritmos de agru-
pamento e métodos AHP acelerados em GPU; (ii) a análise da relação entre o tama-
nho da requisição de contêineres e o número de servidores do DC, identificando qual a
configuração combinada mı́nima que justifique o processamento em GPU; (iii) a análise
da qualidade da solução encontrada durante o escalonamento dos rastros do Google Borg
em um DC com fat-tree (configurado com k = 44), demonstrando a aplicabilidade do
escalonador em cenários com elevado número de servidores, investigando a utilização do
DC e o eventual atraso total no processamento.

Por fim, recomenda-se como trabalhos futuros a implementação de outros métodos
de análise multicritério (e.g., PROMETHEE, ELECTRE), para realizar comparações en-
tre estes métodos, e, assim, identificar o comportamento do escalonamento através das
métricas elencadas na Seção 4.1. Sugere-se, também, a utilização de múltiplas GPUs para
realizar a alocação, permitindo que o escalonador execute diversas instâncias do módulo
de classificação em paralelo, possibilitando reduzir ainda mais o tempo de computação.
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Abstract. The Apache Hadoop framework, created to process and to store large
amounts of data, implements the Checkpoint and Recovery technique for effici-
ent failure recoveries in its distributed file system. However, proper adaptions
of period between Hadoop checkpoints depend on accurated observations of
system elements. This work relies on estimating checkpoint procedure cost and
mean time between failures cost based on historical records. The factors are
observed and analysed concerning to different attribute configurations of both
Hadoop and tested benchmark.

Resumo. O framework Apache Hadoop, usado para processar e armazenar
grandes quantidades de dados, usa a técnica de Checkpoint and Recovery para
auxiliar em recuperações pós-falha de seu sistema de arquivos distribuı́do.
Porém, adaptações eficientes para perı́odo entre checkpoint do Hadoop depen-
dem de observações apuradas do sistema. O objetivo deste trabalho é estimar
o custo da realização de checkpoints e do tempo médio entre falhas do sistema
a partir de um histórico de observações. Os fatores são observados e anali-
sados com relação a diferentes variações de configuração do framework e do
benchmark usado.

1. Introdução

A necessidade de armazenamento e processamento de quantidades massivas de dados
é uma caracterı́stica cada vez mais presente no contexto computacional. Para atender
a essa demanda, o uso de sistemas computacionais que ofereçam alto desempenho e
alta confiabilidade são essenciais. Como a presença de falhas nesses sistemas é ine-
vitável [Ghit and Epema 2017], seus mecanismos de tolerância a falhas devem providen-
ciar recuperações rápidas ao mesmo tempo em que devem evitar a intrusividade.

Uma técnica amplamente usada no contexto de tolerância a falhas em sistemas
distribuı́dos é a recuperação de erros por retorno, em que o andamento de um sistema
é retrocedido para um estado estável anterior [Laprie 1985]. Nesse cenário, uma das
principais alternativas de recuperação por retorno é o Checkpoint and Recovery (CR, ou
apenas checkpoint), que consiste em salvar o estado do sistema em arquivos de checkpoint
de forma preventiva, enquanto não houver ocorrência de falhas. Após a detecção de uma
falha, o CR realiza a recuperação a partir da reconstrução do sistema baseado no último
checkpoint salvo.
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Variações da técnica de CR são encontradas em diversas ferramentas voltadas para
processamento de alto desempenho. Uma dessas ferramentas é o Apache Hadoop: um
framework de alto desempenho desenvolvido para o processamento e o armazenamento
de Big Data. No Hadoop, o checkpoint é realizado periodicamente para salvar o estado
atual do seu sistema de arquivos distribuı́do (Hadoop Distributed File System – HDFS).

Visto que o Hadoop tem capacidade para lidar com diferentes tipos de aplicações
(muitas vezes de forma simultânea no mesmo ambiente de execução), o sistema pode
sofrer com alterações constantes de comportamento. Nesse sentido, a configuração de
checkpoints usada pelo framework gera uma limitação ao não permitir alterações em
tempo real. Isto é, o perı́odo entre checkpoints é definido antes do inı́cio da execução
do Hadoop e só pode ser alterado com a interrupção do próprio framework e de todos os
seus serviços. Assim, as alterações de comportamento não refletidas em modificações no
perı́odo podem afetar a intrusividade e a confiabilidade.

Uma alternativa que já se mostrou eficiente nesse contexto é o mecanismo
de configuração dinâmica para atributos de checkpoint [Cardoso and Barcelos 2018b]
[Cardoso and Barcelos 2018a]. O mecanismo dinâmico permite que alterações em tempo
real do perı́odo entre checkpoints seja possı́vel no âmbito do Hadoop. Essas mudanças
são automáticas e definidas por métricas de monitoramento baseadas no comportamento
do sistema. Assim, a partir da análise de utilização do sistema, aproximações de perı́odos
ideais podem ser calculadas para otimizar o desempenho da técnica de checkpoint.

Porém, a análise de elementos do sistema pode se tornar uma tarefa complexa à
medida que informações sobre o ambiente computacional são desconhecidas ou requerem
um conhecimento a-priori de fatores geralmente não disponı́veis ao desenvolvedor. Desta
forma, o objetivo deste trabalho é analisar dois fatores diretamente ligados à eficiência da
técnica de checkpoint: o custo de salvamento dos checkpoints e o nı́vel de confiabilidade
do sistema, calculado pelo tempo médio entre falhas.

Para mensurar essas informações – inicialmente desconhecidas –, é usada a fun-
cionalidade de histórico do mecanismo de configuração dinâmica, que adapta os valores
em tempo real conforme novos dados são obtidos. Para criar um cenário de avaliação da
técnica de checkpoint, foram submetidos testes no benchmark TestDFSIO [Noll 2011]
com a definição de cenários de falhas transientes induzidas no elemento mestre do HDFS.
Além disso, para uma análise de custos mais apurada, também foram criados diferentes
cenários de configuração do perı́odo entre checkpoints (usando-se as abordagens estática
e dinâmica) e de carga dos dados no benchmark utilizado, a fim de evidenciar a relação
entre essas variações e os custos observados.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o framework
Apache Hadoop e seu sistema de arquivos distribuı́do. Na seção 3, é apresentado o uso
da técnica de checkpoint no HDFS através dos mecanismos de configuração estática e
dinâmica. A Seção 4 descreve a arquitetura de histórico para análises de custos. Na
Seção 5, apontam-se os experimentos e a discussão acerca dos resultados. A Seção 6
apresenta conclusões e próximos passos.

2. Apache Hadoop
O Apache Hadoop é um projeto open source voltado para o processamento distribuı́do
de grandes quantidades de dados [White 2015]. O Hadoop oferece um eficiente sistema
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de distribuição de dados e aplicações em arquiteturas de alto desempenho, como clusters
e grids. O conceito essencial do Hadoop é mover a aplicação até os dados – evitando
mover os dados em si. A arquitetura do Hadoop, em sua versão v2.7.3, é composta por
diversos módulos, dentre os quais destacam-se: o sistema de arquivos distribuı́do (HDFS)
e o framework para manutenção do ambiente e da aplicação (YARN).

Os dados no Apache Hadoop são armazenados em um sistema de arquivos dis-
tribuı́do denominado Hadoop Distributed File System (HDFS), que foi projetado para
oferecer suporte a arquivos de grandes dimensões. Um arquivo no HDFS é dividido em
blocos de tamanho pré-definido e distribuı́dos através do ambiente. A distribuição faz
com que blocos de um mesmo arquivo possam estar armazenados em diferentes nós, para
que o propósito de mover a computação até os nós, implementado pelo Hadoop, seja
facilitado.

No HDFS, dados e metadados são armazenados de forma separada. Os meta-
dados são mantidos por um servidor dedicado, chamado NameNode (NN), enquanto
um DataNode (DN) é responsável por realizar o armazenamento dos dados. A arquite-
tura do HDFS é baseada no modelo 1-master N-workers, em que um único NN serve N

DataNodes [White 2015]. O NameNode também atende às requisições de aplicações e
gerencia os arquivos e DataNodes do HDFS.

A representação de arquivos e diretórios no NameNode é realizada por objetos
do tipo INode, que são armazenados em sua memória local, tornando disponı́vel um
mapeamento de arquivos/blocos no HDFS. Para completar o namespace, há um outro
mapeamento que possui informações sobre a localização dos blocos de cada DN. Em um
intervalo de tempo pré-definido (por padrão 4 segundos), os DataNodes realizam uma
varredura em seus blocos e reportam o estado para o NameNode. Assim, o nó mestre do
HDFS possui uma visão sobre a localização de cada bloco do HDFS.

3. Checkpoint
Para garantir confiabilidade e disponibilidade, o Hadoop possui implementações das se-
guintes técnicas de tolerância a falhas: replicação de blocos, mensagens heartbeat e
checkpoint. Enquanto a replicação consiste em armazenar réplicas de blocos no HDFS
para assegurar disponibilidade de dados, as mensagens heartbeat são usadas como meio
de comunicação do NN com os DNs, além de servir como forma de detecção de falhas.
Por outro lado, a técnica de checkpoint visa garantir a confiabilidade de execução do NN.

Checkpoint and Recovery (CR) consiste em uma técnica de tolerância a falhas
reativa, classificada como técnica de recuperação por retorno (backward error recovery).
O CR tem como ideia principal a recuperação do estado falho de um sistema através de
um contexto estável previamente salvo [Egwutuoha et al. 2013]. Essa recuperação busca
prevenir erros computacionais consequentes das falhas. Os contextos estáveis são salvos
periodicamente e armazenados de forma segura para posterior recuperação do sistema.

Os casos em que a técnica de checkpoint se mostra vantajosa estão relacionados
a aplicações de longa duração (long-running applications) [Cui et al. 2015], frequente-
mente executadas pelo Hadoop. O tempo de execução dessas aplicações pode girar em
torno de horas ou até dias. Outro cenário favorável ao uso de CR é o processamento in-
tensivo de dados, devido ao grande número de operações de I/O. Nesses casos, uma falha
ao final da execução pode acarretar em uma perda total ou reexecução completa.
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O checkpoint no Hadoop é implementado para tolerar falhas no NameNode. Ape-
sar de não ser o principal mecanismo de tolerância a falhas do Hadoop, o salvamento de
checkpoints é essencial para a manutenção do NameNode e de seus metadados. Assim,
o namespace do HDFS é replicado em um arquivo chamado FSImage, armazenado em
disco no sistema de arquivos local do NN. Nesse arquivo, são mantidas informações sobre
o mapeamento de blocos e propriedades do sistema.

Para evitar a criação de um novo FSImage a cada operação realizada, um log
de edições (EditLog), também mantido em disco local, armazena as últimas transações
efetuadas após a criação do FSImage. O merge entre o FSImage e o EditLog con-
siste no estabelecimento do checkpoint. Esse procedimento é feito de forma periódica
ou quando o HDFS atinge um número especı́fico de transações [White 2015]. Como
exceção, o arquivo de checkpoint também é salvo na inicialização do NN. Nesse mo-
mento, o salvamento de um checkpoint é usado para reestabelecer a condição e o anda-
mento estável do NN após um reinı́cio.

Para que o NameNode não seja interrompido durante um checkpoint, o Hadoop
executa um elemento chamado SecondaryNameNode (SNN). A função do SNN é reali-
zar o procedimento de checkpoint assim que o NN requisita. A cada salvamento de check-
point, o NN transfere o EditLog para o SNN, que mantém uma cópia do FSImage.
Assim, o merge entre os arquivos é feito para que o novo FSImage seja criado. Uma
cópia do novo arquivo é enviada de volta ao NN e outra é armazenada no SNN.

3.1. Configuração estática
Nas versões default do Hadoop, o intervalo de tempo entre dois checkpoints consecutivos
é definido de forma estática no arquivo de configuração hdfs � site.xml. O perı́odo a
ser usado deve ser especificado antes do inı́cio do framework. Caso nenhum atributo seja
definido nos arquivos de configuração, o valor padrão de 3600 segundos é usado.

A caracterı́stica de configuração estática não suporta alterações nos atributos
de checkpoint em tempo de execução. Ainda que uma modificação no arquivo de
configuração seja permitida durante a execução do Hadoop, sua aplicação na prática so-
mente é efetivada a partir do reinicio do framework. Desta forma, a modificação dos
atributos de checkpoint implementada pelo framework é limitada, uma vez que se faz ne-
cessário interromper seu funcionamento para que qualquer tipo de alteração tenha efeito.

Visto que diferentes aplicações possuem demandas exclusivas, o procedimento de
checkpoint pode se comportar de maneira distinta em cada situação. Por isso, a escolha do
intervalo ideal entre checkpoints – que ofereça uma alta confiabilidade mas não interfira
no desempenho das aplicações – consiste em um grande desafio. Intervalos estáticos,
que são definidos de forma prévia e não mudam no decorrer da execução, tornam-se
prejudiciais pois não oferecem suporte às mudanças de comportamento do ambiente.

3.2. Configuração Dinâmica
O checkpoint apresenta-se como um importante mecanismo no contexto da tolerância a
falhas. Porém, configurá-lo de forma eficiente é um grande desafio, uma vez que diversos
fatores podem interferir no seu comportamento. Sob escolhas inapropriadas, o sistema
e as aplicações sofrem com problemas de confiabilidade e desempenho. Nesse caso, a
propriedade de tolerância a falhas do checkpoint perde o seu propósito.
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Desta forma, a arquitetura de configuração dinâmica para atributos de checkpoint
[Cardoso and Barcelos 2018b] tem por objetivo tornar mais eficiente a configuração de
atributos relacionados ao mecanismo. Com configurações dinâmicas, novos atributos são
calculados em tempo real, com um foco voltado a propriedades adequadas para determi-
nados momentos. Para isso, dois elementos essenciais são usados: o monitor e o coorde-
nador, exibidos na Figura 1.

Figura 1. Arquitetura de configuração dinâmica para o checkpoint no HDFS.

3.2.1. Monitor

O monitoramento de recursos é uma etapa essencial da definição dinâmica de perı́odos
entre checkpoints. A partir de análises sobre a situação do sistema, é possı́vel realizar uma
quantificação da utilização de recursos. Assim, a arquitetura dinâmica tem a possibilidade
de identificar a necessidade de adaptação do perı́odo entre checkpoints. Assim como a
maioria das ferramentas de monitoramento de recursos a arquitetura do módulo monitor
deste trabalho utiliza uma implementação agente-servidor.

Os agentes – executados individualmente em nós do ambiente – coletam
informações sobre recursos e notificam o servidor quando há uma alteração significativa
de comportamento. Os fatores de utilização passı́veis de observação são os seguintes: (a)
CPU, (b) memória RAM e (c) operações em disco. Por sua vez, o servidor (supervisor)
mantém uma comunicação passiva com os agentes. Quando uma mensagem é recebida,
o supervisor armazena as informações e faz uma análise dos dados de agentes.

Um cálculo que indica novos atributos de checkpoint a serem usados é feito pelo
supervisor e o novo valor é atualizado no coordenador. A relevância da alteração de com-
portamento nos monitores, bem como a polı́tica adotada para calcular um novo perı́odo
entre checkpoints, são definidas de acordo com métricas de monitoramento. Nesse caso,
aproximações já conhecidas para cálculo de perı́odos otimizados, como as fórmulas de
Young [Young 1974] e Daly [Daly 2006], podem ser usadas pelo supervisor.

3.2.2. Coordenador

Visando um armazenamento seguro de informações, o coordenador foi usado como um
repositório central de atributos de configuração, a partir do framework Apache Zookeeper:
um projeto open source com funcionalidades para facilitar a coordenação de sistemas
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distribuı́dos [Hunt et al. 2010]. A arquitetura do Zookeeper é formada por servidores
que realizam operações requisitadas por clientes em um namespace compartilhado, cuja
estrutura é composta por uma árvore de zNodes.

Nesse framework foram criados diversos atributos de configuração em zNodes.
O atributo atual é definido em um zNode especı́fico, sendo que os atributos já usados
são mantidos em um histórico. Uma importante função do coordenador é a configuração
de mecanismos de alerta (watchers), que geram notificações para cada modificação em
um zNode. O nó responsável por armazenar o atributo de configuração atual possui um
watcher que direciona a uma mudança para qualquer elemento que o esteja observando.

3.2.3. Implementação no HDFS

O processo de checkpoint pode se tornar um fator crı́tico para o desempenho do Apa-
che Hadoop. A escolha por perı́odos frequentes ou mais longos implica em diferentes
comportamentos de recuperação e, inclusive, pode prejudicar o andamento de aplicações.

A implementação do mecanismo dinâmico no HDFS tem como objetivo a
adaptação em tempo real do perı́odo entre checkpoints [Cardoso and Barcelos 2018b].
As modificações são feitas sem a necessidade de interromper o Hadoop e seus serviços.
Para isso, foram alterados os seguintes elementos essenciais para o checkpoint no SNN:
o CheckpointConf (CConf ), que fornece um acesso em memória aos dados de
configuração, e o Checkpointer (Cptr), que lidera o procedimento de checkpoint.

No mecanismo dinâmico foram realizadas alterações no tratamento do perı́odo
entre checkpoints no Cptr. Essas alterações incluem um elemento de comunicação entre
o HDFS e o módulo coordenador e um tratamento de alertas, para alterações nos atributos
de configuração em uma troca de contexto. Caso o perı́odo seja modificado, o Cptr deve
verificar se o novo intervalo já foi atingido na espera da antiga configuração, invocando
um novo salvamento de checkpoint caso este fato ocorra, ou esperando o tempo restante.

A modificação no Cptr é realizada a partir da inicialização da classe e do pro-
cedimento de checkpoint. Ao iniciar, a classe verifica a abordagem de configuração do
perı́odo entre checkpoints a ser utilizada (dinâmica ou estática), conectando-se ao coor-
denador se necessário. Logo, a classe CConf é criada e o salvamento de checkpoints é
iniciado. Caso uma mudança de atributo aconteça durante uma espera, o processo reini-
cia imediatamente para calcular o perı́odo restante. O checkpoint ocorre quando nenhuma
espera é necessária.

4. Histórico de atributos
Para proporcionar uma visão completa do comportamento dos elementos observados
pelo mecanismo de configuração dinâmica, observações com um número limitado de
informações podem não ser suficientes devido às constantes mudanças que sistemas com-
putacionais sofrem em tempo de execução. Observações apuradas precisam coletar quan-
tidades suficientes de dados para definir o comportamento de um elemento e de suas
mudanças ao longo do tempo. Por isso, o coordenador também é responsável por arma-
zenar o histórico dos atributos coletados em zNodes baseado em uma janela de eventos.

Assim, pode-se criar uma visão do comportamento do sistema no decorrer do
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tempo que permite a definição em tempo real de fatores dificilmente conhecidos a-priori,
como as condições relacionadas a falhas: tempo médio entre falhas (MTBF), tempo médio
entre interrupções (MTTI) e tempo médio para reparo (MTTR) [Egwutuoha et al. 2013].
Além disso, cria-se a oportunidade de observação dos custos relacionados ao procedi-
mento de checkpoint, como o tempo gasto em salvamentos e o tempo gasto em operações
de recuperação.

Para isso, cada elemento observado possui três zNodes – nodos na estrutura do
coordenador – descendentes para armazenar seus dados: um para armazenar o ı́ndice do
zNode correspondente ao último elemento adicionado (Last � value), um nodo com
N descendentes para armazenar todos os últimos N valores obtidos por observações
(V alues) e outro para o armazenamento de análises estatı́sticas (Analysis) em seus des-
cendentes. A Figura 2 auxilia no entendimento da organização de nodos referentes ao
histórico de um elemento.

Figura 2. Arquitetura do histórico de atributos com uma janela de N entradas.

4.1. Organização

A organização dos atributos de um elemento no histórico baseia-se em uma janela de
observação com tamanho fixo. O nodo V alues é composto por um número máximo de
N descendentes, sendo que cada um dos N nodos armazena um valor observado. Os
nodos são ordenados do menos recente ao mais recente, uma vez que novos valores são
adicionados no próximo nodo disponı́vel. Porém, como a janela de observação possui
um tamanho fixo, o histórico deve armazenar apenas os últimos N valores observados. O
valor de N deve ser especificado no inı́cio da execução do coordenador.

A atualização de novos valores quando o histórico armazena o número máximo de
entradas é baseada no conceito de Round Robin Database, em que o último elemento tem
como sucessor o inı́cio da lista, para que o ciclo de atualizações não seja interrompido.
Deste modo, os valores são atualizados nos descendentes de V alues a partir de value1

até valueN (tendo value1 como o primeiro nodo e valueN como o último nodo). Após
a atualização de valueN , novas entradas de valores observados sobre o mesmo elemento
ocorrem a partir de value1 novamente.

O elemento Last � value é essencial para o controle de ordenamento da base de
valores, de forma que este nodo armazene o ı́ndice do zNode com o atributo coletado
mais recentemente. Assim, tem-se uma noção de onde inicia e termina a ordem temporal
dos valores armazenados. Essa caracterı́stica é importante para análises sobre o histórico
quando informações mais recentes devem apresentar uma influência diferente das mais
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antigas. Além disso, o nodo Last � value serve como suporte para sua observação via
watchers, já que cada mudança no histórico reflete na mudança do ı́ndice atual.

4.2. Análises
A análise dos dados coletados no histórico pode ser armazenada em descendentes do
nodo Analysis, de modo a criar atalhos para informações já processadas. Neste trabalho,
a construção de análises sobre atributos foi feita no elemento supervisor do mecanismo
de configuração dinâmica. A partir da modificação de um zNode correspondente ao nodo
Last � value de um elemento, o supervisor recebe o alerta do Zookeeper indicando que
uma nova análise pode ser realizada com os dados obtidos.

O supervisor, então, estabelece métricas de avaliação dos dados observados e co-
leta análises de custos. A métrica escolhida pode ser adaptada de acordo com a necessi-
dade de monitoramento. Neste trabalho, o histórico é usado para a coleta de informações
sobre o custo – em tempo de execução – de um procedimento de checkpoint no Hadoop
e também para gerar informações sobre a métrica MTBF do sistema de acordo com um
cenário de falhas induzidas estabelecido. Portanto, a análise do supervisor baseou-se na
média aritmética simples dos valores observados. Métricas de avaliação mais apuradas
para análises complexas serão implementadas em trabalhos futuros.

5. Experimentação
O procedimento de checkpoint do Hadoop foi submetido a testes de desempenho para ter
seus custos avaliados em diferentes cenários de execução. A análise dos resultados foi
dividida no estudo do tempo de execução dos cenários de teste executados, no custo de
checkpoint e na avaliação do MTBF obtido. Cada cenário de teste foi executado em um
total de 20 rodadas e o tempo de execução se deu pela média aritmética das rodadas. A
janela de observações do histórico foi configurada com 20 entradas.

5.1. Cenários de Teste
As experimentações foram realizadas na plataforma Grid’50001 , um ambiente distribuı́do
de larga escala que fornece uma infraestrutura para testes relacionados a aplicações dis-
tribuı́das e paralelas [Balouek and et al. 2013]. A configuração usada no grid era com-
posta por 8 nós e a configuração de cada nó foi definida com dois processadores Intel
Xeon E5-2630v3, 4GB de memória RAM e 200GB de espaço disponı́vel em disco.

Os testes avaliaram execuções do benchmark TestDFSIO [Noll 2011], que pro-
duz operações de leitura e escrita no HDFS. A escolha deste benchmark se deve ao intenso
uso de disco, o que permite avaliações em situações de sobrecarga de I/O. O TestDFSIO

foi configurado para criar (e armazenar no HDFS) arquivos com tamanho de 8GB. Para
simular mais de uma situação de sobrecarga, foram definidos cenários com a criação de
24, 32 e 40 arquivos, totalizando cargas de 192GB, 256GB e 320GB respectivamente.

Em relação às configurações de checkpoint, foram definidos 4 cenários estáticos
usando os seguintes perı́odos: 3600, 360, 36 e 10 segundos. Ainda, o mecanismo
configuração dinâmica foi usado com as aproximação de Young [Young 1974] e de Daly

1Grid’5000 é uma plataforma para experimentos apoiada por um grupo de interesses cientı́ficos hos-
pedado por Inria e incluindo CNRS, RENATER e diversas Universidades, bem como outras organizações
(mais detalhes em https://www.grid5000.fr).
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[Daly 2006] para cálculo de perı́odos ótimos de checkpoint baseados no custo de check-
points e na análise de confiabilidade do sistema – com base no tempo médio entre falhas.

Cenários de falhas (CF) também foram definidos para emular situações em que o
elemento mestre do HDFS é induzido a uma falha transiente, onde seu processo é encer-
rado em tempo de execução através do comando kill do Linux e, logo em seguida, seu
serviço é reiniciado manualmente. Esta indução caracteriza cenários de falha transiente
e permite que a recuperação do HDFS seja avaliada a partir do tempo de execução exce-
dente, adicionado pela carga de leitura do namespace salvo pelo checkpoint mais recente.

Os CFs foram definidos com três cenários baseados no número de falhas por
execução: 1 (CF1), 2 (CF2) e 3 (CF3) falhas. O momento de indução das falhas é esco-
lhido de forma randômica por rodada de execução, com intervalos baseados nos baselines
sem falhas de cada cenário de teste. A primeira falha ocorre entre 25% e 50%, a segunda
entre 50% e 60% e a terceira entre 60% e 75% do baseline. No mecanismo dinâmico, o
momento de indução é relativo ao baseline da configuração estática padrão (3600 seg.).

5.2. Tempo de execução
Os resultados obtidos em relação à execução do benchmark são sumarizados na Tabela
1, que exibe o tempo de execução, em segundos, para cada configuração de número de
arquivos (NrA), CF e de perı́odo estático usado. Além disso, o número de checkpoints
realizados (NCp) é descrito de acordo com a média de salvamentos por rodada. A Tabela
1 mostra que o perı́odo entre checkpoints é determinante para a eficiência de recuperação
nos diferentes cenários de falha – e em um cenário sem falha – e de carga.

Config. NrA S/falha NCp CF1 NCp CF2 NCp CF3 NCp

3600
24 1524,2 0,20 1715,0 0,48 1743,2 0,56 1807,5 0,47
32 1846,8 0,56 2236,1 0,41 2241,1 0,30 2272,5 0,31
40 2148,7 0,59 2419,0 0,33 2490,7 0,33 2530,3 0,42

360
24 1580,3 4,20 1677,2 4,66 1681,4 3,50 1720,1 3,50
32 1998,0 5,41 2061,1 4,73 2154,2 3,75 2168,6 3,55
40 2281,7 5,33 2389,8 4,33 2394,6 3,83 2482,1 4,09

36
24 1611,5 35,60 1649,4 40,01 1668,9 37,56 1677,0 31,00
32 2056,2 54,16 2098,5 42,82 2115,6 39,85 2157,6 33,88
40 2340,5 58,22 2480,9 52,12 2419,2 56,79 2477,6 41,84

10
24 1625,4 94,68 1651,0 118,03 1675,5 105,33 1694,5 88,60
32 2126,8 178,72 2152,2 175,35 2200,3 141,61 2201,1 109,61
40 2386,7 198,54 2413,1 189,61 2428,3 181,60 2480,5 179,60

Tabela 1. Tempos de execução (em segundos) e números de checkpoint obtidos

pelos cenários de testes com perı́odos estáticos.

Assim como observado em validações anteriores [Cardoso and Barcelos 2018b],
o perı́odo entre checkpoints possui um impacto significativo no tempo de execução das
aplicações no Hadoop. Pelos resultados da Tabela 1, nota-se que o estabelecimento fre-
quente de checkpoints em tempo de execução proporciona recuperações mais eficientes
em relação a um caso de salvamentos a cada 3600 segundos. Ou seja, o tempo gasto para
recuperação é menor quando a frequência de salvamentos é maior.

O comportamento da sobrecarga, conforme variou-se o cenário de falhas, mostrou
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duas caracterı́sticas distintas. Em princı́pio, a indução de uma única falha (CF1) aumentou
consideravelmente o tempo de execução do benchmark em todos os cenários de carga.
Porém, na segunda e na terceira falhas (cenários CF2 e CF3), a sobrecarga não se mostrou
tão relevante. Esse reflexo é observado pois a recuperação do NameNode exige um
salvamento de checkpoint no momento de reinı́cio do elemento falho. Ou seja, falhas
próximas entre si tendem a perder pouco trabalho.

Ainda que a configuração com checkpoints mais frequentes possua uma perspec-
tiva de recuperações eficiente, o tempo de execução final em cenários de falha é maior que
configurações com 360 segundos e 36 segundos quando apenas uma falha é induzida por
execução. Este é um comportamento previsto devido à alta sobrecarga de salvamentos em
momentos livres de falha, o que acaba prejudicando o andamento da aplicação indepen-
dentemente da eficiência de recuperação. Por isso, em cenários de alta confiabilidade do
sistema, a alternativa mais viável para a escolha de um perı́odo estático deve seguir uma
abordagem pouco intrusiva de checkpoints.

Por outro lado, aumentando-se o número de falhas simultâneas por execução,
configurações com recuperações eficientes tendem a produzir resultados mais satis-
fatórios. Isto é, a demanda por procedimentos de recuperação é maior com uma quan-
tidade maior de falhas, por isso o estado de atualização do FSImage pelo checkpoint
torna-se essencial nesse caso. Assim, entende-se que alternativas mais cautelosas – com
checkpoints realizados com maior frequência – são a melhor solução para uma definição
estática do perı́odo em caso de baixa confiabilidade do sistema.

Com o objetivo de balancear os fatores relacionados ao checkpoint, o mecanismo
de configuração dinâmica também foi usado. Essa solução apresentou resultados satis-
fatórios e equilibrados em ambas as variações utilizadas (de carga e de CF). Os resul-
tados, exibidos na Tabela 2, são divididos pela aproximação usada (App) e indicam o
tempo de execução para cada cenário de falhas e o número de checkpoints realizados
(NCp). Como não há informações a-priori do MTBF, o cenário sem falhas não foi exe-
cutado para o mecanismo dinâmico. Nesse caso, a falta de informação sobre a quantidade
de falhas impossibilita o uso das fórmulas de Young e Daly.

App NrA CF1 NCp CF2 NCp CF3 NCp

Young
24 1640,7 5,08 1670,6 5,45 1738,9 6,43
32 2066,8 7,56 2093,0 8,43 2138,2 9,40
40 2345,4 8,40 2363,1 9,57 2398,8 10,60

Daly
24 1654,6 4,23 1679,7 7,55 1738,9 7,68
32 2064,9 6,78 2129,5 7,62 2151,3 8,53
40 2339,5 7,67 2384,1 6,89 2419,2 8,83

Tabela 2. Tempos de execução (em segundos) e números de checkpoint obtidos

pelos cenários de testes com configuração dinâmica.

Os dois fatores usados nas métricas de Young e Daly são o custo de checkpoint
(ligado à intrusividade de salvamentos em momentos livres de falha) e o MTBF (ligado
à eficiência de recuperação). Por consequência, adaptações baseadas no histórico conse-
guem equilibrar com sucesso o perı́odo de acordo com comportamentos sempre atuais do
sistema. Assim, a aplicação do mecanismo de configuração dinâmica auxilia em casos de
indecisão ou desconhecimento do comportamento do sistema.
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Situações de baixa confiabilidade, em que a ocorrência de falhas é frequente, po-
dem ser identificadas quando as aproximações de Young e Daly são usadas, devido ao
fator MTBF. Já os cenários de intrusividade também são identificados e amenizados pelas
aproximações, já que o custo do procedimento também é considerado. Ao contrário dos
casos de configurações estáticas, o número de checkpoints realizados é maior com mais
falhas quando o perı́odo é dinamicamente configurado.

5.3. Custo de checkpoint
O custo de checkpoint é calculado pelo tempo de execução necessário para que o NN atu-
alize a imagem de checkpoint, desde o envio do log de edições ao SNN até o recebimento
da imagem atualizada. A Figura 3 apresenta uma análise referente ao custo estimado da
realização do procedimento de checkpoint nos diferentes cenários de teste. A estimativa
é feita pelo histórico do mecanismo dinâmico.
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(a) Cenário sem falha.
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(b) Cenário de falha CF1.
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(c) Cenário de falha CF2.
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(d) Cenário de falha CF3.

Figura 3. Custo de checkpoint com perı́odos estaticamente configurados.

Com configurações estáticas, é evidente que o custo diminui conforme a
frequência de salvamentos aumenta. Com um tempo menor entre salvamentos, há me-
nos operações no EditLog e, consequentemente, menos trabalho para atualizar-se o
FSImage. Variando-se os cenários de falha, os valores de custo para uma mesma
frequência de checkpoint não possuem grandes diferenças. Com exceção da configuração
estática padrão (3600 segundos), há uma tendência de custos maiores com mais falhas. A
Tabela 1 auxilia na compreensão desse comportamento: uma vez que cenários com mais
falhas diminuem o número de checkpoints, o custo médio de salvamentos aumenta.

Nos cenários de aplicação do mecanismo dinâmico – conforme gráficos da Fi-
gura 4 –, os resultados obtidos se mostraram equilibrados, com pouca diferença entre as
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aproximações usadas. A média do custo de salvamento para ambas as fórmulas se man-
teve entre 20000 e 25000 segundos, mesmo com variações de carga e de CF. É importante
ressaltar que o mecanismo dinâmico não foi executado em cenários sem falha, devido à
falta de informações a-priori do MTBF.
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(a) Cenário de falha CF1.
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(b) Cenário de falha CF2.
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(c) Cenário de falha CF3.

Figura 4. Custo de checkpoint com perı́odos dinamicamente configurados.

Mesmo que a diferença da variação de custo no mecanismo dinâmico (para uma
mesma carga de dados) seja menos evidente que no cenário estático, uma quantidade
maior de falhas minimiza os custos. Com falhas mais frequentes, o MTBF estimado tende
a ser menor e, por isso, as aproximações de Young e Daly inclinam-se para a escolha de
perı́odos mais curtos. Esse resultado demonstra como o mecanismo dinâmico consegue
tempos de execução satisfatórios mesmo com a indução de falhas: o custo de checkpoints
tende a ser equilibrado para que a recuperação e a intrusividade não sejam custosas.

5.4. Relação de impacto

Para que a eficiência da técnica de checkpoint seja avaliada, é importante definir o im-
pacto da configuração adotada em relação aos custos envolvidos. Os gráficos da Fi-
gura 5 exibem as relações de impacto (RI) obtidas de acordo com a fórmula: RI =
(Custo⇤NrC)/TE. Esse valor calcula a fração de tempo gasto com operações de check-
point – dado pelo custo médio para um salvamento (Custo) multiplicado pelo número
médio de checkpoints (NrC) – e o coloca em razão do tempo de execução (TE).

O objetivo da fórmula da RI é verificar o impacto dos salvamentos de checkpoint
no desempenho do benchmark. Os resultados da Figura 5 mostram que custos menores
obtidos por perı́odos estáticos e frequentes de checkpoint não compensam suas utilizações
em momentos livres de falha. A relação de tempo gasto com checkpoints a cada 10
segundos é expressivamente maior que os outros casos de perı́odos estáticos. Já uma
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Figura 5. Relação de custo e número de checkpoints por execução de acordo

com o tempo de execução.

menor frequência de salvamentos gera menos intrusividade ao sistema. Desta maneira,
mesmo que o custo médio de um único checkpoint seja maior, a quantidade reduzida de
salvamentos torna a relação de tempo gasto menor.

Quando os resultados das Tabelas 1 e 2 são relacionados com a Figura 5, é possı́vel
notar que um perı́odo de checkpoint estático pode ser eficiente em uma ocasião especı́fica,
mas compromete o desempenho do benchmark conforme o cenário de execução muda.
Neste caso, perı́odos dinamicamente configurados se mostraram “adaptados” a mudanças
de carga e de cenário de falha. Ou seja, ambas as aproximações usadas apresentaram
desempenhos satisfatórios para todos os cenários testados.

Comparando-se as Figuras 5(a) e 5(b) (RI dos cenários estáticos) com as Figu-
ras 5(c) e 5(d) (RI dos cenários dinâmicos), pode-se observar com nitidez a diferença
do impacto do checkpoint em cada mecanismo de configuração. Enquanto a abordagem
estática alcança valores altos de RI , o mecanismo dinâmico atenua o impacto do check-
point e mantém os custos equilibrados com o tempo de execução, satisfazendo o propósito
das aproximações [Young 1974] [Daly 2006].

6. Considerações finais
Este trabalho explorou o impacto de variações na técnica de checkpoint do Apache Ha-
doop em relação aos custos e tempos de execução frente a cenários de teste. Os expe-
rimentos realizados evidenciaram a necessidade do uso do mecanismo de configuração
dinâmica para a definição do perı́odo entre checkpoints. Com adaptações em tempo real,
os perı́odos são equilibrados para que as vantagens de cada caso sejam exploradas.
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As vantagens do mecanismo de configuração dinâmica ficam evidentes com o
estudo do impacto de salvamentos sobre o tempo de execução em diferentes cenários de
teste. Casos com perı́odos estaticamente configurados apresentaram diferentes resultados.
Já perı́odos dinamicamente configurados mostraram estabilidade de custos e número de
checkpoints, destacando os resultados satisfatórios obtidos nos cenários testados.

Em próximos passos, a análise de custos será ampliada para que se obtenham
melhores desempenhos no mecanismo de configuração dinâmica, com desenvolvimento
de novas aproximações para a definição de perı́odos ideais. Também, validações serão
estendidas para uma maior variedade de cenários execução. Por fim, o mecanismo de
configuração dinâmica será explorado em outras ferramentas, como o Apache Spark.
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Abstract. Fog computing operates together with traditional clouds to deliver
more efficiently services. The fogs replicate services and data in structures clo-
ser to users with the goal of increasing the efficiency of services offered. Howe-
ver, such replication can bring problems related to the privacy and data vulne-
rability. For example, identity management and storage is a service that must be
well evaluated before being indiscriminately replicated in fogs. In fact, this type
of service was initially proposed as a cloud-centric service. Thus, identity repli-
cation is not a trivial problem, because current identity replication techniques
generate either indiscriminate replication or little latency reduction. In this
study, we investigated the relationship between replica number and the user’s
distance in identity distribution systems with probabilistic replication. The si-
mulation results show that, when compared to a well-known distribution systems
presented in the literature, the probabilistic distribution reduced the number of
jumps need to recover the identities in 25% and in 30% the number of replicas
along the network.

Resumo. As névoas computacionais atuam em conjunto com as tradicionais
nuvens para entregar serviços de forma mais eficiente. As névoas replicam os
serviços e os dados em estruturas mais próximas aos usuários com o objetivo
de aumentar a eficiência de serviços ofertados. No entanto, tal replicação traz
problemas relacionados a, por exemplo, serviços de gestão e o armazenamento
de identidades. De fato, este tipo de serviço foi proposto como um serviço
centralizado nas nuvens. Assim, a replicação de identidades não é um problema
trivial, pois as atuais técnicas de replicação de identidades ou geram uma
replicação indiscriminada ou pouco reduzem a latência de recuperação dessas.
Neste estudo, nós investigamos a relação entre número de réplicas e a distância
de seu usuário em sistemas de distribuição de identidades com replicação
probabilística. Os resultados de simulação mostram que, quando comparado a
outros sistemas de distribuição, a distribuição probabilística reduz em 25% o
número de saltos necessários para recuperar a identidade e em 30% o número
de réplicas pela rede.

1. Introdução
Estima-se que o número de dispositivos portáteis conectados a Internet excede o número
de pessoas no planeta. De acordo com a Cisco Systems, atualmente existem, em média,
1,4 dispositivos móveis por pessoa e este número tende a crescer ainda mais [Cisco 2016].
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Desta forma, a demanda por uma identidade virtual (ID) se torna um problema cada vez
mais complexo. Com a Internet oferecendo aplicações que pretendem ser universais e
onipresentes [Paul et al. 2011], as IDs desempenham um papel fundamental nesse con-
texto. Através delas é possível aplicar medidas de gerenciamento de acesso, autenticação
e prestação de serviço [Torres et al. 2013, Neto et al. 2016]. Neste contexto, o geren-
ciamento de identidades (Identity Management ou IdM) atrai atenção como uma forma
eficiente de prover confiança entre as entidades [Sabena et al. 2010].

A identificação como serviço (Identity as a Service ou IDaaS) é um IdM na nuvem,
fora dos limites da organização e dos aplicativos que os utilizam. O serviço de IdM passa
a ser terceirizado e a nuvem gerencia as identidades de usuários externos. Essa arquitetura
permite um gerenciamento centralizado de diversas identidades de dispositivos, no qual
toda requisição de identidade é direcionada para as IDaaS na nuvem. Além de fornecer
as funções básicas de gerenciamento de identidades, a IDaaS oferece os benefícios que
a arquitetura de nuvem traz consigo como um baixo custo de hardware, gerenciamento
fácil e alta gama de opções de integração [Habiba et al. 2014]. No entanto, em aplicações
sensíveis ao atraso, a IDaaS pode não ser a solução mais adequada. A natureza centrali-
zada da nuvem e a distância entre esta e o dispositivo que requisita a identidade impede
seu uso nestes casos [Gomez-Cárdenas et al. 2018].

A computação em névoa é um paradigma proposto inicialmente pela Cisco [Bo-
nomi et al. 2012] que estende o conceito de nuvem para os dispositivos de borda da
rede. Com capacidade de ser utilizada de maneira autossuficiente ou cooperativa com as
nuvens, a névoa é capaz de oferecer serviços próximos aos usuários, o que possibilita a
execução de serviços com uma latência menor e um menor tráfego de rede [Abbas et al.
2018]. Na IDaaS, isso significa que a névoa será capaz utilizar os dispositivos intermediá-
rios da rede para o armazenamento e a gerenciamento das identidades. No entanto, devido
à natureza distribuída da computação de névoa, acomodar uma IDaaS nesta arquitetura
requer um gerenciamento de identidades mais dinâmico e robusto [Dsouza et al. 2014].

Em um contexto cooperativo entre nuvem-névoa, as identidades permanecem ar-
mazenadas na nuvem, porém com diversas réplicas distribuídas em pontos estratégicos
na névoa. Logo, pode-se dizer que o conceito de centralização das identidades será subs-
tituído por um modelo distribuído com o objetivo de fornecer uma resposta mais rápida
da requisição de identidade se comparada com uma IDaaS na nuvem. Em uma IDaaS
na névoa, toda requisição de identidade é inicialmente solicitada para a névoa. Caso está
já possua uma réplica da identidade, a requisição é respondida de maneira direta. Caso
contrário, a névoa encaminha essa solicitação para a nuvem, que garante a resposta da re-
quisição da identidade com latência correspondente ao acesso na nuvem. Nesse cenário,
determinar onde e como replicar as identidades representa um desafio de pesquisa rele-
vante, uma vez que o posicionamento adequado das réplicas das identidades é de grande
importância para o sucesso uma IDaaS na névoa.

Um sistema de distribuição de identidades em névoas consiste de: um algoritmo
de replicação de identidades e uma política de substituição de identidades. O primeiro
seleciona onde as identidades serão armazenadas e o segundo descarta identidades menos
utilizadas com o intuito de armazenar identidades de maior interesse pela rede. Em es-
sência, o número de réplicas geradas por esse sistema acaba por comprometer a eficiência
do IDaaS na Névoa. Uma distribuição com poucas réplicas resulta em um alto número

556

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



de requisições à nuvem, o que remove todos os benefícios da névoa [Gomez-Cárdenas
et al. 2018]. Uma replicação indiscriminada das identidades na névoa é custosa e su-
bótima [Chai et al. 2012]. Além disso, estratégias sofisticadas de replicação, em geral,
adicionam complexidade e custos computacionais que podem não ser suportados pelos
dispositivos da névoa, tornando-as não aplicáveis do ponto de vista prático. Os siste-
mas de replicação probabilísticos se apresentam como uma solução simples, e com baixo
custo computacional, para a replicação das identidades em névoas. Nesses sistemas, os
dispositivos da névoa possuem uma determinada probabilidade de gerar e armazenar uma
réplica das identidades. Essa solução é capaz de superar problemas de replicação indis-
criminada e complexidade, pois oferece uma baixa redundância e um número aceitável
de replicações de identidades na rede.

Tendo em mente esse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a
qualidade de diferentes sistemas de distribuição se comparado ao sistema de distribui-
ção de identidades probabilísticos. Com este trabalho, verificaremos se com uma simples
replicação probabilística, o sistema é capaz de ser mais eficaz que tradicionais sistemas
de replicação. A avaliação da distribuição probabilística ocorreu através simulação de
um IDaaS em névoa em que diferentes políticas de substituição de identidades foram
comparadas com o algoritmo de replicação probabilístico, sendo elas: “menos recente-
mente utilizado” (Least Recently Used, LRU); “primeiro a entrar e primeiro a sair” (First
In, First Out, FIFO) e a “substituição aleatória” (Randomly Replace, RR). O cenário de
avaliação consiste em uma topologia virtual de árvore, em que diversos dispositivos re-
quisitam as identidades [Roman et al. 2018]. Com o objetivo de avaliar o comportamento
do sistema em diferentes cenários, foram atribuídas diferentes capacidades de armazena-
mento nos dispositivos da névoa e diferentes popularidades das identidades, desde cená-
rios com abundância até cenários com escassez de recursos. Assim, o desempenho da
distribuição probabilística foi avaliado em relação às demais distribuições. Foi verificado
o balanço entre o número de réplicas e o tempo de recuperação das identidades. Os re-
sultados mostram que a distribuição de identidades com replicação probabilística oferece
uma economia de até 25% no número médio de saltos necessários para a recuperação das
identidades. Esta distribuição foi capaz de oferecer uma redução de até 30% do número
de réplicas de identidades na névoa ao ser comparado com abordagens clássicas.

A organização do artigo é descrita a seguir. A Seção 2 discute os trabalhos re-
lacionados. A Seção 3 detalha o modelo de sistema. A Seção 4 detalha os sistemas de
distribuição das identidades em névoa apresentados nesse trabalho. A Seção 5 apresenta a
metodologia de avaliação de desempenho. A Seção 6 apresenta os resultados. Finalmente,
a Seção 7 conclui o artigo e apresenta direções futuras.

2. Trabalhos Relacionados
O trabalho de [Trnka and Cerny 2016] propõe uma estrutura de gerenciamento de identi-
dades para o ambiente de nuvens computacionais que armazena as identidades de dispo-
sitivos em um banco de dados centralizado. Nessa proposta, a fim de iniciar a utilização
de algum serviço, o dispositivo solicitante deve recuperar sua identidade através de um
gerenciador de identidades. Esse gerenciador, ao receber essa solicitação, recupera a
identidade do dispositivo no banco de dados centralizado e a encaminhando-as para o so-
licitante. O principal problema dessa proposta é o ponto único de falha devido à natureza
centralizada tanto do banco de dados quanto do gerenciador de identidades. Caso ocorra
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uma falha no banco de dados ou no gerenciador, consequentemente, todo sistema que
implementa esta solução para o gerenciamento de identidades irá falhar também.

Um dos trabalhos pioneiros que propõe um sistema de gerenciamento de identi-
dade em uma arquitetura integrada de nuvem e névoa é proposto em [Gomez-Cárdenas
et al. 2018]. Esse trabalho propõe um sistema para gerenciar identidades desde a nu-
vem até as bordas da rede. Esse sistema fornece benefícios importantes para os usuários
finais, como a possibilidade de executar serviços com uma latência reduzida e suporte
aos nós em movimento. Além disso, essa proposta fragmenta as identidades em peque-
nos pedaços, o que aprimora o controle que os usuários têm sobre seus dados, e utiliza
de dispositivos agregadores para a recuperação das identidades na névoa. Os resultados
apresentados mostraram que a névoa foi capaz de reduzir o atraso do acesso a identidade,
porém o desempenho está altamente relacionado com o posicionamento adequado dos
fragmentos das identidades na névoa.

No contexto de distribuição de identidades em névoa, a replicação das identidades
é uma área ainda não explorada. No entanto, a avaliação de esquemas de armazenamento
distribuído e políticas de substituição de conteúdo tem sido extensivamente estudada no
contexto de redes centrada em conteúdo (CNN). Diversos esquemas de cache baseados em
popularidade de conteúdo foram apresentados [Wu et al. 2013, Bernardini et al. 2013].
Porém, apesar de eficientes, esses esquemas necessitam de uma sincronização entre os
nós, introduzindo uma grande complexidade tanto de rede quanto computacional. Sendo
assim, tais abordagens não são aplicáveis em nosso contexto.

Em [Rossi and Rossini 2011] foram avaliadas diferentes combinações de esque-
mas de cache e políticas de substituição de conteúdo. Tal estudo simulou diversas topo-
logias de rede e os resultados mostraram que a eficiência de uma política de replicação
aleatória é superior a outras políticas de replicação. No entanto, pouco foi discutido sobre
o comportamento de seus resultados.

O presente trabalho avança no estado da arte na medida em que propõe o uso de
políticas de substituição em cache para replicação de identidades em névoas computa-
cionais. Discute-se sobre o comportamento do modelo probabilístico nesse novo con-
texto e advoga-se que o modelo probabilístico é aplicável no contexto de replicação de
identidades em névoas, pois permite uma distribuição rápida das identidades com uma
considerável redução do número de réplicas e acesso à nuvem.

3. Modelo do Sistema
A topologia da plataforma de computação em névoa considerada neste trabalho pode ser
vista na Figura 1. Nela, três camadas hierárquicas são definidas: a camada de Nuvem,
camada de Névoa e camada de Dispositivos. A camada de Nuvem contém o Servidor
Global de Identidades, capaz de fornecer a identidade de qualquer um dos N dispositi-
vos da camada de Dispositivos. A camada de névoa, foco deste trabalho, é composta por
múltiplas redes [Roman et al. 2018]. Essas redes são capazes de estabelecer uma comuni-
cação com a nuvem e armazenar, de maneira temporária, até n (com n < N ) identidades
requisitadas pelos dispositivos da camada de dispositivos. É importante notar que a névoa
pode ser constituída por múltiplos níveis hierárquicos e é composta de diversos tipos de
dispositivos com menor capacidade computacional se comparado com a Nuvem, como
pontos de acesso, estações base, terminais e etc. Todo dispositivo da camada de dispo-
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sitivo não possui acesso direto a Nuvem, sendo assim eles são conectados em ao menos
uma rede da névoa e realiza requisições de identidade.

Camada de Dispositivos

Camada de Nuvem
Servidor Global 
de Identidades

Figura 1. Topologia da plataforma de computação em Névoa

As requisições de identidade são direcionadas para a nuvem em um caminho com-
posto por r redes na névoa. A Figura 2 exemplifica uma requisição em um caminho
composto por 3 redes na névoa. Caso alguma dessas redes da névoa possua a identidade
requisitada pelo dispositivo, o encaminhamento da requisição de identidade para o ser-
vidor de identidade é interrompido e a resposta da solicitação parte desta rede da névoa.
Como a topologia da rede é hierárquica, todas mensagens de requisição e resposta das
identidades seguem a mesma rota [Psaras et al. 2012]. Durante a resposta de identidade,
uma rede da névoa ao receber a identidade a encaminha para o usuário e segue uma polí-
tica de replicação que determina, com apoio de um conjunto de regras preestabelecidas,
se a rede da névoa vai gerar e armazenar uma réplica dessa identidade.

Requisição

Identidade 1

Requisição

Identidade 1

r1 r2 r3

Nuvem

Resposta

Identidade 1

rn

Figura 2. Requisição e resposta de identidade à nuvem

4. Distribuição das identidades em Névoa

Para a distribuição das identidades na Névoa, são necessários: o algoritmo de replicação
de identidades e uma política de substituição de identidades. O primeiro algoritmo de-
termina se alguma das r redes da névoa presentes no caminho da resposta de identidade
irá gerar e armazenar uma réplica da identidade transitada. Caso a capacidade de arma-
zenamento da rede da névoa não esteja cheia, a identidade é replicada e armazenada para
futuros usos. No entanto, em casos nos quais a capacidade de armazenamento das identi-
dades está cheia, uma política de substituição das identidades é necessária para determinar
qual identidade será descartada com o objetivo de liberar espaço para a nova réplica de
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identidade. De maneira geral, o objetivo da política de substituição de identidades é man-
ter as identidades que mais provavelmente serão requisitadas e descartar as que tendem a
ser menos requisitadas no futuro.

4.1. Políticas de replicação de identidades

Neste trabalho, assume-se que todas redes da névoa devem executar individualmente e
de maneira distribuída as políticas de replicação de identidades. Essa suposição pretende
explorar os benefícios da nuvem, em que as redes da névoa, ainda que conectadas, não
possuem alto poder computacional. Portanto, concentramos nas políticas de replicação
mais simples e comumente conhecidas: replicação universal (LCE), replicação de um
nível (LCD) e a replicação probabilística (Prob).

A primeira política de replicação universal de baseia em Leave a Everywhere
(LCE) [Jacobson et al. 2009]. No contexto de Névoa, esta política de replicação de
identidades sugere que todo roteador do caminho deve armazenar a identidade de res-
posta. Por sempre gerar e armazenar uma réplica da identidade, essa política distribui
rapidamente as identidades na Névoa. No entanto, colocar réplicas de uma mesma identi-
dade em vários pontos da névoa é altamente custoso para seus dispositivos e gera muitas
redundâncias. Na Figura 2, caso a replicação universal seja aplicada, todas as redes da
névoa do caminho da requisição, i.e., os roteadores r1, r2 e r3, irão replicar a Identidade.

A política de replicação de um nível se baseia em Leave a Copy Down (LCD) [La-
outaris et al. 2006]. Esta política de replicação de identidades sugere que ao encontrar
uma identidade, somente o roteador um nível abaixo deve replicar e armazenar a identi-
dade transitada. Considerada uma abordagem mais conservadora no quesito replicação,
tal política permite que identidades mais requisitadas se aproximem da borda da rede,
enquanto as menos requisitadas permanecem nos nós mais distantes da Névoa. Na fi-
gura 2, caso a replicação de um nível seja aplicada, somente a rede da névoa logo abaixo
da nuvem (roteador r1) replica a identidade 1. Note que, caso r3 receba novamente uma
requisição de identidades, a identidade será encontrada em r1 e uma réplica da identidade
será criada em r2, e assim sucessivamente.

A política de replicação probabilística [Psaras et al. 2012], conhecida como
Prob(p), armazena a identidade em cada roteador na rota de resposta com uma proba-
bilidade p, com 0 < p < 1. É importante notar que a Replicação Universal é um caso
especial da replicação probabilística, com p = 1. Ao assumir um p próximo de 1, a re-
plicação Probabilística tende a ter comportamentos similares a Replicação universal: alta
distribuição de identidades, porém com alta redundância. Para que ocorra uma diversi-
dade maior, decrementar o valor de p é necessário. No entanto, definir um valor pequeno
de p pode resultar em uma demorada distribuição das identidades. Essa distribuição lenta
pode levar ao desempenho ruim dessa política, pois resulta em diversas requisições para
a nuvem. Na Figura 2, caso a replicação probabilística seja aplicada, todas as redes da
névoa do caminho da requisição irão replicar a identidade com uma probabilidade p.

4.2. Políticas de substituição de identidades

Como a capacidade dos dispositivos da névoa é reduzida, cada rede da névoa não é capaz
de armazenar todas as identidades da nuvem simultaneamente. Sendo assim, se a suas
capacidades de armazenamento estiverem cheias, elas devem descartar alguma identidade
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antes de gerar e armazenar uma réplica da nova identidade. A política de substituição
determina qual identidade irá ser descartada. Nesse trabalho exploramos substituições
que possuam complexidade O(1) para o descarte, foram: Menos recentemente utilizada
(Least Recently Used, LRU), em que a identidade que foi utilizada menos recentemente
é descartada; Primeiro a entrar e primeiro a sair (First In, First Out, FIFO), em que a
primeira identidade armazenada é descartada; Substituição aleatória (Randomly Replace,
RR), onde uma identidade qualquer é descartada.

5. Avaliação
Como parte da avaliação do comportamento de sistemas de replicação das identidades
em Névoa, foram simulados e comparados vários sistemas clássicos de substituição. Para
isso, foi construído um simulador de redes orientado a eventos que geram requisições de
identidade de acordo com uma distribuição Zipf [Adamic 2000]. Dado que o objetivo final
deste trabalho é avaliar a eficiência de tais sistemas através do melhor posicionamento das
identidades e a redução de redundância das identidades nas redes da névoa, as métricas
mais diretas para avaliar este sistema são: a distância média de encontro da identidade,
número de requisições para nuvem e o número de réplicas no sistema. A distância média
de encontro das identidades é mensurada pelo número de saltos necessários para encontrar
uma rede da névoa que possua a identidade ou o servidor global das identidades. Através
dela é possível mensurar os ganhos de se utilizar identidades distribuídas pelo sistema. O
número de requisições na nuvem determina que, caso uma requisição de identidade seja
encontrada somente no servidor global de identidades, o número de médio de saltos se
eleva, consequentemente se reduz os ganhos do sistema. O número de réplicas em redes
da névoa, por sua vez, representa a redundância das identidades. A criação de um elevado
número réplicas indica que as redes da névoa apresentam alta redundância.

A topologia do sistema foi inspirada no trabalho [Psaras et al. 2012] e segue uma
árvore com 143 nós no total. A disposição do servidor global de identidades e das redes da
névoa segue uma topologia de árvore binária de 5 níveis, totalizando 63 nós. O nó raiz re-
presenta o servidor global das identidades com capacidade de armazenamento de até 500
identidades enquanto os demais nós representam a Névoa. Nesta camada, temos diversas
redes da névoa conectadas com capacidade reduzida de armazenamento das identidades.
Assume-se que a rede não possui dispositivos conectados nas redes da névoa centrais,
sendo assim, somente as redes da névoa dos últimos dois níveis recebem requisições de
identidades dos dispositivos. Especificamente, cada rede da névoa no último nível desta
árvore possui 2 dispositivos conectados, enquanto no penúltimo nível cada rede da névoa
possui um dispositivo conectado. Ao total, 80 dispositivos requisitam identidades.

Nas simulações, a capacidade de armazenamento de cada rede da névoa variou
entre 1%, 2%, 5%, 10%, 25% e 50% da capacidade total do servidor global de identi-
dades, com o objetivo de avaliar a capacidade do sistema em cenários com abundância e
escassez de recursos. Caso seja necessário substituir uma identidade na rede da névoa, os
algoritmos Least Recently Used (LRU), First In, First Out (FIFO) e Randomly Replace
(RR) foram utilizados para excluir as identidades. Cada um dos dispositivos gera 200
requisições, o que totaliza em 16000 requisições. Essas requisições seguem a distribuição
de Zipf com expoente ↵ = 0, 9, com o objetivo de capturar cenários em que as frequências
de requisição das identidades são variadas. Em toda simulação, o desempenho dos siste-
mas de replicação foi avaliado em relação a política: i) Leave a Copy Everywhere (LCE),
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ii) Leave Copy Down (LCD) e o iii) Probabilístico p. Nesse trabalho, dois valores de p
foram avaliados: p = 0, 3 e p = 0, 7.

6. Resultados
Esta seção apresenta a avaliação de sistemas de distribuição das identidades em névoa.
Essencialmente, busca-se responder as perguntas de pesquisa: (i) Qual número de ré-
plicas geradas por esses sistemas? (ii) Qual o percentual de requisições de identidades
encaminhadas à nuvem? (iii) Qual a relação entre número de réplicas de requisições para
nuvem? (iv) Quais os ganhos, em termos de redução de saltos, que os sistemas fornecem?

6.1. Número de Réplicas
A Figura 3 ilustra um comparativo do número de réplicas geradas em relação ao algo-
ritmo de replicação e política de substituição utilizada. É possível observar que o com-
portamento do número de réplicas geradas é influenciado principalmente pelo algoritmo
de replicação. Dentre os algoritmos de replicação de identidade, foi possível observar
que os algoritmos LCE e Prob(p=0,7), obtiveram uma diferença fixa de 30% do número
de identidades. Além disso, ao serem utilizados em redes da névoa com capacidade de
armazenamento igual 1% do servidor global de identidades, replicaram aproximadamente
5 vezes mais de identidades em relação ao LCD e Prob(p=0,3), independente da política
de substituição. No entanto, à medida que se aumenta a capacidade da rede da névoa, o
número de identidades geradas por tais algoritmos tende a diminuir. Ao serem utiliza-
das em redes da névoa com capacidade de armazenamento igual 50% do servidor global
de identidades, a diferença do número de réplicas geradas pelo LCE e Prob(p=0,7) em
relação ao LCD e Prob(p=0,3) decai até 1,5 vezes.

Apesar de não ser o maior fator de variação para o número de identidades geradas,
a Figura 3 mostra que a medida em que se aumenta a capacidade de armazenamento da
rede da névoa o LRU se sobressai em relação ao FIFO e RR. É possível perceber que
todos algoritmos de replicação ao serem utilizados em conjunto com o LRU em redes da
névoa com capacidade de 25% e 50% de armazenamento, geraram em média 50% menos
identidades que se utilizados com o FIFO e RR. No entanto, em redes da névoa com
capacidade menor de armazenamento, a diferença foi mínima.

Complementando a análise recém apresentada, destaca-se, ainda, que o alto nú-
mero de réplicas apresentado pelo LCE e Prob(p=0,7), justificada principalmente pela
alta taxa de replicação desses algoritimos, exige com uma frequência maior o descarte
de identidades nas redes da névoa. Nesse cenário, quando a capacidade de armazena-
mento é baixa, independente do algoritmo de substituição, uma identidade popular tem
uma maior chance de ser descartada, justificando o mesmo comportamento para todas
as políticas de substituição. No entanto, à medida que se aumenta a capacidade de ar-
mazenamento desses dispositivos, observa-se uma diminuição significativa do número de
substituições. Nota-se que a política LRU prioriza manter identidades mais populares,
consequentemente, observa-se um menor número de réplicas distribuídas na rede.
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(a) LRU (b) FIFO

(c) RR

Figura 3. Número de réplicas em relação a política de substituição de identidades

6.2. Número de requisições para nuvem

A Figura 4 mostra o número de requisições necessárias em relação à capacidade da arma-
zenamento da rede da névoa política de substituição e algoritmo de replicação. É possível
observar que em média, a política de substituição LRU apresentou melhores resultados
em relação aos demais. Esse resultado é evidenciado a medida que se aumenta a capaci-
dade de armazenamento da névoa. No entanto, independente da política de substituição,
os algoritmos de replicação LCE e Prob(p=0,7) que replicam mais identidades, tendem a
ter um desempenho pior em redes da névoa de menor capacidade se comparados com o
LCD e Prob(p=0,3). A medida em que se é oferecido uma maior capacidade de armaze-
namento, os algoritmos LCE e Prob(p=0,7) tendem a se igualar e posteriormente ter um
desempenho maior que o LCD e Prob(p=0,3). De uma forma geral, observa-se uma redu-
ção de até 90% do número de requisições para nuvem quando a política de substituição
LRU é utilizada em conjunto com o algoritmo de replicação Prob(p=0,7). Esses resul-
tados fornecem indícios de que uma replicação rápida das identidades, quando se possui
uma grande capacidade de armazenamento na névoa, podem reduzir consideravelmente o
número de requisições para a Nuvem.

Ainda com relação ao número de requisições, traçando um paralelo entre as Fi-
guras 3 e 4 observa-se que um alto número de réplicas não é sinônimo de eficiência. Em
redes da névoa de capacidade entre 1% e 5%, o Prob(p=0,7) reduz o número de identi-
dades e o número de requisições para a nuvem em relação ao LCE. O Prob(p=0,3) por
sua vez, apresenta número similares tanto no número de identidades quanto ao número de
requisições para a nuvem similares ao LCD. Em redes da névoa de capacidade de 10%,
o Prob(p=0,3) ofereceu um menor número de identidades e desempenho superior aos de-
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(a) LRU (b) FIFO

(c) RR

Figura 4. Número de réplicas em relação a política de substituição de identidades

mais. Por fim, em redes da névoa com capacidades superior a 25%, ocorre um impasse
entre o número de réplicas e requisições para a nuvem. Enquanto o Prob(p=0,7) oferece
um menor número de requisições para a nuvem, esse algoritmo requer mais identidades.
O Prob(p=0,3) por sua vez, oferece cerca 5% a mais de requisições para a nuvem em troca
de uma redução de 40% do número de réplicas em relação ao Prob(p=0,7).

6.3. Número de Saltos
A seguir, avaliamos o desempenho dos sistemas em relação ao número de saltos neces-
sários para um dispositivo encontrar sua identidade. Essa análise permite verificar o de-
sempenho dos sistemas em relação à posição das identidades na névoa. Diferente dos
anteriores, para esses resultados fixa-se a política de replicação LRU, uma vez que essa
apresentou um melhor desempenho em ambos casos anteriores.

A Figura 5 apresenta a função de distribuição acumulada do número de saltos
necessários para encontrar as identidades. Note que o comportamento das políticas de
replicação é muito variável em relação ao tamanho de armazenamento da rede da névoa
Novamente observa-se que um alto número de réplicas não é sinônimo de eficiência. Ob-
serve na Figura 5 (a) e (b) que o número médio de saltos necessários para encontrar a
identidade é aproximadamente 15% menor nos algoritmos que replicam menos identida-
des LCD e Prob(p=0,3). No entanto, como observado na Figura 5 (c) e (d), a medida
que se oferece mais recursos de armazenamento para a névoa, o número médio de saltos
tende a se igualar em todos algoritmos. Em névoas com uma farta capacidade de armaze-
namento é possível notar uma inversão do comportamento dos algoritmos de replicação de
identidade. Note que, os melhores algoritmos em névoas com menor capacidades (LCD e
Prob(p=0,3)), na Figura 5 (e) e (f), apresentou um número médio de saltos inferior ao LCE

564

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  1  2  3  4  5  6

P
[S

a
lto

s 
<

=
 h

]

Saltos h

(a) 1% de armazenamento
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(b) 2% de armazenamento
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(c) 5% de armazenamento
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(d) 10% de armazenamento
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(e) 25% de armazenamento
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Figura 5. Saltos necessários para encontrar as identidades

e Prob(p=0,7). Neste cenário, o Prob(p=0,7) apresentou queda de 5% do número médio
de saltos necessários para se encontrar a identidade se comparado com o LCE, e 25% se
comparado com o LCD. Contudo, quando consideramos o número de réplicas apresen-
tado na Figura 3, o Prob(p=0,7) gerou um número inferior de identidades em relação ao
LCE e 50% mais de identidades em relação ao LCD. Logo, nossos resultados mostram
que a eficiência dos algoritmos de replicação de identidades nas névoas está relacionada
a capacidade de armazenamento da névoa e a diversidade nas caches. Percebe-se que al-
goritmos baseados em um alto número de replicação possuem um desempenho melhor a
medida em que se aumenta recursos, no entanto o Prob(p=0,7) ofereceu um menor número
de identidades com maior diversidades nas redes da névoa se comparado com o LCE. Os
algoritmos que replicam menos identidades possuem melhor desempenho quando utiliza-
dos em névoas com recursos limitados, em que, tanto o Prob(p=0,3) quanto o LCD geram
números similares de réplicas das em todos cenários.
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7. Conclusões
Neste artigo apresentamos uma investigação sobre o sistemas de distribuição de identida-
des em névoas. A eficiência da névoa para o armazenamento das identidades foi compro-
vada. Em cenários com alta capacidade de armazenamento, a distribuição de identidades
foi capaz de reduzir em 90% o número de requisições para a nuvem. No entanto, nossa
principal conclusão é que sistemas que se apoiam em algoritmos de replicação probabilís-
ticos possuem um desempenho melhor que os demais. Ainda que exista um impasse entre
a melhor probabilidade de replicação das identidades, de maneira geral, esses algoritmos
possuem valores equilibrados entre o número de réplicas e as requisições encaminhadas
para as nuvens. Em relação às políticas de replicação, apesar do impacto no sistema ser
relativamente menor comparado com o algoritmo de distribuição, a política LRU foi ca-
paz de reduzir em até 10% o número de requisições para a nuvem, implicando em uma
maior eficiência da névoa quando utilizada com LRU. Em relação aos algoritmos de dis-
tribuição probabilísticos, quando utilizados com probabilidade de 70% em névoas com
alta capacidade de armazenamento, esse algoritmo foi capaz de oferecer, com qualidade
similar em relação ao número de saltos, um número 30% menor de identidades repli-
cadas se comparado com o LCE. Assim, observamos que existe uma correlação entre
o algoritmo de distribuição de identidades e a capacidade de armazenamento da névoa.
Ainda, o algoritmo probabilístico, quando ajustado propriamente em relação ao tamanho
do armazenamento da névoa, foi capaz de requisitar e replicar menos identidades para a
nuvem. Quanto ao comportamento dos algoritmos em relação à distancia média de en-
contro das identidades, essa métrica tende a ter relação com o aumento da capacidade de
armazenamento das névoas. Desta forma, identificamos a eficiência do algoritmo de dis-
tribuição de identidades probabilístico no contexto de névoas. Trabalhos futuros incluem
investigações de outros algoritmos de replicação e substituição de identidades em névoa.
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Abstract. The current network’s infrastructure needs to support the rapidly in-

creasing data traffic. Sophisticated planning approaches must be adopted by

the operators so the high number of applications can be managed efficiently.

In this work, a resource provisioning model for hierarchically distributed data

centers is proposed using Integer Linear Programming (ILP). The objective is

to increase the efficiency in the use of computational resources and decrease

the overhead in network links. Results show that the model is able to efficiently

accommodate 20% more applications when compared to the First-Fit approach.

1. Introduction
The growing volume of services and applications, in addition to the accelerated growth
in wireless access demands, has posed significant challenges for the next generation of
mobile networks. Cisco expects more than 50 billion individual devices to be connected to
the network by 2020 [Computing 2015]. The traffic and processing capabilities required
by these devices make it necessary to create more intelligent and sophisticated resource
provisioning approaches than the currently used strategies.

Traditional cloud computing allocates the computational resources at the core of
the network and is designed to be scalable. It is the current architecture of choice to host
Internet services, as it is a data center (DC) based paradigm capable to manage and process
large data volumes. However, traditional cloud computing incurs a significant delay in
the response time of the applications and a traffic overhead in the network core, which is
already at its limit, hindering stringent requirements such as latency of the applications.

The currently used architecture is not ready to support the stricter requirements
of new services, e.g., virtual reality. In this way, new proposals are emerging to address
these shortcomings such as Mobile Edge Computing (MEC), Cloudlet and Fog Comput-
ing. These proposals bring cloud computing (processing and storage) closer to the end
user, thereby significantly reducing end-to-end latency, and enabling a multitude of new
applications.

The MEC can be defined as an implementation of Edge Computing (EC) to bring
computing capabilities to the edge within the radio access network, thus reducing la-
tency and improving application contextualization [Dolui and Datta 2017]. MEC nodes
or servers are usually located next to the radio network controller or a macro base sta-
tion. However, the implementation of this new architecture presents several problems that
need attention, such as the allocation and provisioning of resources, traffic control, higher
capital expenditure (CAPEX) and operational expenditure (OPEX).
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Traditionally, the approaches proposed in the literature focus solely on
a single layer of the architecture as in [da Silva et al. 2016], [Mei et al. 2017],
[Upadhyaya and Ahuja 2017], ignoring the proliferation of DCs in the various layers of
the network . They also overlook the DCs capacity to support a large amount of appli-
cations with different performance requirements. In this paper, a mathematical model
was proposed with the objective of optimizing resources provisioning in hierarchically
distributed networks.

This work considers a hierarchic network, divided into three levels, in which the
MEC located on the edge coexists with the traditional cloud computing. The first level
consists of the MEC architecture, the second level consists of a DC in a metropolitan
network (MAN) and the third level is traditional cloud computing. The proposed model’s
objective is to provide a better resource provisioning so that the users can be served hav-
ing their requirements respected, thus decreasing the use of network resources without
affecting the quality of the service offered.

The remainder of this article is organized as follows: Section 2 discusses the re-
lated works, Section 3 presents the mathematical formulation of the proposed model, in
Section 4 the results are discussed and Section 5 presents the conclusions obtained from
this work.

2. Related Work
In recent years, the literature has been focusing on the deployment of DC resources to
meet minimum Quality of Service (QoS) and Quality of Experience (QoE) requirements.
A comprehensive model of MAN resource provisioning in a hybrid cloud computing and
fog computing architecture is proposed in [Sturzinger et al. 2017], which decouples com-
puting functions while accounting for traffic from a set of application profiles. The model
proposed in [Sturzinger et al. 2017] intends to assist the MAN service provider in min-
imizing the total operational cost of IoT (Internet of Things) provisioning. The model
demonstrates which application profile and topological parameters have the most signifi-
cant effect on individual cost components.

A centralized and distributed resource allocation is presented in
[Masoudi and Cavdar 2017], in which the algorithms defines the allocation of joint
energy and channel distribution aiming at the minimization of energy consumption
for mobile devices. The allocation algorithm proposed in [da Silva et al. 2016] is
used to establish a strategy based on protection and in [Zhang et al. 2018] the authors
present an optimal resource allocation scheme in heterogeneous networks with MEC.
They formulate an optimization problem to provide an optimal computing unloading
strategy, sub-channel allocation, uplink transmission power and resource scheduling.
In [Zhang et al. 2017] the authors investigate the multiobjective resource allocation for
multi-user MEC systems by adopting the utility of the system as the performance metric,
which is a weighted combination of time and energy savings achieved by computing
unloading.

The authors in [Chen et al. 2018] consider the edge cloud computing offloading
which is composed of a set of wireless devices and each device has a renewable en-
ergy collection equipment. The authors formulate a multi-user multi-tasking computing
download problem for the green MEC, and use the Lyanponuv optimization approach
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to determine the energy collection policy. In [Liao et al. 2017] the authors propose an
intelligent MEC-based traffic accident detection system with proximity, low latency and
vehicle identification, requiring the provision of computational resources for real-time
responses.

The related works aims at meeting the requirements of the new applications
through several techniques. However, these solutions consider aspects such as route opti-
mization and resource maximization as well as do not consider the co-existence of DC at
several network levels. Thus, this work aims at creating a model for a better provisioning
and management of network resources.

3. Mathematical Modeling
The model proposes a strategy to allocate applications while optimizing the use of net-
work resources in a hierarchically distributed scenario of three levels. The aim is to in-
crease the use of resources and the number of served applications. The model consists of
two main components: a set of R applications and a set of C nodes, representing the net-
work’s topology. This nodes are interconnected by fiber links. R is the input of the model
and the output consists of two variables: Xr

i,j , which represents the path an application of
the set R will take to reach it’s destiny and Pr,i, the node chosen by each application for
processing.

3.1. Topology and Variables

The proposed topology, composed of three levels of DCs, is illustrated in Figure 1. The
set of nodes C that composes the topology is sub-divided into three types according to
its positioning in the network, as follows: edge nodes, metropolitan data centers (MDCs)
and core nodes or core data centers (CDCs). The computational capacity is a factor that
decreases with the distance of the DC from the network core, thus the edge DCs have the
lowest computational capacity.

Figure 1. Three levels hierarchically distributed network topology.

The C set is sub-divided into another sub-group composed of two types: routing
nodes and processing nodes. Routing nodes are used to route de applications through the
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topology until a DC that is capable of processing them is found. Processing nodes can be
DCs, the final destination of the application, or serve as routing nodes.

The set C is defined by six parameters, as described below:

• DCn = 1 if node n is a DC.
• CPn is the number of processing units (UP) in node n has.
• Ti,j = 1 if node i is connected to node j.
• Disti,j is the distance from the link that connects nodes i and j.
• Wli,j is the total of wavelength in the fiber that links nodes i and j.
• V f is the data propagation speed in the fiber.

The set of applications R consists of five elements, defined as follows:

• IDr represents the application id r.
• SRCr represents the source of the application r.
• Pr represents how many PUs are required to process an application r.
• Wr represents how many wavelenghts the application r will occupy in the path.
• Dr represents the maximum allowed delay of the application r.

The proposed model uses two binary variables to represent the flow and allocation
of the applications.

• X
r
i,j = 1 if the path for application r traverses link that goes from the node i to the

node j, it represents the flow of the application to its destination.
• Ar, i = 1 if the application r is allocated in the DC node i.

3.2. Objective Function

The problem was modeled through a multiobjective function, which aims at maximizing
the number of allocated applications while minimizing the number of resources used. The
function is then defined to minimize the three components shown in Eq. (1):

MinimizeFO = AlocA + AlocP + Path (1)

The first component in Eq. (1) refers to the allocation of the applications, the
second component is the allocation of the PUs and the third component is the usage of
fiber resources.

AlocA = TA �
X

r2R

X

n2C
Ar,n (2)

Eq. (2) represents the amount of applications that could not be allocated. Where
TA is the total of applications that exist at an instant of time and the sum represents the
total of applications that have been allocated. So, minimizing Eq. (2) maximizes the
number of allocated applications.
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AlocP = TP �
X

r2R

X

n2C
Ar,n ⇤ Pr (3)

Eq. (3) represents the amount of PUs that were not used. Where TP is the total of
PUs in the network and the sum represents the total number of UPs used by the solution.
Thus, when Eq. (3) is minimized, the use of computational resources is maximized.

Path =
X

r2R

X

i2C

X

j2C
X

r
i,j (4)

Eq. (4) computes the total of fiber resources used by the solution. The sum rep-
resents the total number of hops made by the applications before reaching the final desti-
nation, i.e., the DC. So, by minimizing the number of hops in an application the usage of
fiber resources can be minimized.

3.3. Constraints
A set of constraints is necessary to ensure that network and application constraints are
respected, such as the minimum acceptable latency of an application or even if the maxi-
mum amount of PU that a DC can support is not exceeded, that is ensured by Eq. (5), (6)
and (7), respectively.

X

r2R
(Ar,n ⇤ Pr)  CPn, 8n 2 C (5)

X

i2C

X

j2C

X
r
i,j ⇤Disti,j

V f
 Dr, 8r 2 R (6)

X

r2R
X

r
i,j ⇤Wr  Wli,j, 8(i 2 C, j 2 C) (7)

Eq. (5) ensures that a DC will not exceed its capacity, that is, at most CPn UPs
will be allocated on that node. Nodes only have routing capabilities, i.g., CPn = 0, so
it is not possible to allocate applications in them. Eq. (6) ensures that an application will
have its maximum allowed latency. Eq. (7) constrains the fiber capacity by limiting the
total of applications that use the fiber. Applications that are unable to use the fiber are
blocked. Eq. (8)-(15) guarantee the path of the application, making it travel valid paths.

X

kinC

X
r
n,k + Pr,n = 1, 8(r 2 R, n 2 C, SRCr = n,DCn = 1, Tn,k = 1) (8)

X

k2C
X

r
n,k = 1, 8(r 2 R, n 2 C, SRCr = n,DCn = 0, Tn,k = 1) (9)

Eq. (8) and (9) treats the application on its source node. Eq. (8) ensures that the
application can be allocated on the current node or move to a next node. Eq. (9) ensures
that the application should proceed to a next node, seeking a DC capable of attending it.
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X

k2C
X

r
n,k  1, 8(r 2 R, n 2 C, SRCr 6= n,DCn = 1) (10)

X

k2C
X

r
n,k �

X

i2C
X

r
i,n = 0, 8(r 2 R, n 2 C, SRCr 6= n,DCn = 0) (11)

Eq. (10) guarantee that if the r application is on a node that is a DC and it can be
allocated in it or continue searching for a processing node. Eq. (11) ensures that if the r

application is on a routing node it continues its search for a DC.

X

k2C
X

r
j,k = 0, 8(Tj,k = 0, r 2 R) (12)

X
r
j,k +X

r
k,j  1, 8(r 2 R, j 2 C, k 2 C, j 6= k) (13)

The Eq. (12) ensures that the application r goes from node j to node k only if
there is a link connecting these two nodes, preventing an application from going from one
node to a non-interconnected node. The Eq. (13) ensures that an application will not loop
in between two nodes, that is, if an application r went from node i to node j it can not go
back through the same link

X

n2C
Ar,n  1, 8r 2 R (14)

Ar,j �
X

k2C
X

r
k,j  0, 8(r 2 R, j 2 C,DCj = 1) (15)

Eq. (14) ensures that the application r will be allocated in at most one DC. Eq.
(15) ensures that the application will be allocated to the end node of your course. Thus,
node j is the last node in the application path r.

4. Results

The mathematical model was implemented using the IBM ILOG CPLEX Optimization
Studio optimization software. The scenario parameters are presented below:

• 258 Applications, summing up to 2600 PU.
• 1500 PU at the network core.
• 500 PU on the metro network.
• 600 PU at the edge of the network.
• 6 DCs (4 on the edge, 1 on the metro and 1 on the core).
• 19 Links interconnecting the nodes.
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The applications used as input to the model (in both approaches) were generated
using a linear probability distribution, until the sum of the processing requirements of
the applications is equal to 2600 PU. As a benchmark, an approach was implemented
based on First-Fit [10], available in the literature. In the First-Fit scheme, the applications
searching over the DCs, from edge to core, until the DC with available capacity, is found.
In both approaches the applications search for the shortest routing path (least number of
hops) to the DC in which the application will be allocated.

A set of seven applications, as pointed out in [Sturzinger et al. 2017], is repre-
sented in table 1 along with their delay and processing parameters. It is considered as
delay the time required by each application to reach the DC.

Table 1. Application Profiles [Sturzinger et al. 2017]

Application Delay (ms) PU (CPU/Mbps)
Virtual Reality 10 30

Industrial Automation 20 9
Data Backup 1000 0
Smart Grid 50 7

Smart Home 60 0
Health 40 20

Tactile Internet 1 5

For evaluation purposes, 3 different scenarios have been created, as following:
Scenario 1 - Hierarchy of data centers (DCs in the 3 levels, as proposed); Scenario 2 -
Existence of DCs in the core only; Scenario 3 - DCs only at the edge. As can be observed
in the results in Fig. 2 and Fig. 3, the proposed model achieved superior results both
in the allocation of the applications and in DC utilization. The improvement obtained in
the proposed technique is due to a better distribution of the applications in the scenario,
avoiding congestion and early use of DCs.

Figure 2. Allocated Applications

It is possible to identify that the proposed model was superior to the benchmark in
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the use of data centers and the number of applications that have been allocated, as shown
in Fig. 2 and 3. Fig. 2 shows an increase of approximately 40% of allocated applications
between scenarios 1 and 3 for the proposed model. In scenario 1 there is a difference of
more than 10% from the proposed model to the benchmark. The obtained results show
that, with better network resources provisioning it is possible to allocate a larger number
of applications.

Figure 3. Processing Units Usage

Figure 4. Link Usage

In Fig. 4 the usage of fiber resources for each approach is presented. It can be
observed that First-Fit used much more fiber resources than the proposed model, except
in scenario 3. The usage of fiber in scenario 3 is justified since the proposed model looks
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for the best way to increase the number of allocated applications while in the benchmark
there is no such concern. In the First-Fit scheme, the allocation to other DCs is not
necessary if there is available capacity on the source node. Thus, the number of allocated
applications and use of fibers are decreased.

Fig. 4. also shows the percentage of applications that were not allocated in the
benchmark, due to delay restrictions. In the proposed model the applications do not have
significant delays.

The reason for these applications not being allocated is the non-optimized usage
of the fiber resources, overloading the links of smaller paths, consequently obligating the
demands to get a not optimized route, thus not meeting the QoS requirements.

5. Conclusion
Data Center architectures has emerged as a facilitator in applications processing for low-
capacity hardware. However, due to new performance requirements, the traditional cloud
computing model has become insufficient. In this work, a mathematical model was devel-
oped to optimize application allocation in hierarchical DC networks. The proposed model
was able to allocate more applications by making better use of the network resources than
the benchmark approach, which is based in the first DC found.
According to the obtained results, there was a 20% improvement in the application allo-
cation capacity, in addition to a 30% reduction in fiber usage when compared to First-Fit.
Also, the QoS requirements for different applications of the next generation were ful-
filled. In future work, a heuristic will be developed, to optimize the allocation of network
resources in order to meet the needs of all users more efficiently, looking for sub-optimal
but faster answers.
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Resumo. O termo offloading indica a ação de se alterar o local de processa-

mento de uma atividade computacional. Os objetivos de se usar offloading são

reduzir o tempo de processamento de aplicativos, diminuir o consumo energético

dos dispositivos e eventualmente possibilitar execução de tarefas que não se-

riam possı́veis em dispositivos de recursos reduzidos. Este trabalho apresenta

um arcabouço, chamado de MLOOF, de offloading para smartphones e para

dispositivos IoT. A transferência de processamento é feita dos dispositivos para

servidores próximos (cloudlet), o que possibilita a redução da latência e au-

mento da vazão da rede, quando comparados com a transferência para ser-

vidores na nuvem. O sistema foi avaliado experimentalmente e os resultados

apontam que a estratégia do offloading em três nı́veis consegue atingir os ob-

jetivos de redução de tempo de processamento (em até 74%) e de consumo de

energia (em mais de 90%).

Abstract. The term offloading indicates the action of changing the processing

location of a computational activity. The purpose of using offloading is to reduce

the processing time of applications, reduce the power consumption of the devi-

ces and eventually enable the execution of tasks that would not be possible on

devices with reduced resources. This paper presents an offloading framework,

called MLOOF, for smartphones and IoT devices. The offloading process is

done from the devices to nearby servers (cloudlet), which enables the reduction

of latency and increase in network throughput when compared to the offloading

to servers in the cloud. The system was evaluated experimentally and the results

show that the strategy of offloading in three levels achieves the goals of reducing

processing time (up to 74%) and energy consumption (more than 90%).

1. Introdução
Os dispositivos móveis têm poder de processamento e capacidade de bateria limitados
por natureza [Mao et al. 2016], o que gera uma necessidade de se aumentar a eficiência
energética dos aparelhos e sua capacidade computacional, frente à sempre crescente de-
manda das aplicações [Kumar et al. 2013]. Um dos grandes problemas em sistemas de in-
ternet das coisas e em dispositivos móveis é a quantidade limitada de recursos [Mao et al. 2016],
[Satyanarayanan 1996]. Seja por falta de memória, poder de processamento ou restrições

Os autores agradecem às agências CAPES, CNPq e Fapemig pelo apoio, seja na forma de bolsas de estudo ou auxı́lio a pesquisa.
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impostas pela bateria dos dispositivos, algumas aplicações são complexas demais ou
mesmo inviáveis de serem executadas nesses ambientes. Mesmo quando os dispositi-
vos conseguem executar os programas, eles podem ser obrigados a executar de forma
mais lenta [Kumar and Lu 2010] ou gastar muita carga da bateria.

Algumas soluções foram propostas para suprir a necessidade de processamento
e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência energética desses dispositivos. Grande parte
dessas propostas envolve a utilização de Computação em Nuvem - ou Cloud Computing -
para realizar o processamento que seria feito no próprio dispositivo - seja esse dispositivo
um smartphone ou dispositivo IoT. Cloud Computing é um paradigma de computação
que permite o acesso facilitado a recursos computacionais compartilhados através de uma
rede de computadores de forma ubı́qua, conveniente e sobre demanda, que possam ser
reservados e liberados de forma rápida com mı́nimo esforço administrativo ou interação
com o provedor de serviços [Mell et al. 2011].

Mesmo a utilização da Computação em Nuvem pode não ser suficiente para algu-
mas aplicações que tenham restrições muito grandes no tempo de execução - nas quais
o processamento deve ser feito em tempo real, por exemplo. Altas latências provenien-
tes da WAN (Wide Area Network) podem se tornar obstáculos consideráveis para tais
aplicações. O conceito de cloudlet pode ser visto como a miniaturização de um data cen-
ter localizado na borda da rede (Edge Computing), tendo como objetivo trazer a cloud

para mais perto dos dispositivos, representando uma camada intermediária em uma hie-
rarquia de três camadas: dispositivo – cloudlet – cloud. Dessa forma, é possı́vel atender
às demandas por respostas interativas e em tempo real com baixa latência e alta largura
de banda utilizando o acesso sem fio à cloudlet [Satyanarayanan et al. 2009].

Podemos utilizar as tecnologias em nuvem para alavancar as capacidades de dis-
positivos com recursos limitados, como smartphones e dispositivos IoT. São utilizadas
técnicas para transferência do processo de computação de um dispositivo para outro - de
um computador pessoal ou um smartphone para a nuvem, por exemplo. Dessa forma,
é possı́vel economizar energia dos dispositivos mais limitados e até mesmo diminuir o
tempo de execução das aplicações, tornando viável a execução de programas que reque-
rem alta intensidade de computação que, à primeira vista, poderiam executar em disposi-
tivos móveis [Kumar and Lu 2010]. Tais técnicas são chamadas de offloading.

Na literatura, a quantidade de trabalhos que utilizam soluções de offloading para
dispositivos móveis [Kumar et al. 2013] tem aumentado, sendo a evolução da qualidade
das redes móveis [Bhalla and Bhalla 2010] um dos fatores que possibilitam o sucesso de
tais soluções. A evolução dos dispositivos móveis (como smartphones) tem possibilitado
sua utilização para a realização de tarefas mais complexas que exigem maior poder de
processamento mas que, por consequência, consomem mais energia. A melhora na qua-
lidade e capacidade das redes sem fio e a maior preocupação com a duração das baterias
de dispositivos móveis criam um ambiente favorável para a aplicação de técnicas de of-

floading, que podem levar à diminuição do consumo energético dos aparelhos e ainda
aumentar indiretamente seu poder de processamento.

[El Baz 2014] apresenta algumas aplicações na área de internet das coisas que
estão fortemente conectadas a problemas de computação de alto desempenho. A primeira
diz respeito à administração de um edifı́cio inteligente, onde milhares de sensores cole-
tam informação em tempo real, e para a qual soluções de problemas combinatórios devem
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ser empregadas no controle de todo o sistema. Outra aplicação é relacionada a logı́stica,
na qual dispositivos móveis são utilizados para informar sobre entregas bem efetuadas
ou incidentes, como falhas em motores dos veı́culos de entrega e tráfego lento. Os dis-
positivos móveis também iniciam computações relacionadas a problemas de roteamento
para tratarem de incidentes em tempo real, que devem ser realizadas em uma estrutura
computadorizada mais robusta. Em todas essas situações uma solução de offloading pode
aumentar a responsividade da aplicação ou diminuir o gasto energético dos dispositivos.

Este trabalho apresenta a concepção de uma solução de offloading para IoT e
smartphones utilizando uma infraestrutura de nuvem multi-nı́vel, com servidores em nu-
vem e cloudlets para diminuir a latência e diminuir o tempo de resposta do sistema. Esse
trabalho é, em certo sentido, uma evolução do trabalho ULOOF (User-level Online Offlo-
ading Framework) [Neto et al. 2018], que trata de offloading em estrutura de dois nı́veis.
No presente caso, a proposta adiciona um nı́vel à estrutura do sistema (dispositivo - clou-

dlet - nuvem), e pode ser utilizado com dispositivos IoT.

Este texto está organizado como se segue. A Seção 2 apresenta e discute os tra-
balhos da literatura, com foco na problemática de offloading. A Seção 3 apresenta a
solução proposta, em termos dos componentes principais, incluindo o motor para tomada
de decisão sobre o offloading e a instrumentação necessária para se obter os dados que
alimentam o motor de decisão. A Seção 4 apresenta a avaliação da proposta, focalizando
nas possı́veis vantagens a serem alcançadas com o offloading em três nı́veis. A última
seção conclui o texto.

2. Trabalhos Relacionados
A maioria dos trabalhos encontrados na literatura sobre offloading de processamento pos-
sui foco exclusivo em smartphones, com o objetivo de aumentar a eficiência energética
dos aparelhos, tendo em vista que a bateria é um dos principais gargalos dos dispositi-
vos móveis. Dispositivos IoT podem ter capacidade energética e poder de processamento
ainda menores do que smartphones atuais, o que faz do offloading uma técnica com poten-
cial de aplicação muito grande nesses dispositivos. Nesta seção serão apresentados alguns
trabalhos relacionados que proveem soluções em offloading para dispositivos móveis.

O trabalho [Cuervo et al. 2010] propôs um framework baseado na tecnologia .NET
chamado MAUI, no qual o foco é a economia de energia. O MAUI utiliza um profiler para
medir o consumo energético de uma aplicação e realizar estimativas para comparar o gasto
energético ao executar o código no próprio aparelho e o gasto energético para transmitir os
dados e códigos para a execução remota. Os autores avaliaram seu framework utilizando
três aplicações, revelando que offloading de computação não apenas economiza energia,
mas pode acelerar a execução das aplicações.

O trabalho [Kemp et al. 2010] propôs Cuckoo, um framework simples para offlo-

ading de computação para a plataforma Android. Ele suporta a execução de código local
e remota, baseado apenas na disponibilidade do servidor, sempre realizando o offloading

de um método quando o servidor remoto está disponı́vel. O Cuckoo também implementa
uma biblioteca para gerenciar a comunicação entre dispositivo e servidor remoto.

O trabalho [Chun et al. 2011] propôs o CloneCloud, que realiza uma partição do
código da aplicação em um conjunto de pontos de execução, de forma automatizada, uti-
lizando análise estática. Para realizar as partições, são utilizadas informações sobre a
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qualidade da rede, velocidade de CPU e consumo de energia. Esses pontos de execução
são determinados de forma que as partições sejam executadas no ambiente de execução
mais eficiente, seja no próprio dispositivo ou em um clone do dispositivo na nuvem.
Essa técnica também leva em consideração se o que está sendo otimizado é o tempo
de execução da aplicação ou a quantidade de energia consumida pelo dispositivo. O fra-

mework decide em tempo de execução se uma thread da aplicação deve ser migrada para
o servidor na nuvem, caso as predições apontem economia de consumo energético ou no
tempo de execução da aplicação.

O artigo [Kosta et al. 2012] propôs ThinkAir, que possui um controlador de execução
para decidir se a execução de um método deve ser realizada remotamente, baseado no
tempo de execução, consumo de energia e no custo para utilizar a infraestrutura de um
servidor na nuvem. O tempo de execução e consumo energético são modelados utilizando
informação de execuções passadas. Sua API permite a especificação de quais métodos po-
dem ser executados remotamente e o framework decide se a execução será local ou remota
para cada chamada desses métodos. Um gerenciador de conexões foi desenvolvido para
receber e executar o código remoto, bem como para retornar os resultados.

O trabalho [Shi et al. 2014] propôs COSMOS, um framework que utiliza uma es-
tratégia gulosa para a decisão de offloading. Sempre que uma tarefa que pode ser execu-
tada remotamente é iniciada, o controlador determina se a execução remota será benéfica
ou não. O controlador utiliza o tamanho dos argumentos dos métodos, largura de banda de
upload, tamanho do resultado e largura de banda de download na decisão. As predições
são atualizadas ao final de cada execução, ajustando as larguras de banda de upload e de
download previstas.

O trabalho [Flores et al. 2017] propôs HyMobi, um sistema de offloading hı́brido
que utiliza servidores em nuvem, cloudlets e comunicação D2D (Device-to-Device) para
economizar energia de smartphones Android. No HyMobi os dispositivos são organizados
em uma ”comunidade” na qual a realização de computação para outros dispositivos gera
créditos. Os aparelhos podem consumir créditos para executar métodos de suas aplicações
em outros dispositivos. Não são feitas predições de consumo energético ou de tempo de
execução dos métodos. As decisões de offloading são tomadas com base na pontuação de
cada dispositivo participante da rede.

Os autores de [Neto et al. 2018] propuseram ULOOF, um framework para offloa-

ding de processamento de smartphones para a nuvem, criado para ser transparente e não
intrusivo, funcionar de forma simples, sem a necessidade de realizar constantes leituras
do nı́vel de energia do dispositivo, e levar a localização do usuário em consideração no
seu processo de decisão. O programador que utiliza o ULOOF deve apenas importar a
biblioteca do framework e utilizar marcações em sua aplicação, anotando quais são os
métodos candidatos ao offloading. Após a compilação da aplicação, um pós-compilador
modifica os métodos anotados, integrando a lógica do processo de offloading à aplicação.

A Tabela 1 apresenta um comparativo das principais caracterı́sticas presentes nos
trabalhos da literatura.

3. A Solução Proposta
O sistema proposto é conceitualmente simples, organizado em uma hierarquia de três
nı́veis. As três entidades principais são os dispositivos clientes e os servidores na nuvem
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Tabela 1. Tabela de comparação de recursos dos trabalhos.

Framework Intrusividade Motor de Decisão Cloudlets IoT
MAUI Baixa Impreciso Não Não
Cuckoo Alta Não Possui Não Não

CloneCloud Média Offline Não Não
AIOLOS Alta Sim Não Não
ThinkAir Média Impreciso Não Não
COSMOS Alta Sim Não Não
HyMobi Média Não Possui Sim Não
ULOOF Baixa Sim Não Não

Sistema proposto (MLOOF) Baixa Sim Sim Sim

Figura 1. Esquematização do sistema, composto por dispositivos móveis, servidor na cloudlet e
servidor na nuvem.

e os servidores na cloudlet, todas com capacidade de processamento e comunicação. Os
dispositivos clientes executam originalmente as aplicações dos usuários. Os servidores
na nuvem e na cloudlet têm, por definição, capacidade de executar as mesmas aplicações
que executam no dispositivo, mas o fazem apenas quando solicitados. Para a comunicação
entre essas entidades, considera-se que existe uma infraestrutura de rede, por meio da qual
os dispositivos se conectam à cloudlet com baixa latência e possivelmente altas taxas de
dados, o que pode ser essencial para aplicações crı́ticas no tempo (requisitos restritos de
tempo real). De maneira semelhante, os dispositivos podem se conectar diretamente à
nuvem para fazer o offloading, entretanto com requisitos de tempo menos restritos, visto
que a nuvem pode estar situada em qualquer lugar, o que pode levar a altos atrasos de
comunicação. A Figura 1 mostra uma esquematização do sistema proposto.

Cada dispositivo é responsável por estimar a demanda de uma certa computação,
antes da sua execução, considerando o tempo de processamento e da transmissão de da-
dos necessária em caso de execução remota, bem como o consumo de energia. Há um
processo de decisão que define se a execução de um método (ou a computação) será
executado local ou remotamente. Essa decisão é tomada pelo dispositivo, utilizando
informações de execuções passadas para estimar e comparar os custos envolvidos nas
execuções local e remota. Havendo decisão de execução remota do método, ela ocorrerá
preferencialmente na cloudlet, por razões de eficiência, ou na nuvem, caso o servidor na
cloudlet esteja sobrecarregado.
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Este trabalho é uma extensão do ULOOF (User-level Online Offloading Framework)
[Neto et al. 2018], um framework de offloading de smartphones Android para a nuvem.
O framework foi ampliado para rodar em dispositivos IoT e foram desenvolvidos os ser-
vidores que rodam nas cloudlets. As cloudlets permitem a utilização do arcabouço em
aplicações que possuam fortes restrições no tempo de execução, que seriam inviáveis de
serem executadas na presença da alta latência existente na comunicação com servidores
fisicamente distantes dos dispositivos.

As próximas seções explicam com maiores detalhes o papel de cada componente
do sistema, denominado MLOOF (Multi-level User Online Offload Framework).

3.1. Dispositivo

O dispositivo móvel (smartphone ou dispositivo IoT) pode executar código de uma aplicação
utilizando seus próprios recursos (execução local) ou enviar uma requisição pela internet
para que esse código seja executado em uma outra máquina (execução remota). Optando-
se pela execução local, o dispositivo utiliza seus recursos computacionais para rodar a
aplicação, o que demora uma certa quantidade de tempo e consome certa energia do dis-
positivo. Optando-se pela execução remota, o dispositivo envia pela rede a informação
de qual código deve ser executado e quais dados devem ser utilizados, e aguarda o resul-
tado. Na execução remota, gasta-se tempo para realizar a comunicação entre dispositivo
e servidor e para a computação no servidor, bem como consome-se energia para enviar
e receber os dados pela rede. O tempo gasto e a energia consumida em ambos os casos
dependem de diversas fatores, como a qualidade da rede utilizada, o consumo energético
do processador e do rádio dos dispositivos, o poder de processamento do dispositivo e do
servidor e a distância entre dispositivo e servidor.

Utilizando informações coletadas sobre execuções passadas no dispositivo, é possı́vel
realizar predições de tempo de execução e consumo energético de futuras execuções. Es-
sas predições são importantes para que a decisão sobre onde o código deve ser executado
possa ser tomada. Caso a estimativa de tempo de execução local seja maior do que o
tempo da execução remota, a decisão de realizar o offloading leva à economia de tempo.
Caso a estimativa de consumo energético para enviar/receber os dados pela rede seja
maior do que a estimativa de consumo para executar o código localmente, a não realização
de offloading deve economizar energia.

3.1.1. Instrumentação

O framework faz predições de tempo de execução e consumo energético de futuras execuções
de métodos utilizando um histórico de execuções passadas. Duas execuções de um mesmo
método com argumentos similares devem consumir quantidades similares de recursos.
Caso o método não se comporte de forma previsı́vel, as primeiras execuções poderão ter
predições erradas, mas o histórico será atualizado com os valores das próximas execuções
e as próximas predições serão mais precisas.

Um dos aspectos importantes deste framework de offloading é o baixo impacto
no desempenho. Para que esse objetivo seja cumprido, não são feitas medições de con-
sumo energético durante a execução da aplicação. As medições de consumo são feitas de
forma offline e as informações são codificadas no framework de forma estática. Durante a
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execução da aplicação, são monitorados o consumo de CPU e a quantidade de dados en-
viados e recebidos pela rede. Esses valores são usados para estimar o consumo imediato
de energia em tempo de execução.

O consumo de CPU é medido utilizando a métrica de CPU ticks provido pelo
Linux, correspondente à carga exercida no processador. O processador do dispositivo é
um recurso compartilhado entre vários processos rodando no sistema, o que faz de CPU

ticks uma ótima unidade de medida para calcular a taxa de utilização do processador por
um método especı́fico, já que o sistema possui um contador de ticks separado para cada
processo. CPU ticks é uma métrica normalizada em cem ticks por segundo. Para calcular
a taxa de utilização do processador consumida por um método, basta calcular a diferença
de ticks depois e antes de executar o método e dividir pelo tempo gasto.

A energia gasta para transmitir informações pela rede é medida de acordo com a
quantidade de bytes transmitidos. Em tempo de execução, a quantidade de bytes transmi-
tidos é utilizada para estimar o consumo energético causado pela utilização da rede.

3.1.2. Motor de Decisão

O motor de decisão é o módulo do framework responsável por executar cálculos de pre-
visão e por decidir quando executar um método localmente e quando executá-lo remota-
mente. Ele utiliza informações de histórico de execuções, qualidade da rede e estimativas
de custo energético para decidir se é mais vantajoso realizar o offloading ou executar o
método localmente. Esse motor de decisão é o mesmo do Uloof, mas uma versão aprimo-
rada com maior precisão está em desenvolvimento.

O motor de decisão trabalha com funções de utilidade de energia e tempo, pon-
deradas por uma constante ↵. A constante 0  ↵  1 representa uma inclinação para
economia de energia ou para diminuição do tempo de execução. Quanto mais perto de
zero, maior a inclinação para economizar energia, e quanto mais próxima de um, maior a
inclinação para aumentar a responsividade da aplicação. As equações são apresentadas a
seguir:

L(M) = ↵ ⇤ tl(M) + (1� ↵) ⇤ el(M)

R(M) = ↵ ⇤ tr(M) + (1� ↵) ⇤ er(M)

Nas equações, M indica o método que está sendo avaliado, L(M) é a utilidade
da execução local e R(M) é a utilidade da execução remota. As funções tl(M) e tr(M)
representam as estimativas de tempo de execução local e remota, respectivamente, e as
funções el(M) e er(M) indicam as estimativas de consumo energético na execução local
e remota, respectivamente. Dessa forma, a decisão escolhe o método de execução de
acordo com a função de utilidade de menor custo:

Offloading(M) = R(M) < L(M)

3.2. Cloudlet
O servidor da cloudlet é o recurso principal, ou alternativa preferencial, utilizado pe-
los dispositivos para a realização do offloading. Se o servidor recebe uma requisição
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para executar determinado método com determinados argumentos, ele executa o método
e transmite o resultado de volta para o dispositivo. Caso não haja nenhuma cloudlet dis-
ponı́vel ou a cloudlet não possua capacidade para atender à requisição, o dispositivo pode
se conectar diretamente a um servidor na nuvem.

Ao receber um pedido de offloading, o servidor da cloudlet primeiramente se
comunica com o servidor na nuvem e verifica se existe uma versão mais atualizada da
aplicação. Caso a cloudlet não possua o código da aplicação ou exista uma versão mais
atualizada, o servidor baixa o código de um servidor na nuvem e dá continuação ao pro-
cesso de offloading.

3.3. Nuvem
O servidor na nuvem serve como segunda alternativa para a realização do offloading por
parte dos dispositivos. Ademais, tem a função de guardar os códigos das aplicações que
rodam nos dispositivos, para que ele possa executá-los caso haja uma requisição de offlo-

ading por parte dos dispositivos, e para que ele possa enviar a aplicação para as cloudlets

caso elas ainda não possuam o código ou o código esteja desatualizado.

3.4. Implementação
Os programas do arcabouço de offloading, servidor da cloudlet e servidor da nuvem fo-
ram implementados na linguagem de programação Java. A linguagem Java permite a
execução de um mesmo código em variadas plataformas de hardware e diferentes sistemas
operacionais, incluindo smartphones Android, computadores pessoais e outros hardwares
rodando o sistema operacional Linux.

O arcabouço de offloading é composto por quatro módulos principais: (1) O Ge-
renciador de Rede, que armazena as informações e realiza predições sobre a qualidade da
rede; (2) O Gerenciador de Execução, que armazena o tempo de execução dos métodos e
realiza predições de execuções futuras; (3) O Módulo de Energia, que estima o consumo
de energia do processador e da utilização da rede; (4) O Motor de Decisão, que utiliza
os outros três módulos para optar pela execução remota ou local dos métodos. Caso a
decisão seja executar o offloading, o motor de decisão realiza o processo de comunicação
com o servidor, envia os dados e aguarda a chegada da resposta. Caso a opção escolhida
seja a de executar o método localmente, o motor de decisão faz a chamada do método, o
método executa e retorna o resultado obtido.

Aplicações desenvolvidas em Java podem ser facilmente modificadas para utilizar
o arcabouço de offloading. O desenvolvedor escolhe métodos candidatos ao offloading e
os anota com a marcação @OffloadCandidate. O código já anotado e compilado é então
modificado por um pós-compilador, que modifica os métodos anotados para adicionar a
lógica de offloading, que inclui código para realizar a instrumentação do dispositivo em
tempo de execução, criação do histórico de execução dos métodos, motor de decisão e do
processo de offloading propriamente dito.

Quando um dispositivo cliente se conecta a um servidor de uma cloudlet e rea-
liza uma requisição de offloading, o servidor deve executar o código requisitado, que faz
parte da aplicação rodando no dispositivo cliente. Essa aplicação deve estar presente em
algum servidor na nuvem a priori, dessa forma o servidor da cloudlet se comunica com
o servidor da nuvem para baixar o código da aplicação, caso ainda não o possua, ou para
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atualizar o código para uma versão mais recente. Em posse da aplicação, o servidor pode
executar o código de um método requisitado pelo dispositivo e enviar o resultado pela
rede. O servidor da nuvem pode atender os dispositivos clientes da mesma forma feita
pelos servidores das cloudlets, porém os dispositivos dão prioridade às cloudlets por es-
tarem fisicamente próximas aos dispositivos (normalmente na mesma rede local), o que
possibilita uma conexão de melhor qualidade (maior largura de banda e menor latência).

Os aplicativos utilizados para avaliação do sistema também foram desenvolvidos
em Java e são explicados com mais detalhes na próxima seção.

4. Avaliação

O objetivo da avaliação é verificar se e quanto a solução proposta atende aos propósitos
de liberação de carga e melhoria no tempo de execução de determinadas tarefas de um
dispositivo. Para isso, foram executados experimentos em ambiente real com o objetivo
de avaliar o impacto que a estratégia de offloading pode causar na execução da aplicação,
em especial identificar as vantagens de se utilizar servidores em cloudlets.

Para um dispositivo que executa uma aplicação, um arcabouço de offloading pode
ser útil para: economizar energia consumida pelo dispositivo; aumentar de forma indireta
o poder de processamento do dispositivo; diminuir o tempo de execução de tarefas com-
putacionais da aplicação. Dessa forma, as métricas a serem avaliadas pelos experimentos
são:

1. Tempo de execução do método, definido como o tempo transcorrido entre a tomada
de decisão pelo motor de decisão e obtenção do resultado no dispositivo. No
caso de execução remota, inclui o tempo de transmissão dos parâmetros, execução
no servidor remoto (cloudlet ou nuvem) e de transmissão dos resultados para o
dispositivo. No caso de execução local, é apenas o tempo de execução do método
no dispositivo;

2. Consumo de energia pelo dispositivo, definido como o gasto energético para a
execução do método em questão, definido como, para execução local, o consumo
desde o inı́cio e até o final da execução da tarefa e, para execução remota, o con-
sumo de energia para transmissão de dados (parâmetros de entrada) e de recepção
dos resultados.

4.1. Cenários de teste

Diferentes tipos de aplicações com comportamento de execução distintos sofrem impac-
tos diferentes quando executados em uma plataforma remota. Durante o processo de
offloading, uma aplicação que executa muito processamento em uma pequena quantidade
de dados não é tão afetada por uma conexão ruim entre dispositivo e servidor, mas é afe-
tada caso o servidor tenha baixo poder de processamento. De forma semelhante, uma
aplicação que trabalha com uma quantidade grande de dados e pouco processamento pre-
cisa de uma boa qualidade de rede mas não necessita de um servidor muito poderoso. Por
esses motivos, os aplicativos desenvolvidos para os experimentos foram projetados para
terem diferentes combinações de carga de processamento e volume da dados a transmitir.

Os cenários de teste permitem avaliar os impactos do offloading e o benefı́cio
causado pela cloudlet no sistema. Foram comparados tempo de execução e consumo
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Tabela 2. Cenários de experimentação, para execução local, na cloudlet e na nuvem

Cenários Carga de
processamento

Volume de dados
(parâmetros e resultados)

Transações
de Rede

A Alta Baixo Poucas
B Baixa Alto Poucas
C Baixa Baixo Muitas

energético de duas aplicações com caracterı́sticas distintas (uma consome muito proces-
samento, e outra trabalha com muitos dados). As aplicações são executadas localmente
nos dispositivos, realizando o offloading para uma cloudlet e realizando o offloading para
um servidor na nuvem. A Tabela 2 apresenta os cenários escolhidos.

Para a execução do cenário de testes A (cenário que requer alta carga de proces-
samento mas transmite pequeno volume de dados pela rede), foi desenvolvido um apli-
cativo que executa o algoritmo de Fibonacci recursivo. O algoritmo recebe como entrada
um número inteiro positivo e calcula o número de Fibonacci de acordo com o seguinte
algoritmo:

Algorithm 1: Algoritmo Fibonacci Recursivo
1 Function Fibonacci(N):
2 if N <= 1 then
3 Retorna N;
4 else
5 Retorna Fibonacci(N - 1) + Fibonacci(N - 2);
6 end
7 return

Para a execução do offloading desse aplicativo, é necessário enviar poucos bytes
de informação pela rede, que identifica o número de Fibonacci a ser calculado, porém
a carga de processamento necessária é grande, por se tratar de um algoritmo com custo
exponencial. A complexidade assintótica desse algoritmo é, aproximadamente, ✓(1.6n).

O cenário de testes B apresenta baixa carga de processamento em uma grande
quantidade de dados que devem ser transmitidos pela rede durante o processo de offloa-

ding. Para realizar os experimentos, foi desenvolvida uma aplicação que transforma uma
imagem em sua escala de cinza. A imagem é enviada ao servidor (cloudlet ou nuvem)
que aplica o filtro de escala de cinza e devolve a imagem filtrada ao dispositivo.

4.2. Experimentos

Para execução dos experimentos de avaliação da proposta, foi utilizado como dispositivo
móvel o microcontrolador Raspberry Pi 3 Model B v1.2. Ele possui um processador Quad
Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 de 64 bits, 1GB de memória RAM, conexão de in-
ternet Wi-Fi e Ethernet, e roda Raspbian, um sistema operacional baseado na distribuição
Debian do Linux. Todos os experimentos foram repetidos no mı́nimo dez vezes.

Para realizar medições de consumo energético do Raspberry Pi foi criado um
hardware separado que, quando colocado entre a fonte de energia e o Raspberry, rea-
liza medições instantâneas de tensão e corrente. Os dados coletados são processados por
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Figura 2. Arranjo para medição de energia consumida (parte inferior da figura). Dispositivo Rasp-
berry Pi (parte superior da figura).

um microcontrolador e transferidos para outra máquina via interface USB para análise.
Esse hardware foi criado utilizando-se um kit de desenvolvimento NodeMCU equipado
com o microcontrolador ESP-WROOM-32 e um sensor de corrente que emprega o cir-
cuito integrado ACS712ELCTR-05B-T. A Figura 2 mostra, na parte inferior, o arranjo
montado para medição de energia consumida no dispositivo Raspberry Pi, representado
na parte superior da imagem.

No papel de cloudlet foi utilizado um laptop que possui um processador Intel Core
i3-4005U 1.7GHz, 4GB de memória RAM, rodando o sistema operacional Ubuntu versão
16.04. A cloudlet está conectada via Wi-Fi à mesma rede local do Raspberry, a um hop

de distância. No papel de nuvem foi utilizado um PC com processador AMD FX-4300
3.80GHz, 8GB de memória RAM, rodando o sistema operacional Ubuntu versão 16.04.
A nuvem está conectada à internet via interface Ethernet, e se encontra a quinze hops

de distância do dispositivo IoT. Durante os experimentos, a latência entre dispositivo e
nuvem foi de 170ms na média, e a latência entre dispositivo e cloudlet foi de 9ms na
média.

4.3. Resultados e Análise

A Figura 3 apresenta os resultados dos testes feitos para o cenário de testes A. O gráfico
à esquerda apresenta as médias de tempo de execução do método quando executado lo-
calmente e quando há o offloading para o servidor da cloudlet e para o servidor da nu-
vem. Como o tempo de processamento do algoritmo aumenta com o aumento da entrada,
a energia consumida pelo dispositivo durante a execução local também aumenta. Com
a execução remota, porém, a energia consumida se mantém constante, porque não há
variação significativa da quantidade de dados transmitidos pela rede quando a entrada
do algoritmo varia. O gráfico à direita da Figura 3 apresenta as médias de consumo
energético do dispositivo durante a execução remota e local do método.

Para calcular números de Fibonacci pequenos (menores do que 35, nos testes re-
alizados) é mais interessante executar a computação no próprio dispositivo, porque tanto
o tempo de execução quanto o consumo energético são menores quando comparados ao
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Figura 3. Cenário de testes A: À esquerda, comparação dos tempos de execução do algoritmo de
Fibonacci quando executado no Raspberry Pi, no servidor da cloudlet e no servidor da nuvem.
À direita, consumo energético do dispositivo durante a execução remota e local do método.

tempo e consumo energético de enviar os dados pela rede e aguardar o resultado. Para
valores maiores, o consumo energético da computação local supera o consumo de enviar
os dados pela rede, e o tempo de execução no hardware do Raspberry supera o tempo de
execução no hardware dos servidores mais o tempo de comunicação entre eles. Nos tes-
tes realizados, o tempo de execução no dispositivo chega a ser quatro vezes maior do que
o tempo de execução remoto, e a energia consumida chega a ser dezessete vezes maior.
Para calcular números de Fibonacci maiores, essa diferença seria ainda maior. Ao optar
por realizar o offloading para cloudlets, o tempo de execução chega a ser 49,4% menor do
que ao realizar o offloading para o servidor da nuvem. Para números de Fibonacci muito
grandes, o servidor da nuvem supera o tempo de execução da cloudlet, por se tratar de
uma máquina com maior poder de processamento. Naturalmente, esses valores dependem
das capacidades e disponibilidades dos servidores remotos: quanto maior a capacidade,
melhor o resultado.

O gráfico à esquerda da Figura 4 apresenta os resultados dos testes feitos para o
cenário de testes B. O gráfico apresenta as médias de tempo de execução ao realizar o
offloading para a cloudlet e para a nuvem, ao variar o tamanho dos dados transmitidos re-
presentando imagens. O ponto fundamental desse experimento é o tempo de transmissão
das imagens, que é menor para o servidor da cloudlet por estar na mesma rede local do
Raspberry. O tempo de execução local, bem como o o tempo de processamento dos dados
nos servidores, é irrelevante se comparado ao tempo de execução remoto, considerando
transmissão e processamento, e por isso não foi apresentado no gráfico. O tempo de
execução remoto é, em grande parte, devido à utilização da rede.

O gráfico à direita da Figura 4 apresenta o tempo de execução de diversas chama-
das consecutivas do algoritmo de Fibonacci (cenário C). Vários aplicativos com restrições
de tempo real necessitam executar métodos em intervalos curtos de tempo, dependendo
de suas restrições. Utilizando cloudlets no lugar de servidores na nuvem temos ganhos de
tempo significativos (até 74% de ganho nos testes realizados), o que pode ser a diferença
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Figura 4. Cenário de testes B, à esquerda: tempos de execução ao transmitir imagens de tamanhos
variados para o servidor da cloudlet e para o servidor da nuvem. Cenário de testes C, à
direita: tempos de execução ao realizar diversas execuções do mesmo método em sequência,
simulando uma aplicação com restrições de execução em tempo real.

entre possibilitar ou não a utilização de técnicas de offloading nessas aplicações.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou o sistema MLOOF, uma proposta de estratégia para descarrega-
mento multi-nı́vel de carga de dispositivos IoT e celulares, como uma evolução de traba-
lhos da literatura. A partir de dados históricos sobre a execução de determinada tarefa,
bem como de dados de contexto, um motor de decisão situado em um dispositivo decide
onde é o melhor local para executar a tarefa, se localmente, no servidor na cloudlet ou no
servidor na nuvem. Os resultados até então obtidos por experimentação com dispositivos
reais mostram que a estratégia para descarregamento em três nı́veis (dispositivo, cloudlet
e nuvem) traz resultados promissores em termos de redução de tempo de execução das
tarefas (até 74% de redução) ou consumo de energia dos dispositivos (mais de 90% de
economia). A evolução deste trabalho está considerando um aperfeiçoamento no motor
de decisão, experimentos com diversos dispositivos no mesmo ambiente, o projeto de um
base de dados distribuı́da de históricos de execução de tarefas e experimentações mais
abrangentes utilizando a estrutura do testbed do projeto FUTEBOL (EU-BR 3rd Call).
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Abstract. Fog Computing environments provide low latency access to computa-

tional resources in the edge of the network for IoT devices. In the context of IoT

in Smart Cities, user’s devices with high mobility, such as wearables and vehi-

cles, bring new challenges to the Fog. In this scenario recent related work have

presented the advantages of a proactive migration approach, based on user’s

mobility prediction. Otherwise, choosing the wrong node to place the user’s ap-

plication due an inaccurate mobility prediction can not ensure an environment

which serves the application’s requirements. This work presents an analysis of

the proactive migration approach in the Fog Computing scenario and how much

an inaccurate mobility prediction can hinder these advantages. Simulations of

a Smart City scenario show that incorporating users’ mobility prediction can

decrease the number of migrations between the nodes, however, choosing the

wrong destination can increase the latency in almost 30%.

Resumo. A Computação em Névoa provê a dispositivos IoT acesso com baixa

latência a recursos computacionais presentes na borda da rede. Porém, neste

ambiente a alta mobilidade de alguns desses dispositivos, como wearables ou

dispositivos embarcados em veı́culos, traz grandes desafios para a alocação e

gerência de recursos. Trabalhos recentes têm apresentado os benefı́cios do uso

de predição de mobilidade dos usuários no processo de migração de aplicações

neste ambiente. No entanto, uma má escolha do local de execução da aplicação

devido a uma imprecisão na localização futura do usuário pode comprome-

ter a qualidade da execução. Este trabalho apresenta uma análise do impacto

de uma baixa acurácia na predição de mobilidade do usuário para melhorar

o processo de migração de aplicações em ambientes de Névoa. Resultados

de simulações indicaram que o uso de predição de mobilidade pode reduzir

o número de migrações, mas um erro de cálculo da posição futura do usuário

pode aumentar a latência média experimentada por ele em até 30%.

1. Introdução
A popularização de paradigmas, como o da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT),
tem provocado mudanças na maneira de se prover recursos de rede para atender a de-
manda desse novo cenário. Estes dispositivos, que geralmente possuem pouco poder com-
putacional, frequentemente utilizam recursos da Nuvem para satisfazer sua demanda por
armazenamento e processamento. Algumas aplicações, no entanto, possuem demandas,
como por exemplo baixa latência, que não são atendidas pela Nuvem de forma adequada.

A Computação em Névoa tem sido incorporada a esse contexto com a proposta de
prover recursos computacionais na borda da rede. Cloudlets são dispositivos da Névoa,
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geograficamente distribuı́dos mais próximos aos usuários a fim de prover acesso a re-
cursos computacionais com uma latência mais baixa que a oferecida pela Nuvem. As
Cloudlets geralmente oferecem acesso aos seus recursos através de máquinas virtuais.

Em geral, aplicações interativas em tempo real como jogos online ou aplicações
em realidade virtual ou aumentada, executadas em smartphones ou wearables, são al-
guns exemplos de aplicações que demandam um baixo tempo de resposta. A atualização
das imagens vistas pelo usuário em resposta a suas ações a uma frequência superior a
15 ms pode causar enjoo [Elbamby et al. 2018]. Neste cenário, assistentes cognitivos
[Jiang et al. 2018] que auxiliam pessoas com Alzheimer a identificar pessoas ou objetos
familiares são exemplos de aplicações que podem obter vantagens ao utilizarem este am-
biente em Névoa. O dispositivo envia as imagens capturadas para serem processadas na
Névoa e, após o tratamento adequado, são enviadas de volta para o dispositivo e apresen-
tadas para o usuário. A Figura 1 ilustra um exemplo de funcionamento deste cenário.

Figura 1. Fluxo de execução de uma aplicação para assistência cognitiva com
processamento realizado na Névoa.

No contexto de cidades inteligentes, os dispositivos IoT estão inseridos em vari-
ados cenários e, em alguns deles, os dispositivos podem estar associados a um usuário
móvel, como por exemplo pedestres ou passageiros de veı́culos, metrô ou barco, sendo
eles pertencentes aos usuários (celulares, relógios ou óculos) ou embarcados nos meio de
transporte utilizados (câmeras filmadoras ou sensores de distância). Carros autônomos,
por exemplo, poderão usufruir de processamento da Névoa para executar tomadas de de-
cisão de seu sistema [Aissioui et al. 2018]. Neste cenário, um atraso na escolha da ação a
ser tomada pode comprometer a segurança dos passageiros e demais usuários da via.

O cenário de usuários móveis introduz mais desafios ao gerenciamento dos re-
cursos da Névoa. Mover a execução de uma aplicação para a cloudlet mais próxima do
usuário naquele momento não garante que ela continuará atendendo as necessidades desse
usuário à medida em que ele realiza seu deslocamento no mapa. O ambiente de Névoa
deverá realizar a migração da aplicação do usuário para a cloudlet mais adequada à sua
localização. Desenvolver mecanismos para prover esse gerenciamento se faz necessário.

Melhorar os processos relacionados ao gerenciamento de máquinas virtuais neste
ambiente, como o processo de migração, tem sido apontado como um dos desafios de
pesquisa relacionados ao desenvolvimento da Internet do Futuro para Cidades Inteli-
gentes [Batista et al. 2016], especialmente porque “pode melhorar substancialmente as
soluções com suporte a mobilidade, tanto em termos de desempenho quanto aplicabili-
dade” [Puliafito et al. 2017].
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Manter a máquina virtual de um usuário móvel tão próxima quanto possı́vel é
um grande desafio neste contexto [Puliafito et al. 2017]. Realizar migrações com uma
frequência excessiva pode aumentar a indisponibilidade de acesso, por outro lado, realizar
um número insuficiente pode deixar a aplicação muito longe do usuário, aumentando a
latência. Ambos os cenários comprometem a execução da aplicação.

Considerando os diversos cenários relacionados a IoT em Cidades Inteligentes,
alguns grupos de usuários, como usuários de ônibus urbanos, metrô e trem, apresen-
tam um padrão de mobilidade previsı́vel. Trabalhos recentes [Gonçalves et al. 2018b,
Gonçalves et al. 2018a] têm incorporado informações relacionadas a predição de mobi-
lidade desses usuários para apresentar uma abordagem proativa quanto ao processo de
migração de máquinas virtuais em um ambiente de Névoa. A polı́tica de migração proa-
tiva, proposta pelos autores, visa antecipar a migração da aplicação do usuário para uma
Cloudlet que provavelmente fará parte do seu trajeto em um futuro próximo. Resultados
apontaram que a abordagem proposta apresentou benefı́cios aos usuários ao aumentar a
disponibilidade do sistema ao diminuir o número de migrações realizadas.

Os trabalhos citados, no entanto, somente consideram o cenário com alta acurácia
na predição de mobilidade dos usuários como escopo de suas avaliações. Apesar do
cenário avaliado contemplar um número significativo de usuários, outros cenários presen-
tes no contexto de uma Cidade Inteligente podem não apresentar um padrão de mobilidade
tão evidente. Os mecanismos de predição de mobilidade para outros grupos de usuários
ainda possuem certo grau de imprecisão e, em alguns casos, já apresentando um limite
superior para sua acurácia [Cuttone et al. 2018, Wang et al. 2017].

Tendo em vista este contexto, avaliar a viabilidade dessa abordagem considerando
a acurácia da predição dos usuários torna-se necessário, estudo ainda não encontrado na
literatura. Baseando-se no uso de predição de mobilidade para melhorar o processo de
migração de aplicações em um ambiente de Névoa, este trabalho apresenta uma análise
do comportamento do processo de migração de aplicações em diferentes cenários de um
ambiente de Computação em Névoa. Diferentes nı́veis de acurácia na predição de mo-
bilidade do usuário, condições da rede e critérios para escolha do local de execução da
aplicação podem apresentar diferentes condições para execução da aplicação do usuário.

Simulações de ambientes compatı́veis com o contexto de uma Cidade Inteligente
foram desenvolvidas a fim de avaliar os cenários estudados. Utilizando como base padrões
reais de mobilidade de ônibus urbanos, este trabalho avaliou o comportamento do pro-
cesso de migração considerando 5 caracterı́sticas: presença ou ausência de migrações,
localização futura prevista para o usuário, acurácia no processo de predição, latência en-
tre Cloudlets e critério para seleção da Cloudlet a receber a aplicação do usuário.

Resultados revelaram que, apesar da polı́tica de migração proativa reduzir o
número de migrações realizadas durante o trajeto do usuário, a latência experimentada
pelo usuário pode ser comprometida em cenários com baixa acurácia na sua predição de
mobilidade. Em tais cenários, o uso dessa polı́tica de migração pode se tornar inviável.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta o
referencial teórico para a compreensão deste trabalho, e a Seção 3, o atual estado da arte
sobre o tema. A Seção 4 descreve a relação da predição de mobilidade no funcionamento
da polı́tica de migração avaliada e a Seção 5, a metodologia de avaliação utilizada. Os re-
sultados obtidos neste trabalho são apresentados na Seção 6. Por fim, a Seção 7 sumariza
o conteúdo apresentado neste artigo e apresenta as conclusões observadas.
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2. Conceitos Básicos
Neste seção definimos os seguintes conceitos fundamentais para entendimento do pro-
blema estudado: Computação em Névoa, predição de mobilidade, virtualização e
migração de máquinas virtuais.

2.1. Computação em Névoa

Um aumento na complexidade das aplicações executadas em diversas plataformas, de
computadores pessoais a celulares e dispositivos IoT, acarretou em um aumento no poder
computacional necessário para executar tais tarefas. Dispositivos que possuem recursos
insuficientes podem recorrer a fontes externas para suprir sua demanda. O modelo de
Computação em Nuvem mostrou-se como uma das opções mais populares para atender
este cenário. A Computação em Nuvem caracteriza-se por concentrar um grande volume
de recursos em Data Centers, disponibilizando-os sob demanda, de forma rápida e trans-
parente, ao usuário.

Apesar de suprir de forma eficiente essa demanda por um acesso flexı́vel a re-
cursos externos em diversos cenários, o modelo de Computação em Nuvem não atende
alguns requisitos para determinadas aplicações. Por geralmente concentrar-se em grandes
volumes de recursos no núcleo da rede, o acesso a esses recursos pode não apresentar
nı́veis de latência necessários para aplicações que demandam uma rápida resposta, como
aplicações de tempo real e/ou interativas, como jogos ou análise de dados para tomadas
de decisões em sistemas de transporte inteligentes.

Com base nesse cenário, a Computação em Névoa (Fog Computing), propõe a
utilização de fontes intermediárias de recursos entre os dispositivos e os tradicionais Data

Centers na Nuvem. Qualquer dispositivo intermediário entre o usuário e a Nuvem que
possuı́sse recursos ociosos poderia se tornar um nó da Névoa. Switches, roteadores ou
dispositivos dedicados como Cloudlets poderiam prover recursos na borda da rede para
os usuários. A Figura 2 ilustra uma arquitetura tı́pica de Computação em Névoa, apresen-
tando também possı́veis fluxos de migração de dados de usuários móveis.

Figura 2. Arquitetura de um ambiente de computação em névoa para atender
usuários móveis [Bittencourt et al. 2015]
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Ao disponibilizar recursos na borda da rede, a Computação em Névoa oferece
ao usuário acesso a uma fonte mais próxima, reduzindo a latência experimentada. Além
das vantagens relacionadas à latência, ao ser processado na borda, um grande volume de
dados deixa de ser trafegado no núcleo da rede, diminuindo sua sobrecarga.

2.2. Predição de Mobilidade

O aumento no volume de dados produzidos pelos usuários permitiu que se pudesse en-
tender de forma mais acurada a rotina e mobilidade de diversos atores nos mais variados
contextos. A utilização da predição de mobilidade de usuários pode contribuir com ações
preventivas ou de aperfeiçoamento em várias áreas de aplicação como, monitoramento de
saúde, desastres ambientais e gerenciamento de tráfego urbano [Cuttone et al. 2018].

Diversas abordagens para a predição de mobilidade de pessoas, veı́culos e demais
atores móveis estão presentes na literatura. Em geral, essas abordagens podem ser classi-
ficadas em 3 grupos, de acordo com seu escopo: dependência temporal, que considera que
a mobilidade do usuário é limitada por caracterı́sticas fı́sicas, como velocidade e direção;
dependência espacial, que considera a mobilidade de outros agentes como tendência para
o padrão seguido pelo usuário; e dependências geográficas, que consideram ruas ou tri-
lhos, por exemplo, como limitantes. A acurácia dessas abordagens varia de acordo com a
estratégia utilizada e o escopo avaliado no trabalho. Resultados nesses cenários podem va-
riar de menos de 40% a mais de 90% de acurácia [Wang et al. 2017, Cuttone et al. 2018].

Apesar da existência de exemplos de contexto com alto padrão de mobilidade,
como usuários de transporte público, permitindo uma predição eficiente, alguns cenários
possuem limitações que dificultam a obtenção de bons resultados. Trabalhos recentes
[Cuttone et al. 2018] sugerem que, analisando dados históricos de mobilidade de pes-
soas, a exploração de localidades não visitadas anteriormente, mesmo considerando lon-
gos perı́odos de avaliação, pode representar, em média, de 20% a 25% dos deslocamentos
desses atores. Outro fator evidenciado por essa pesquisa indica que 70% das localidades
foram visitadas apenas uma vez neste perı́odo.

Essas caracterı́sticas impõem limitações ao desempenho máximo esperado para
modelos de predição de mobilidade, diminuindo sua acurácia e precisão. Com base nesse
cenário, essa ineficiência deve ser considerada no desenvolvimento de sistemas computa-
cionais que pretendem incorporar predição de mobilidade em suas abordagens.

2.3. Virtualização e Migração de Máquinas Virtuais

O acesso aos recursos fı́sicos oferecidos pela Nuvem e Névoa é feito principalmente por
meio de virtualização. A virtualização é uma tecnologia que abstrai os recursos fı́sicos do
hardware e oferece o acesso a eles por meio de máquinas virtuais. A virtualização permite
que diferentes sistemas operacionais e processos com caracterı́sticas e demandas distintas
entre si sejam executados de forma isolada e independente no hardware disponı́vel. A
aplicação do usuário passa então a ser executada sobre essa plataforma.

A flexibilidade fornecida pela virtualização permite que a aplicação seja migrada
entre os dispositivos fı́sicos presentes na arquitetura. A migração de máquinas virtuais
consiste na transferência da localização fı́sica da máquina virtual entre os servidores da
rede, sendo eles presentes na Nuvem ou na Névoa, a fim de realizar um balanceamento de
carga, manutenção fı́sica no servidor ou ajustar a localização da aplicação de acordo com
a posição do usuário.
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Nesse sentido, o conceito de Follow-me Cloud [Taleb and Ksentini 2013] propõe
que, dada uma rede com um conjunto de pequenos servidores geograficamente dis-
tribuı́dos em sua borda, uma vez que o usuário se movimente, seu conteúdo presente
nos servidores deve segui-lo, mantendo a qualidade e a disponibilidade do acesso a ele.

Em uma arquitetura hierárquica de Computação em Névoa, como apresentada na
Figura 2, as máquinas virtuais podem ser migradas entre as três camadas da arquitetura.
Há também a possibilidade do usuário ter acesso à sua aplicação que está na Nuvem ou
Névoa de forma indireta. Um usuário ao sair da área de cobertura da Cloudlet que está
executando sua aplicação pode ter sua aplicação mantida nesse nó da Névoa ou migrada
para um novo nó mais próximo. Caso a aplicação se mantenha neste nó de origem, o
usuário utilizará possivelmente a Cloudlet mais próxima como nó de ligação entre ele e
sua aplicação. Para conectar a Cloudet de origem e o usuário, poderão haver quantos
nós intermediários (ou saltos na conexão) forem necessários. Estes saltos porém, podem
aumentar a latência na conexão entre esses dispositivos.

3. Trabalhos Relacionados
O estado da arte relativo ao processo de migração de aplicações em um ambiente de
Névoa e em outras arquiteturas é descrito com mais detalhes a seguir e sumarizado na
Tabela 1. Trabalhos que utilizam informações do futuro trajeto do usuário para melhorar
a transferência de dados entre servidores também são abordados.

Tabela 1. Trabalhos relacionados à migração de aplicações em Névoa ou
migração de conteúdo baseados no deslocamento futuro do usuário.

Trabalho Domı́nio
Utiliza

Predição de
Mobilidade

Avalia
acurácia

da predição

Demanda do usuário

Dados Processamento

[Gomes et al. 2017] Nuvem Móvel 4 4 4 -
[Mustafa et al. 2017] Nuvem Veicular 4 4 4 4
[Liu et al. 2018] Nuvem e Névoa - - 4 4
[Gonçalves et al. 2018b] Névoa 4 - 4 4
[Gonçalves et al. 2018a] Névoa 4 - 4 4
Este trabalho Névoa 4 4 4 4

Os autores [Gomes et al. 2017] apresentam uma proposta de arquitetura
hierárquica para melhorar a experiência do usuário ao acessar dados localizados na Nu-
vem. A proposta visa aperfeiçoar o processo de migração de dados de interesse do
usuário, como vı́deos para cache. Apesar de também incorporar e avaliar o impacto da
predição de mobilidade no processo de migração de dados do usuário na Névoa, o tra-
balho citado possui como foco apenas o acesso a dados, e não considera o acesso a uma
aplicação com demanda de processamento. O trabalho citado utiliza outras métricas para
avaliar o desempenho do cenário como, por exemplo, porcentagem de arquivos correta-
mente selecionados para cache e tempo de download dos dados requeridos pelos usuários.

O trabalho desenvolvido por [Mustafa et al. 2017] também incorpora a predição
de mobilidade dos usuários para melhorar a escolha do destino de suas aplicações, porém
aplicado ao contexto de Nuvem veicular, na qual os veı́culos disponibilizam seus recursos
ociosos para os demais usuários. O trabalho citado utiliza a infraestrutura presente na
borda da rede apenas como intermediária no processo de migração das aplicações entre
os veı́culos, não utilizando-a para processamento da aplicação do usuário. No contexto
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do trabalho, a predição de mobilidade também proporcionou melhorias ao processo de
migração, apesar dos autores utilizarem outras métricas para avaliarem o cenário.

Os autores [Liu et al. 2018] realizam uma avaliação de desempenho da execução
de aplicações no contexto de Névoa e Nuvem. O trabalho avalia o desempenho da
aplicação do usuário de acordo com seu local de execução e propõe um modelo de
otimização multiobjetivo para solucionar este problema. Os autores, no entanto, não con-
sideram a predição de mobilidade dos usuários no escopo de sua avaliação.

Alguns trabalhos propuseram o uso de informações relacionadas a predição de
mobilidade desses usuários para desenvolver uma abordagem proativa quanto ao pro-
cesso de migração de máquinas virtuais em um ambiente de Névoa. O trabalho apresen-
tado em [Gonçalves et al. 2018b] realiza uma avaliação deste cenário tendo como escopo
um grupo de usuários que apresentam um padrão de mobilidade facilmente identificável.
Os autores utilizam como premissa o uso de um predição de mobilidade com uma alta
acurácia para avaliar o desempenho do processo de migração.

Considerando os diversos cenários e demandas relacionados a IoT no contexto de
Cidades Inteligentes, outros usuários, como pessoas se locomovendo a pé, bicicleta ou em
carros particulares, podem não apresentar uma acurácia elevada [Cuttone et al. 2018].
A viabilidade da abordagem proposta neste cenário de menor imprecisão está fora do
escopo do trabalho apresentado pelos autores em [Gonçalves et al. 2018b]. Os autores
complementam a avaliação deste cenário em [Gonçalves et al. 2018a] considerando um
cenário de escassez de recursos. Entretanto, em ambos os trabalhos, o impacto da precisão
do processo de predição não foi avaliado.

Baseado no atual estado da arte, há trabalhos que incorporam a predição de mo-
bilidade para melhorar a migração de aplicações entre os nós da Névoa, entretanto esses
trabalhos não avaliam o impacto da imprecisão dos mecanismos de predição nesse pro-
cesso. A contribuição deste trabalho se dá pela avaliação deste cenário, apontando a via-
bilidade dessa abordagem em variados cenários encontrados no contexto de computação
em Névoa para usuários móveis.

4. Abordagem de migração avaliada
Trabalhos recentes [Gonçalves et al. 2018b, Gonçalves et al. 2018a] introduziram a abor-
dagem de migração proativa de aplicações ao contexto de gerenciamento de recursos em
infraestruturas de Computação em Névoa. As abordagens para migração, até então, posi-
cionavam a aplicação do usuário baseadas em sua atual localização. A partir da posição
do usuário no mapa, a Cloudlet que apresentasse a menor distância, a menor latência ou
outra métrica utilizada, era selecionada. A abordagem de migração proativa, no entanto,
inclui a localização futura do usuário ao processo de definição do próximo local a executar
a sua aplicação. O tempo necessário para o deslocamento do usuário de sua localização
atual para a prevista é definida neste trabalho como janela de predição. O Algoritmo 1
apresenta a sequência de passos realizados durante a avaliação e realização do processo
de migração.

A migração é avaliada a cada handoff (troca de ponto de acesso) realizada pelo
usuário, visto que o ponto de acesso utilizado altera a latência entre ele e a Cloudlet que
está executando sua aplicação. A Figura 3 (a) ilustra a avaliação do processo de migração
a partir da cobertura do ponto de acesso do usuário. Enquanto o usuário estiver presente
na zona de migração, a viabilidade de realizar o processo de migração será avaliada (linha
1 do Algoritmo 1).
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A Figura 3 (b) ilustra a sequência de migrações, a posição futura do usuário e
as Cloudlets avaliadas no processo de migração proativa. A localização prevista para o
usuário (linha 2 do Algoritmo 1 e ilustrada pela linha tracejada na Figura 3 (b)), passa a
servir como base para a seleção do conjunto de Cloudlets candidatas a receber a aplicação
do usuário (linha 3 do Algoritmo 1 e ilustrada pela área acinzentada na Figura 3 (b)). Caso
uma Cloudlet, dentre as selecionadas, apresente um desempenho melhor, a depender da
métrica utilizada (Menor latência ou menor distância fı́sica entre ela e o usuário), que a
atual Cloudlet utilizada pelo usuário (linhas 4 e 5 do Algoritmo 1), o processo de migração
se faz necessário. A migração será iniciada no momento em que usuário se localizar no
ponto de migração, realizada nas linhas 6 a 8 do Algoritmo 1 e ilustrada na Figura 3 (a).

(a) Processo de migração a partir da área de
cobertura do ponto de acesso. Adaptado de
[Lopes et al. 2017]

(b) Ilustração do processo de migração entre os nós
da Névoa. Fonte: [Gonçalves et al. 2018b]

Figura 3. Migração de aplicações baseada na predição de mobilidade do usuário

Algoritmo 1: Processo de migração proativa
input : cloudlets, usuario, janela de predicao, criterio migracao

1 while usuário estiver na zona de migração do
2 localizacao futura usuario = preve localizacao(usuario,

janela de predicao);
3 cloudlets candidatas = seleciona cloudlets candidatas(cloudlets,

localizacao futura usuario);
4 melhor cloudlet = seleciona melhor cloudlet(cloudlets candidatas,

usuario, criterio migracao);
5 if metrica avaliada(criterio migracao, cloudlet candidata) <

metrica avaliada(criterio migracao, cloudlet atual) then
6 while usuario nao estiver no ponto de migracao do
7 espere;
8 inicia migracao(usuario, melhor cloudlet);

5. Metodologia
A validação do trabalho desenvolvido neste artigo foi realizada através de simulações
de cenários compatı́veis com o contexto de uma Cidade Inteligente. O conjunto de fer-
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ramentas utilizadas consiste no simulador de mobilidade urbana SUMO (Simulator for
UrbanMObility)1 e o simulador de rede MyIFogSim [Lopes et al. 2017]. O simulador
MyIFogSim disponibiliza um ambiente para avaliar o gerenciamento de recursos compu-
tacionais da Computação na Névoa. Baseado no Simulador IFogSim [Gupta et al. 2017],
o simulador MyIFogSim estende o simulador anterior suportando usuários móveis no
contexto de migração de máquinas virtuais e alocação de recursos nos nós da Névoa.

Baseado no ambiente disponibilizado pelo simulador MyIFogSim, foram desen-
volvidas as modificações necessárias no simulador a fim de providenciar uma compatibi-
lidade com os resultados do simulador SUMO. O SUMO é o simulador responsável pelo
gerenciamento da mobilidade dos usuários a serem utilizados no cenário de estudo.

A partir de dados de mobilidade disponibilizados na literatura, o simulador SUMO
interpreta-os e constrói uma nova base de dados compatı́vel com o simulador de rede
MyIFogSim utilizando os parâmetros: posição no mapa, velocidade, direção e o tempo
de simulação em que esses dados foram coletados. O padrão de mobilidade utilizado neste
estudo baseia-se em mobilidades reais de 500 ônibus urbanos da cidade de Luxemburgo2

ao longo de 24 horas. O ambiente construı́do, bem como as modificações incorporadas
ao simulador, estão disponı́veis para uso da comunidade3.

Para a avaliação dos cenários propostos, os parâmetros de simulação referentes
aos recursos disponı́veis na Névoa e a demanda dos usuários foram definidos basea-
dos em trabalhos relacionados presentes na literatura [Yao et al. 2015, Lopes et al. 2017].
Cada Cloudlet utilizada possui uma capacidade de processamento de 2800 milhões de
instruções por segundo, 8 GB de memória RAM, 80 GB de armazenamento, e uma co-
nexão de 100 Mbps de largura de banda e latência de 4 milissegundos para seu ponto
de acesso. Uma conexão uniformemente distribuı́da entre 1 e 10 Gbps conecta cada par
de Cloudlets. Cada Cloudlet é associada a um ponto de acesso que possui um raio de
cobertura de 500 metros. A máquina virtual utilizada nas simulações possui 200 MB.

Os cenários para avaliação do processo de migração baseiam-se em 5 carac-
terı́sticas: (1) Latência entre os nós da Névoa, (2) Janela de predição, (3) Imprecisão
na localização futura prevista para o usuário, (4) Critério de escolha da Cloudlet de des-
tino na migração e ainda (5) o impacto na execução da aplicação caso, intencionalmente,
não se realize nenhuma migração durante o trajeto do usuário.

Em um cenário em que duas Cloudlets pertencem a um mesmo provedor, a co-
nexão de rede provida por ele poderá permitir uma baixa latência entre elas. Este cenário
pertence à avaliação da Caracterı́stica (1) que, neste trabalho, avalia o comportamento da
migração de aplicações em arquiteturas com latências variando de 2 a 100 ms.

As demais caracterı́sticas estão diretamente relacionadas ao processo de migração.
A Caracterı́stica (2) refere-se ao tempo de deslocamento do usuário entre a posição atual
e a localização calculada pela predição de mobilidade. Neste trabalho o intervalo avaliado
varia de 0 a 600 segundos. A janela de predição 0 não utiliza quaisquer informações sobre
o trajeto futuro do usuário no processo de migração.

O principal foco de avaliação deste trabalho, no entanto, refere-se à Carac-
terı́stica (3), relacionada à imprecisão da predição de mobilidade do usuário. A partir
da localização futura preliminarmente correta, baseada na janela de predição citada an-

1http://sumo.dlr.de
2https://github.com/lcodeca/LuSTScenario
3https://github.com/diogomg/MyIFogSim
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teriormente, um segundo ponto aleatório a alguns metros do ponto inicialmente previsto
é definido como a localização base para o processo de migração. O intervalo de valores
utilizados para acrescentar o erro na predição da localidade varia entre 0 e 1000 metros.

Outra caracterı́stica avaliada refere-se ao critério utilizado para a escolha da Clou-

dlet a receber a aplicação do usuário no processo de migração. A caracterı́stica (4) utiliza
dois critérios para seleção do destino da aplicação: a menor latência e a menor distância
entre o usuário e a Cloudlet. Por fim, a Caracterı́stica (5) foi utilizada como base de
comparação para as Caracterı́sticas (2) e (3). A caracterı́stica (5) visa avaliar o desempe-
nho da aplicação do usuário em um cenário em que, intencionalmente, nenhuma migração
ocorre durante o trajeto do usuário. Neste cenário, a aplicação é enviada para a Cloudlet

mais próxima ao usuário no inicio de seu trajeto e por lá permanece até o usuário chegar
ao seu destino. A Tabela 2 sumariza os cenários avaliados no escopo deste trabalho.

Tabela 2. Cenários avaliados
Caracterı́stica Escopo
(1) Latência entre Cloudlets 2, 15, 30 e 100 ms
(2) Janela de predição 0, 150, 300, 450 e 600 s
(3) Imprecisão na localização prevista 0, 500 e 1000 m
(4) Critério de migração Menor latência e Menor distância
(5) Presença ou ausência de migrações Nenhuma migração realizada

A avaliação desses cenários deu-se pela análise dos resultados das simulações
baseada nas métricas: Número de migrações, latência média e latência máxima. Os re-
sultados são apresentados a seguir considerando um intervalo de confiança de 95%.

6. Resultados
A partir das simulações realizadas pôde-se obter alguns resultados referentes ao compor-
tamento do processo de migração em diferentes cenários. A Figura 4 apresenta o número
de migrações realizadas de acordo com a janela de predição utilizada e a imprecisão na
identificação da posição futura do usuário.

O aumento no conhecimento do trajeto futuro do usuário contribui com uma
diminuição no número de migrações realizadas ao longo de sua viagem. Ter conhe-
cimento sobre o trajeto do usuário para os próximos 600 segundos resulta em uma
diminuição de até 60% no número de migrações.

Pode-se observar também que a imprecisão na predição de localização futura do
usuário não interfere no número de migrações. Devido a imprecisão, a Cloudlet ótima
possivelmente não será escolhida, o que teoricamente resultaria em uma antecipação do
próximo processo de migração. Esta migração só será iniciada caso o algoritmo identi-
fique uma Cloudlet melhor posicionada. Entretanto, o conjunto de Cloudlets candidatas
a receber a migração também será definido a partir de uma má predição de mobilidade,
dificultando e adiando a identificação de uma Cloudlet que ofereça melhores condições ao
usuário. Apesar da imprecisão na escolha da Cloudlet de destino da migração da máquina
virtual não possuir interferência significativa no número de migração realizadas, outras
métricas foram avaliadas para complementar a avaliação deste cenário.

A Figura 5 apresenta a latência média experimentada pelos usuários nos diferentes
cenários avaliados, considerando os critérios para escolha da Cloudlet no processo de
migração, menor latência Figura 5 (a), e menor distância, Figura 5 (b). O critério de
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Figura 4. Número de migrações realizadas, em média, por usuário nos cenários
avaliados

seleção, apesar de apresentar desempenhos pontualmente diferentes, em geral, apresenta
comportamentos semelhantes nos cenários avaliados.

Em um ambiente em que a latência entre cada par de Cloudlets é de 2 ms, caso
pertençam a um mesmo provedor, por exemplo, a localização da máquina virtual é irre-
levante para a latência experimentada pelo usuário. Nota-se também a similaridade entre
os resultados nos cenários com a presença e ausência de migrações em uma infraestru-
tura com esta configuração de rede. Pode-se concluir que neste cenário a realização da
migração da aplicação se torna dispensável, pois não realizar nenhuma migração não al-
tera a latência experimentada pelo usuário e não acrescenta perı́odos de indisponibilidade
de acesso causados pelo processo de migração.

Nos demais cenários, no entanto, a latência entre as Cloudlets impactou no desem-
penho do processo de migração. Em geral, as migrações resultaram em menores latências
para o usuário. Para arquiteturas que apresentam uma latência entre Cloudlets de 15, 30
e 100 ms, realizar migrações sem erros na predição de mobilidade e com o critério de
escolha da Cloudlet pela menor latência, apresentam nı́veis de latência, respectivamente,
de até 20%, 30% e 40% inferiores ao cenário base que não realiza nenhuma migração.

Apesar da realização de migrações diminuir a latência média experimentada pelo
usuário, há a necessidade de posicionar a aplicação do usuário o mais próximo possı́vel
do usuário para obter esses benefı́cios. Em geral, a utilização da predição de mobilidade,
apesar de reduzir o número de migrações, aumenta a latência experimentada pelo usuário
em arquiteturas com uma latência entre Cloudlets superior a 2 ms. Há então um tradeoff

entre a manutenção da latência e a diminuição no número de migrações.

Complementarmente, realizar de forma imprecisa a predição de mobilidade pode
potencializar o aumento na latência experimentada pelo usuário. Cenários em que a
predição de mobilidade do usuário possui cerca de 1000 metros de imprecisão, a latência
média experimentada pelo usuário é equivalente ao cenário em que não é permitido a
realização de migrações. Esse comportamento é resultado da distância entre o usuário
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Figura 5. Latência média experimentada pelos usuários nos cenários avaliados

e a sua aplicação. A tendência da latência se aproximar do cenário base de ausência de
migrações também é identificada com o aumento na janela de predição.

A latência máxima experimentada pelo usuário se manteve estável em todos os
cenários em que o processo de migração ocorria, tanto para o critério de menor latência
(Figura 6 (a)) quanto para menor distância (Figura 6 (b)). Isso deve-se ao fato de que o
processo de migração ocorre somente quando a Cloudlet que está atendendo o usuário
deixa de oferecer o critério de migração estabelecido, menor latência ou menor distância.
Caso não haja Cloudlets atendendo essa demanda, a aplicação continua sendo executada
na Cloudlet de origem, caso contrário, o processo de migração é iniciado. Nota-se que a
conexão de rede entre as Cloudlets apresenta um papel determinante na latência máxima
oferecida ao usuário, podendo alcançar latências de até 250 ms.

7. Conclusão
A computação em Névoa provê ao usuário o acesso à sua aplicação com uma latência re-
duzida, se comparada à Nuvem. Definir a melhor localização para executar esta aplicação,
no entanto, é fundamental para garantir tais benefı́cios.

Simulações de cenários compatı́veis com usuários móveis em uma Cidade Inteli-
gente ratificaram que incorporar informações sobre o trajeto futuro do usuário contribui
para a diminuição no número de migrações de sua aplicação entre as Cloudlets na Névoa.
A imprecisão nesse cálculo, no entanto, não impacta no número de migrações realizadas.

Resultados apresentados neste trabalho indicam que uma imprecisão de 1000 me-
tros na identificação da posição futura do usuário pode resultar em um aumento na latência
em até 30%. Neste cenário, a utilização de predição de mobilidade se torna irrelevante,
assim como em um ambiente com uma baixa latência entre as Cloudlets. Entretanto, em
uma arquitetura que apresenta uma latência entre Cloudlets a partir de 15 ms, a realização
de migrações apresenta bons resultados quanto à latência proporcionada aos usuários.
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Figura 6. Latência máxima experimentada pelos usuários nos cenários avaliados

Baseado nos resultados deste trabalho, nota-se que há um tradeoff entre a esco-
lha de uma abordagem que resulte em um baixo número de migrações, diminuindo a
indisponibilidade de acesso, e uma que resulte em uma baixa latência. No contexto de
Computação em Névoa para usuários móveis, caberá ao desenvolvedor da aplicação ou
ao provedor da infraestrutura escolher, dentre esses parâmetros, a prioridade da aplicação.

A partir das conclusões obtidas neste trabalho, alguns tópicos de pesquisa ainda
se encontram em aberto e outros cenários poderiam ser avaliados para complementar este
trabalho. Algoritmos de predição presentes na literatura e outras métricas, como dados
transmitidos e tempo de indisponibilidade de acesso também poderiam ser avaliados.
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Abstract. Location-Based Social Networks (LBSN) data contains spatial, tem-
poral, and social features of user activity, providing valuable information that
is currently available on large-scale and low-cost fashion via traditional data
collection methods. In this way, LBSN data enables a system to predict user
mobility based on spatial, temporal, and social features, which can be used in
several areas, such as, device-to-device(D2D) communication, cache, and oth-
ers. In addition, a Temporal Markov Chain (TMC) is a stochastic model used
to model randomly changing systems, such as mobility prediction based on the
spatiotemporal factor, for instance, location and day of the week. In this paper,
we introduce the TEmporal Markov Model with User Similarity (TEMMUS) mo-
bility prediction model. TEMMUS considers a TMC of variable order based on
the day of the week (weekday or weekend) and the user similarity to predict
the user’s future location. The results highlight a higher accuracy of TEMMUS
compared to three state-of-the-art Markov Chains predictors.

1. Introduction
Location-Based Social Networks (LBSNs), such as Foursquare and Yelp, became popu-
lar to provide public data capable of mapping people by means of status, check-ins, and
photos shared online, leading to a new urban computing era [Machado et al. 2016]. This
is because the growth of mobile networks together with recent advances in localization
techniques enhanced social networking services in urban computing, where LBSNs allow
users to share their locations and location-related contents, such as geotagged photos and
notes [Silva et al. 2019]. In this context, LBSNs users stopped being only consumers to
become data producers, offering various research opportunities, such as mobility predic-
tion and recommendation systems. In addition, location data bridges the gap between the
physical and digital worlds, enabling a deeper understanding of users’ preferences and
behavior [Schipor et al. 2017].

LBSN data distinguish from traditional GPS data, e.g., Call Data Records (CDR),
mainly in social, geographic, and temporal resolutions, which can be used to model
movement pattern and infer user similarity movements [Gao and Liu 2015]. Specifically,
LBSN contains spatial, temporal, and social features of user activity, providing valuable
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information that is currently available on large-scale and low-cost fashion via any tradi-
tional data collection methods [Silva et al. 2014]. LBSN is an important tool in urban
computing to provide urban data with social aspects, such as the user’s preferences and
routine. In this way, LBSN data enables us to understand user patterns, city dynamics and
related social, economic, and cultural aspects based on social, spatial, and temporal user
characteristics [Silva et al. 2019].

LBSN data can be used for capturing user mobility patterns to understand when
and where a user commonly goes (location prediction), and exploiting user preferences
and location profiles to investigate where and when a user wants to explore (location
recommendation). In this sense, mobility prediction based on LBSN data helps several
areas of the public and private sectors, such as observation patterns and urban plan-
ning [Machado et al. 2017]. For instance, mobility prediction can be used to improve
Device-to-Device (D2D) communications in opportunistic networks, where user location
is required to make mobile data offloading. In addition, mobility prediction can be used
for proactive caching, alleviating back-haul traffic and mitigating latency caused by han-
dovers [Abani et al. 2017].

The study of human movement patterns shows that people’s actions are repetitive
since they visit specific locations at a relatively fixed time every day [Yan et al. 2017].
In addition, people tend to visit the same places that his/her friends visited, enabling
the investigation of social features [Silveira et al. 2016]. However, social information is
less effective in predicting a user’s repetitive mobility behavior compared to spatial and
temporal information, since a user’s repetitive mobility behavior is more affected by his
personal interests than his friends’ preferences [Gao and Liu 2015]. On the other hand,
social correlation, called user similarity, can be considered to assist spatial and temporal
information for mobility prediction. For instance, the check-ins sequence, i.e., trajectory,
from other users are correlated with the user’s current check-in, where mobility prediction
can be made considering the combination of all the predictions from friends. Hence,
spatial, temporal, and social information plays a key role in enabling a highly accurate
mobility prediction.

Several methods have been proposed for mobility prediction based on LBSN,
where most of them use only the historical trajectories to identify user and group move-
ment patterns. For instance, Markov Chain (MC) is one of the statistical models used in
predictive analytics, which aims to find the probability of an event happen given n past
events conforming to the order n of the model. Specifically, in the 1st Order MC (1-MC),
the future location of a given user is only influenced by the actual location. However, 1st
and 2nd Order MC may conflict with some human mobility behavior [Menz et al. 2018].
For instance, the higher the number of transitions ”Home to Work” or vice-versa will
outweigh any other transition for as many times as this behavior exceeds the next most
possible transition regardless the day of the week. Consequently, in many cases, the as-
sumption that ”the next place that is going to be visited is only dependent on the current
location” becomes false. Hence, it is important to build a Temporal Markov Chain (TMC)
for mobility prediction, by considering different models for the weekdays and weekends.

In this paper, we propose the mobility predictor based on TEmporal Markov
Model with User Similarity, called of TEMMUS. It ranks a set of possible locations to
be visited by a given user based spatial and trajectory similarity. Specifically, TEMMUS
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takes into account variable order TMC depending on the day of the week and the simi-
larity between users trajectories to rank a set of possible locations that a given user could
be. We evaluate the performance TEMMUS using three real datasets, consisting of more
than 200 thousand users’ records over a period of 18 months. The results highlight a
higher performance of TEMMUS compared to other state-of-the-art Markov Chains pre-
dictors, showing that the spatiotemporal and user similarity features influence on mobility
predictions.

The remainder of this paper is organized as follows. In Section 2, we review
relevant related work about mobility prediction based on LBSN data. In Section 3, we
introduce the proposed TEMMUS mobility predictor. In Section 4, we describe our data
collection procedures, evaluation metrics, and results. In Section 5, we introduce the
conclusion and future work of this paper.

2. Related Work
[Abani et al. 2017] proposed a proactive caching strategy for reducing the latency of re-
trieving predictable content requests in a vehicular network. This proposal considers the
individual strategy for mobility prediction since it is based on the history of the object
itself. However, this approach is limited by the locations visited by the node, failing in
predicting future locations of non-systematic objects due to the individuality of each ob-
ject. [Nguyen and Giordano 2012] proposed a prediction-based routing algorithm, which
considers both spatial and temporal contact dimensions. In this sense, the source knows
when and where to start the routing process, which minimizes the network delay and
overhead.

Existing mobility prediction models consider the historical record of users. For
instance, [Jiang et al. 2016] proposed a method to extract the Region-of-Interest (ROI)
from the historical data location. On the other hand, other authors consider not only
the history of the user but also the spatial-temporal context to improve the accuracy of
the mobility prediction model. For instance, [Wang et al. 2015] modeled the spatial and
temporal activity preferences separately and combined them for preference inference.
[Gao et al. 2013] proposed a general framework to exploit and model temporal cyclic pat-
terns and their relationships with spatial and social data. The experimental results on two
real-world LBSN data-sets that validate the importance of temporal effects in capturing
user mobile behavior.

There are some researchers that study the social property on LBSNs to extract
user movement and preference pattern. [Cheng et al. 2012] included the social infor-
mation, and combined the geographical influence into a generalized matrix factorization
framework to provide more accurate and efficient Points Of Interests (POI) recommenda-
tion. [Silveira et al. 2016] proposed a model to predict human mobility, called MobDatU,
which considers data from mobile calls and LBSN data. MobDataU includes social inter-
actions between users as an important factor to predict the next region. [Munjal et al. 2011]
proposed SMOOTH, which is a simple and realistic model that leverage several known
features of human movement to model human mobility.

Markov Model is one of the statistical models used in predictive analytics. In
this way, [Chen et al. 2014] introduced three Markov-based models, namely, Personal
Markov Model (PMM), General Markov Model (GMM), and Next Location Predictor
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with Markov Modeling (NLPMM). PMM considers only the mobility of a specific user,
i.e., its own past trajectories, to build the mobility prediction model. On the other hand,
GMM takes into account the collective aspects of the mobility, i.e., considering not only
the movement of a specific node but of all the nodes since they often share similar move-
ment patterns. NLPMM combines PMM and GMM models using linear regression in
order to explore the individual and collective aspects of mobility.

Based on our analysis of the state-of-the-art, we conclude that LBSN data can be
used for mobility prediction. Hence, it is essential to consider spatial, temporal, social,
and user similarity information for mobility prediction based on LBSN data. However,
to the best of our knowledge all of these key features have been provided in a unified
mobility prediction model.

3. TEMMUS Model
In this section, we introduce the mobility predictor based on TEmporal Markov Model
with User Similarity (TEMMUS). It takes into account TMC of a variable order based on
the day of the week and the similarity between users trajectories to rank a set of possible
locations that a given user could be. TEMMUS mainly consists of some components:
1) training a variable order TMC for each user with its own trajectories (i.e., individual
pattern); 2) computing the similarity between users based on the spatial locality and the
users’ trajectories to compute the probability of reaching each possible next location based
on MC for each user and 3) computing the future locations based only on the social
feature for predictions with high Entropy (H) levels, i.e., random mobility prediction.
Each component is detailed in the following subsections.

Figure 1 introduces an overview of the prediction model. We focus on modeling
and analytics. Specifically, it represents active and voluntary user participation, acting as
a sort of social sensor, in a distributed process of sharing personal and also data about
various aspects of the city in Web services, i.e.Foursquare. In order to build the mobility
prediction model, we take into account a Temporal Markov Chain (TMC) of variable
order based on the day of the week and the similarity between users trajectories to rank a
set of possible locations that a given user could be.
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3.1. System Model
Users could check-in at a physical place, and let their friends aware of this check-in by
means of Foursquare1, a popular LBSN. The check-in location indicates the current ge-
ographical status of a user in the real world and generates the local social networks of
the user based on this location. Each check-in c is defined as a 3-tuple {u, l, t}, where
u represents the user; l denotes the location and is defined by latitude and longitude co-
ordinates; and t represents the timestamp. We denote the total set of check-ins as C and
the set of check-ins for a specific user u as Cu. The trajectory seq is defined as a time-
ordered sequence of check-ins, i.e., locations, that the user just passed. For instance, for
a sequence of length five (5), seq is equal to {l1, l2, l3, l4, l5}, indicating that the user just
checked-in at these locations in such order. In addition, we consider that two persons
are able to interact, as soon as they checked-in at the same location in a one-hour time
window period.

We formalize the mobility prediction problem for the user u, i.e., next check-in
location ln+1, as follows. Given a user u whose current check-in is c (to venue l at time
t), our aim is to rank the set of possible locations so that the next location ln+1 to be
visited will be ranked at the highest possible location in the list. Hence, the mobility
prediction problem is essentially a ranking task, where we compute a ranking score r̂ for
all venues in L. We consider an MC to solve the mobility prediction problem. Specifically,
a Markov Chain is composed by a set of states and transitions, where a state corresponds
to a sampling location ln, while a transition ln ! ln+1 represents a mobility of a user u
from a location ln to a location ln+1. The state transition might occur based on collective
or individual users’ patterns. The transition from a state to other has a probability denoted
as P (ln+1|seq), meaning the probability of reaching the location ln+1 given the trajectory
seq.

3.2. Temporal Markov Chain based on Individual Patterns
An often observable behavior of an LBSN user is the departure from home to work in
the morning followed by a return to home in the afternoon [Menz et al. 2018]. However,
considering the logic of a 1st and 2nd MC, the probability for the transition ”Home to
Work” and vice-versa increases every time the user follows this behavior regardless the
day of the week. Hence, in many cases the assumption that ”the next place that is going to
be visited is only dependent on the current location” becomes false. One way to overcome
this problem is building MC with higher orders, but the performance may not increase as
would expect, once this may lead to long trajectories that are not directly related to the
user next location, making the mobility prediction difficult.

Clustering user trajectories according to different aspects, such as day of the week,
hour, etc, could improve the accuracy of the mobility prediction model. For instance, we
must use only weekdays trajectories in order to predict the next location on a Monday.
In this way, we build a TMC for the weekdays (from Monday to Friday) and weekends
(Saturday and Sunday). We denote the set of trajectories for user u as Su, and the number
of times the user u has checked-in at location ln+1 after the sequence of locations seq as
|seq ! ln+1|, where seq 2 Su and the size is defined by the order of the model. We
compute the probability to reach each location that the user u visited after the trajectory

1http://4sq.com
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of check-ins seq. Therefore, the probability P (ln+1|seq) of the user sign at location ln+1

in the next time given the sequence of locations seq is:

P (ln+1|seq) =
|seq ! ln+1|

NP
i=1

|seq ! li| 8 li 2 L

; (1)

3.3. Similarity
Users tend to visit specific locations at a relatively fixed time every day. In this way, we
find users similar routines for mobility prediction. We computed the similarity from two
perspectives: spatial similarity and trajectory similarity. For the first one, we calculated
the relative frequency RF (u, l) for a user u and a location l based on the number of times
the user u visited the location l divided by the total number of visits. Therefore, RF (u, l)
is is given by:

RF (u, l) =
|l|

NP
i=1

|li|
; 8 li 2 L (2)

After that, we built the matrix of relative frequencies (RF ) for all users and loca-
tions, where a row indicates the user, and the column the location. Hence, the probability
distribution of a user u is given by RF (u), where it indicates the whole row of the matrix.

RF =

2

6664

RF (u1, l1) RF (u1, l2) RF (u1, l3) · · · RF (u1, lN)
RF (u2, l1) RF (u2, l2) RF (u2, l3) · · · RF (u2, lN)

...
...

... . . . ...
RF (uM , l1) RF (uM , l2) RF (uM , l3) · · · RF (uM , lN)

3

7775
(3)

User similarity enhances the spatial and temporal information for mobility pre-
diction since mobility from a user y could be correlated with a user x. In this sense, we
computed the similarity between any two users x and y, denoted as SRE(x, y), based
on the Kullback-Lieber divergence (KL), also known as Relative Entropy. We consid-
ered similar users those whose SRE metric was above a given threshold ths. Therefore,
SRE(x, y) is given by:

SRE(x, y) = 1�KL = 1�
"

NX

i=1

RF (x, li)⇥ log
RF (x, li)

RF (y, li)

#
; where x 6= y (4)

We determined the trajectory similarity based on the Adjusted Jaccard Index (AJI)
for each user trajectory set Su, where the index u indicates the user. For instance, let
seqx 2 Sx and seqy 2 Sy be the trajectories of the users x and y, respectively. We
computed the total relative abundances Vx = {p1, p2, · · · , pJ}, for the user x, and Vy =
{⇡1, ⇡2, · · · , ⇡K} for the user y, where J and K are the number of unique locations. Then,
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the index AJI was computed considering the relative number of the sharing locations in
these trajectories seqx and seqy (Eq. 5 and 6). Given that, we quantified the trajectory sim-
ilarity using the intersections between users x and y in terms of a weighted average of all
possible similarities in trajectories that belong to them, denoted as SS(x, y). Therefore,
SS(x, y) is given by:

Vxy = |Vx|⇥ |Vy| ; 8 Sx \ Sy (5)

AJI(seqx, seqy) =
|Vxy|

|Vx + Vy � Vxy|
(6)

SS(x, y) =
1

|Sx|⇥ |Sy|
X

seqx

X

seqy

AJI(seqx, seqy) (7)

After quantifying the similarities, we considered them as the weight (W ) of the
probability of reaching each possible next location taking into account the mean of the
two kinds of similarities: spatial and trajectory. Therefore, the weight W and the vector
of possible next location (r̂) are given by:

Wx,y =
SRE(x, y) + SS(x, y)

2
(8)

r̂(x) = argmax
l2L

(
X

y2U

Wx,y ⇥ P (ln+1 = l|seqy)
)

(9)

3.4. Temporal Markov Chain based on Collective Patterns
In this last component, we classified our prediction according to the Shannon Entropy,
also known as Entropy (H), to measure the uncertainty of our approach (eq. 10). In other
words, the more uniform the vector r̂(x) is, the more randomness it has. Therefore, for
those users whose next locations vector r̂(x) was above a threshold thse, we recalculated
the probability of next locations using the collective patterns instead of the individual
ones. In this sense, based on the argument that “users tend to visit specific locations at
a relatively fixed time every day, and also they tend to visit the same places that his/her
friends visited”, we built a TMC model leveraging the human interactions.

H = �
X

r̂(x)log(r̂(x)) (10)

We considered that two or more users were able to interact since they have been
in the same area/location in a one-hour time window. Consequently, for each user, we
built a list of users that were in the same area following the specifications above, denoted
as F . For instance, let x be a user who checked-in at a location l at timestamp t, hence,
c =< x, l, t >. All users that checked-in at l within a period less than one hour are added
in the Fx list, where the index x indicates that F is a list of the user x. Then, the vector
containing the user possible next location, r̂(x), is given by:

r̂(x) = argmax
l2L

{P (ln+1 = l|seqf )8f 2 F} (11)
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In summary, the probability r̂(x) of user x check-in next location is:

r̂(x) =

8
><

>:

argmaxl2L[P (ln+1 = l|seqf )8f 2 F ] if H > thse

argmaxl2L[
P
y2U

Wx,y ⇥ P (ln+1 = l|seqy)] otherwise
(12)

4. Evaluation
In this section, we describe our data collection methodology and metrics used to evaluate
TEMMUS.

4.1. Data Collection Methodology and Evaluation Metrics
We used the regions of Tokyo, New York and Istanbul from Global-scale Check-in Dataset.
Tokyo dataset contains about 1 million check-ins by 12592 users at 82258 venues over
a period of 18 months (from April 2012 to September 2013). The region of New York
contains 237268 check-ins of 6250 different users at 25049 locations against over 2.5
millions of check-ins of 31570 users and 111158 different venues collected in the same
period from the region of Istanbul. This dataset has the following information: (i) User
ID (anonimyzed); (ii) Latitude; (iii) Longitude; (iv) Timestamp/DateTime; (v) Venue ID.

In order to separate the dataset into train and test, we used a variation of the k-fold
method, following the temporal aspects of the check-ins. Therefore, we defined k = 100,
and the size of the train dataset was limited up to twice the test. For example, let D be
a set of 101 time-ordered check-ins groups of equal size, where D = [0, 1, 2, 3 · · · 100].
The train and test datasets are given by the following method:

TRAIN : [ 0 ] TEST : [1]

TRAIN : [0, 1] TEST : [2]

TRAIN : [1, 2] TEST : [3]

TRAIN : [2, 3] TEST : [4]

TRAIN : [3, 4] TEST : [5]
...

TRAIN : [98, 99] TEST : [100]

(13)

We can distinguish our prediction according to the type: classification or regres-
sion. In the first one, the output is a categorical class label. On the other hand, in the
regression problem, the model learns a continuous function. It is common for classifica-
tion models to predict a continuous value as the probability of a given example belonging
to each output class. The probabilities can be interpreted as the likelihood or confidence
of a given example belonging to each class. A predicted probability can be converted into
a class value by selecting the class label that has the highest probability. In this paper, we
return a vector containing the highest K predicted probabilities, indicating that the user
can check-in at any of these K locations at next time.
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Day
1 2 3 4 5

Actual location A A A B A
Predicted location A A B B A
Correct Yes Yes No Yes Yes

Table 1. Example of location prediction

For the first type of prediction, there are mainly three subsets of classifications:
binary, multiclass and multilabel, each one containing its own subsets. For instance, the
binary classification usually predicts the probability of a target variable to be Yes/No. On
the other hand, the multiclass classification means a classification task with more than
two classes; e.g., classify a set of images of fruits which may be oranges, apples, or pears.

In addition, it makes the assumption that each sample is assigned to one and only
one label: fruit can be either an apple or a pear but not both at the same time. The multil-
abel classification problem also applies to tasks with more than two classes, however, the
labels are not mutually exclusives, meaning that more than one label can be assigned at
the same time. For instance, topics that are relevant to a document. A text might be about
any of religion, politics, finance or education at the same time or none of these.

The tasks of multiclass as well as multilabel can be decomposed in multiple bi-
nary classification problems, where it can be categorized into One vs All (OvA) and One
vs One (OvO). In the OvA strategy involves training a single classifier per class, with the
samples of that class as positive samples and all other samples as negatives. In contrast,
in OvO the classes are combined in pairs. For instance, if the multiclass problem has n

classes, the OvO approach will be composed by n(n � 1)/2 pairs, and then the label as-
signing stage is performed by majority voting. In this paper, we decompose our predicting
problem into an OvA classifier.

In order to evaluate the classification performance, we compare different Markov-
based methods using two metrics: accuracy and F1 metrics (eqs. 14 and 15). The former
measures the number of correct predictions among the predictions made. However, while
it is widely used in classification problems, for imbalanced datasets it can mislead. It
occurs since a large number of classes may be wrongly classified. For instance, a predic-
tor can be evaluated with a high overall accuracy score due to a great number of correct
predictions made for a specific class while it presents a poor score for all others. Conse-
quently, we compute the accuracy for each class and takes the average.

accuracy =
no. correctly predicted

no. predictions
(14)

Following this same strategy, we compute the F1 metric. It is the weighted av-
erage of Precision and Recall, where the First is the ratio of correctly predicted positive
observations to the total predicted positive observations while the Second is the ratio of
correctly predicted positive to the total number of actually positive observations. For in-
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Figure 2. Accuracy according to the TOP-K predicted locations

stance, considering Table 1 that contains the set of predicted locations and the users’ real
locations for 5 different days, we have predicted that two locations are B (days 3 and 4).
Therefore, there is a mistake on the third prediction, consequently, since there two days
that are predicted as B (highlighted in red), and one location was really B, the precision
is 1/2 in this case while the recall is 1 (perfect).

F1 = 2⇥ precision

precision+ recall
(15)

4.2. Results
Figure 2 illustrates the accuracy metric according to the size of the next location vector
for all the predictors and for all the scenarios: Tokyo, New York, and Istanbul. In this
context, GMM has the worst performance considering. It occurs because this predictor
uses only the collective patterns to compute the user’s possible next location, highlighting
the idea that the mobility behavior of a user is more influenced by his personal interests
than the collective ones. In this sense, PMM considers only the individual patterns to
predict the next location and outperforms the GMM’s accuracy by 77.5%, for the list size
equal to 3 (K=3) for the scenario of Tokyo. In addition, in this same scenario, the minor
difference between GMM and PMM occurs for the lowest size of the list because PMM
is more affected by the increase of the size if compared to GMM.
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Figure 3. F1 according to the TOP-K predicted locations

The combination of the individual and collective patterns through a linear regres-
sion is used in the NLPMM predictor. Therefore, it shows a significant improvement
if compared to the other approaches mentioned above. However, it is important to note
that this model gives more importance for the individual patterns than the collective pat-
terns using a factor ↵. In this context, we use the ↵-value that most fit for each scenario,
considering the highest accuracy average. For instance, for the New York region, we
use alpha = 0.7, indicating that the individual pattern has a weight of 70% while the
collective 30%.

Our approach performs the best among all the predictors in the three scenarios
due to the use of spatial, temporal and social aspects to predict user next location. The
accuracy metric achieves an improvement of more than 2 times – considering the relative
percentages – compared with the worst predictor, GMM. Considering the Second best
predictor, NLPMM, our model outperforms up to 70% as long as it uses a TMC with user
similarity to compute the prediction.

Similarly, Figure 3 presents the F1 metric according to the size of the next location
vector for all the scenarios. In this context, TEMMUS performed best among all the
predictors and all regions: Tokyo, New York, and Istanbul. More specifically, it improves
almost twice the F1 score of the worst predictor. For example, for the region of Tokyo,
TEMMUS outperforms GMM by 195%. Our approach is followed by NLPMM, PMM,
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and GMM as the best average results. It occurs since a lot of predictability is encoded in
the sequence order of place visits, but a significant share of predictability is also encoded
in a temporal order of visitation pattern, implying that the models can be improved by the
inclusion of temporal information (as in our proposed model).

Similarly, the inclusion of the social factor to compute the next location improves
the performance of our model. This makes the model dynamic because generates different
predictions at different times. Also, it enables predicting a much broader range of loca-
tions, which is a big contributor to higher recall scores, implying a much higher predictive
power. Additionally, the model also makes conceptually more meaningful predictions.
For example, TEMMUS does not predict work location as the next location during the
weekends as long as it is clear from the temporal factor that this kind of location is not
frequently visited during the weekends.

From the results, we can conclude that the proposed method is a promising solu-
tion for predicting human mobility from LBSN. By exploiting both trajectory and spatial
similarities into a ranking-classification approach, based on historical visiting information
and user trajectory similarity, it inherited the benefits of both the methods, exhibiting high
accuracy and F1 score rates. Nevertheless, it is worth noticing that the proposed similarity
metrics (spatial and trajectory) resulted to be effective in predicting user future location.

5. Conclusion
In the paper is presented an approach to predict human mobility by exploiting LBSN data.
TEMMUS predicts the future positions visited by a user at a specific time by exploiting
her typical mobility behavior and the ones of other users in the given geographic region.
More specifically, we identified a mobility pattern being as similar as possible to the
current user trajectory and routine. Then, we computed the top-k future possible positions.

After that, we quantified this similarity using the Entropy measure. For those
users whose location prediction entropy score was high or none user was similar, we
recomputed the top-k next possible locations using the human physical interaction ap-
proach. Therefore, we considered that users who were in the same geographic region
able to interact. Moreover, we evaluated our model using the LBSN datasets collected in
Tokyo, New York, and Istanbul cities from April 2012 to September 2013. Additionally,
our approach achieved high accuracy and F1 rates, enabling the application of this model
in D2D transmissions, where the location is required.
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Abstract. Considering the increasing number of vehicles in the cities, applica-
tions able to inform the traffic situation on the roads become more used. These
applications have the objective of suggesting routes, considering congestion and
accidents, identified through participatory sensing. However, there are other
problems encountered during a course that directly affect the user, such as crime
in a particular region. Regions affected by high crime rates may evolve during
the day, depending on the type of crime and the density of people in a particular
region. Therefore, this work has the objective of proposing a service capable of
identifying areas with high criminal incidence, taking into account the evolution
of the scenario, and suggesting safe routes that avoid these regions. The propo-
sed solution allows to obtain a safer route without compromising the time spent
on the route, in addition, the results found verify the ability to avoid dangerous
regions, making safer the route of a driver.

Resumo. Considerando o crescente número de veı́culos nas cidades, aplicações
capazes de informar a situação do tráfego nas vias se tornam mais utilizadas.
Essas aplicações tem o objetivo de sugerir rotas, considerando congestiona-
mentos e acidentes, identificados através de sensoriamento participativo. No
entanto, existem outros problemas encontrados durante um percurso que afe-
tam diretamente o usuário, como por exemplo, a criminalidade em uma deter-
minada região. As regiões afetadas por uma alta incidência criminal podem
evoluir durante o dia, dependendo do tipo do crime e da densidade de pessoas
em uma determinada região. Portanto, esse trabalho tem o objetivo de propor
um serviço capaz de identificar áreas com alta incidência criminal, levando em
consideração a evolução do cenário, e sugerir rotas seguras que evitam essas
regiões. A solução proposta permite obter uma rota mais segura sem comprome-
ter o tempo do percurso, além disso, os resultados encontrados proporcionam
verificar a capacidade de evitar regiões perigosas, tornando mais seguro o per-
curso de um condutor.
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1. Introdução

O crescimento demográfico nas cidades aumenta o fluxo de veı́culos, tornando mais co-
mum a ocorrência de congestionamentos, diminuindo a segurança nas vias, e aumen-
tando a emissão de CO2 na atmosfera. Existem várias aplicações que tentam colabo-
rar com o gerenciamento eficiente do tráfego, tais como: sincronização de semáforos,
monitoramento em tempo real de ônibus, identificação de vias congestionadas, entre ou-
tras. Essas aplicações compõem uma categoria de sistemas chamada Sistema de Trans-
porte Inteligente (ITS). De acordo com [Cunha et al. 2018], ITSs buscam resolver proble-
mas ligados ao transporte nas cidades, e para isso, utilizam dados referentes ao tráfego,
comunicação entre dispositivos, e computação. Uma categoria de ITSs é focada na
identificação de congestionamentos e controle do fluxo de veı́culos, e os sistemas que
compõem essa categoria são conhecidos como Sistemas de Gerenciamento de Tráfego
(TMS) [de Souza and Villas 2016]. Sistemas de sugestão de rotas também fazem parte
dessa categoria, e utilizam diferentes estratégias para identificar áreas congestionadas,
com a finalidade de sugerir rotas alternativas que diminuem o tempo de percurso.

No entanto, outras informações podem ser utilizadas para identificar possı́veis
rotas para usuários. Como exemplo, a criminalidade que afeta diretamente o condutor
durante um percurso, como pode ser observado em alguns casos de morte pela escolha
de rotas mais rápidas [Farias 2018]. Para tal, podem ser identificadas as regiões com alta
incidência criminal, as quais devem ser evitadas. Um problema encontrado na maior
parte dos trabalhos que consideram os dados contextuais, é a falta da análise no im-
pacto da evolução do cenário para verificar as mudanças que ocorrem [Kim et al. 2014,
Quercia et al. 2014, Quercia et al. 2015, Santos et al. 2018a, de Souza et al. 2018]. A
evolução do cenário é caracterizada nesse trabalho por uma janela temporal. De acordo
com [ArcGIS 2018], uma janela temporal é um perı́odo de tempo entre um inı́cio e um
fim, ou seja, um intervalo de tempo. Sendo assim, é possı́vel identificar um intervalo
de tempo que as informações criminais representam o cenário criminal das regiões. Se
tratando dos trabalhos que utilizam dados criminais, muitos deles consideram apenas a
densidade e não o tipo do crime na identificação das regiões com alta incidência criminal
[Galbrun et al. 2016, Utamima and Djunaidy 2017].

Considerando esse conceito, o objetivo desse trabalho é de propor um serviço
de sugestão de rotas, ciente da evolução do cenário, capaz de representar a segurança de
cada rota de forma probabilı́stica. O serviço é dividido em 3 módulos distintos, compreen-
dendo: Mineração, capaz de obter as informações para a seleção das rotas, Clusterização,
identifica regiões com alta incidência criminal, e Sugestão, calcula a segurança proba-
bilı́stica de cada rota e sugere a melhor. Baseando-se na segurança das rotas é possı́vel
identificar diferentes métricas capazes de descrever o cenário criminal durante meses dis-
tintos. Os resultados obtidos apresentam a capacidade do serviço de identificar rotas
seguras e as distinguir de outras rotas possı́veis.

O trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados, com o intuito de distinguir os que utilizam dados criminais dos que avaliam
a evolução do cenário, e apresentar alguns problemas de cada trabalho. Na Seção 3, são
apresentadas as definições utilizadas no trabalho. A solução proposta é apresentada na
Seção 4. Na Seção 5 são apresentados os resultados obtidos. Por fim, na Seção 6 são
apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros.
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2. Trabalhos Relacionados

É explorado extensamente na literatura, a escolha de rotas baseada apenas no menor
tempo de percurso [de Souza and Villas 2016, Brennand et al. 2017, Akabane et al. 2017,
de Souza et al. 2016, Pan et al. 2017], podendo ser utilizados algoritmos como k-Shortest
Paths ou A

⇤ para tal tarefa. No entanto, outros dados podem ser utilizados para
tornar a escolha da rota mais robusta. Isso se refere a possibilidade de outros fa-
tores acarretarem em um descontentamento por parte de um motorista em uma
dada via. Sendo assim, dados sobre a poluição do local [Quercia et al. 2015],
sentimento de indivı́duos [Quercia et al. 2014], [Santos et al. 2018b], segurança
[Shah et al. 2011, Kim et al. 2014, Keler and Mazimpaka 2016, Galbrun et al. 2016,
Utamima and Djunaidy 2017, Johnson et al. 2017, Taha 2017, de Souza et al. 2018,
Santos et al. 2018a], entre outros, possuem relevância nesse cenário. Como o foco do
trabalho é na seleção de rotas seguras, apenas serão explorados mais afundo os trabalhos
que tratam do mesmo cenário.

Nos trabalhos de [Shah et al. 2011, Kim et al. 2014,
Utamima and Djunaidy 2017] são propostos sistemas para sugestão de rotas segu-
ras. Esses sistemas utilizam algoritmos de agrupamento para identificar regiões com
alta incidência criminal. Alguns problemas encontrados em cada trabalho representam:
em [Shah et al. 2011], não é considerado o tráfego dos veı́culos nas rotas, ou seja,
mesmo escolhendo a rota mais curta não há garantia de que seja a mais rápida, em
[Kim et al. 2014], as rotas são alteradas adicionando waypoints que contornam regiões
com um foco de sentimento negativo, portanto, não é possı́vel ter certeza do tempo de
percurso de cada via, e em [Utamima and Djunaidy 2017], o tipo do crime serve apenas
para informar o usuário, não sendo aplicado filtro algum. Em [Johnson et al. 2017] é
proposta uma plataforma para sugestão de rotas alternativas, a qual compara diferentes
dados contextuais, como por exemplo, locais inseguros, locais bonitos (parques e
museus), entre outros. É possı́vel encontrar o mesmo problema citado no trabalho de
[Utamima and Djunaidy 2017], o qual se refere a não utilização da tipificação criminal.

Para solucionar alguns problemas citados anteriormente, itsSAFE é proposto por
[de Souza et al. 2018]. Ele é um sistema de transporte inteligente, que sugere rotas de
acordo com conhecimento sobre o tráfego e a segurança das vias. A situação do tráfego
nas vias é identificada através da comunicação entre veı́culos, pela velocidade média e a
posição. O conhecimento sobre a criminalidade é obtido de uma base de dados policial
que apresenta os boletins de ocorrência relatados. A seleção das rotas é mapeada como
um problema de Resource Constrained Shortest Path (RCSP), e é utilizado um algoritmo
de Programação Dinâmica para resolvê-lo em tempo sub-exponencial. Dessa maneira,
é identificada a rota mais rápida com segurança menor ou igual a um threshold. Nesse
trabalho é considerado o cenário no qual uma região é afetada pela criminalidade, e não
vias especı́ficas. Todos os trabalhos citados nesse parágrafo e no anterior, não consideram
a evolução do cenário criminal, tratando apenas de pontos fixos com histórico de crimes.
Ou seja, não é considerada a migração da criminalidade durante o dia, a qual acarreta
risco direto aos motoristas.

Um trabalho que considera a evolução do cenário é o de [Santos et al. 2018a], no
qual é apresentada uma plataforma para recomendação de rotas baseada em dados con-
textuais urbanos. Sobre esses dados, é feita uma análise agregada para identificar regiões,
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na qual indivı́duos possam querer evitar durante um percurso. Mesmo sendo uma plata-
forma que permite a análise de dados contextuais quaisquer, são utilizados dados sobre
crimes vindos de fontes abertas. É aplicada uma clusterização dos dados criminais para
identificar regiões com uma alta incidência criminal. Após, dada uma origem e um des-
tino, é calculada a segurança de cada rota considerando a quantidade de clusters que a rota
passa, dividido pelo número de clusters encontrados. Por ser uma plataforma genérica,
é considerado um tempo de vida dos dados 4t, o qual permite a identificação de uma
janela temporal nos dados criminais. No entanto, são considerados clusters circulares,
esses podem não representar a disposição das vias sendo possı́vel identificar vias como
perigosas sem necessariamente ocorrer crimes próximos a elas. Por fim, a forma que é
atribuı́da a segurança da via não representa a real distribuição dos crimes em cada cluster.

Finalmente, o trabalho de [Galbrun et al. 2016] propõe um algoritmo de sugestão
de rotas seguras baseado na mobilidade de pedestres. Para identificar as possı́veis rotas,
é utilizado um algoritmo de descoberta de rotas sobre mapas extraı́dos do OpenStreet-
Map (OMS). A identificação geográfica da densidade criminal é calculada através de uma
Kernel Density Estimation (KDE) Gaussiana. Isso possibilita identificar as regiões com
alta incidência criminal. Além disso, é considerada uma janela temporal para os dados
criminais permitindo representar as mudanças na criminalidade das regiões. A segurança
de uma determinada rota, é dada pelo somatório da probabilidade calculada pelo KDE,
de todos os vértices da rota. Para escolher a melhor solução, é utilizada uma função bi-
objetivo que sugere rotas, considerando a segurança e a distância. Um dos problemas
encontrados é que a mobilidade de pedestre é diferente da veicular, na qual é considerado
o tráfego. Sendo assim, a rota proposta apenas leva em consideração a distância a ser
percorrida. Os algoritmos de descoberta de rotas possuem um alto custo computacional,
tornando necessário ignorar parte das soluções, durante a seleção das rotas, para que seja
possı́vel utilizá-los em tempo factı́vel.

A solução proposta busca resolver os problemas dos trabalhos citados, de forma
a considerar o tipo dos crimes para filtrar a base de dados, representar os crimes em
clusters temporais, identificar nı́veis de segurança distintos dependendo de quão dentro
de um cluster uma rota está, e por fim, utilizar o tráfego e o tempo de percurso na escolha
das rotas. Por causa dessas limitações, propomos a seguir um novo serviço de sugestão
de rotas que permite uma melhor representação do cenário criminal de maneira mais
assertiva.

3. Definições Utilizadas

Para desenvolver um serviço de sugestão de rotas seguras, é necessário considerar como
é caracterizada a informação sobre os crimes. Isso se refere a tipificação do crime e como
identificar quais devem ser considerados durante o roteamento, e, portanto, as regiões que
serão evitadas. Um outro aspecto ligado a essa caracterização, é o agrupamento desses
crimes, sendo em vias distintas, ou em regiões, conhecidas como clusters. Essas regiões
descrevem cada crime de forma a não afetar um ponto especı́fico, mas sim uma região
toda. Portanto, existem 3 elementos a serem definidos, um mapa, uma rota, e um cluster.

Um mapa de uma determinada cidade, considerando apenas as vias e suas
intersecções, é definido como um grafo dirigido G = (V,E), com um conjunto de vértices
vi 2 V (intersecções), e um conjunto de arestas ei 2 E (vias). Cada aresta ei descreve a
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relação entre dois vértices vi, vj 2 V | vi 6= vj . Cada via possui um atributo de distância
�i, e condicionados a um estante t, possui um atributo de atraso ↵ti, e a segurança �ti. No
caso deste trabalho, os vértices também possuem um atributo de segurança µti. Uma rota
é descrita como um subgrafo R ✓ G, tal que, R = (V 0

, E
0). Como um cluster se refere

a uma região, ele é definido como um grafo não direcionado C = (V C,EC). Como os
vértices de G e C podem referenciar a mesma posição geográfica, então pode existir um
vi 2 V C, e portanto, vci 2 V . A mesma relação pode ser observada entre um cluster e
uma rota, pois R ✓ G.

4. Solução Proposta

Nesta seção, é apresentado o serviço de sugestão de rotas proposto, com base na segurança
temporal das regiões que os veı́culos irão percorrer. Na Figura 1, é ilustrado o fluxo
de execução do serviço, compreendendo os dados utilizados, cada módulo e a sua
organização. O serviço considera dados sobre possı́veis rotas, além da criminalidade
regional para evitar regiões perigosas. Os dados disponı́veis da mobilidade veicular, e a
criminalidade, são obtidas no módulo de obtenção e tratamento de dados. Esse módulo
tem a função de obter os dados de rotas de veı́culos considerando o trânsito das vias. As
rotas1 foram obtidas por meio do serviço Here API, armazenadas de maneira estruturada,
e utilizadas como entrada para o algoritmo de sugestão. Como a API já permite obter as
rotas mais rápidas, não é necessário considerar todas as possı́veis rotas para uma mesma
origem e destino. Os dados criminais foram obtidos de uma iniciativa de dados abertos
que abrange diferentes cidades do mundo.

Após, os dados criminais são utilizados pelo módulo de clusterização. A
clusterização busca identificar regiões com alta incidência criminal, com o intuito de
que essas regiões sejam evitadas durante um percurso. Para tal, o serviço foi mode-
lado com base no algoritmo DBScan [Santos et al. 2018a] para identificar regiões com
alta incidência criminal. Por fim, o módulo de sugestão faz o cálculo da segurança pro-
babilı́stica, correlacionando os clusters encontrados e as rotas mineradas, para identificar
a probabilidade da rota estar dentro de cada cluster. Tendo a segurança de cada rota, o
serviço proposto seleciona, dentre as rotas mineradas, a melhor opção para sair de uma
origem e ir até um destino. A melhor opção se refere a rota mais segura dentre as rotas
mais rápidas obtidas pela API. O serviço é dividido nesses 3 módulos, que compreendem
cada uma das tarefas descritas, de maneira a possibilitar a simples utilização por Sistemas
de Transporte Inteligentes (ITS).

4.1. Clusterização Criminal

Para clusterizar os dados criminais e identificar pontos com alta incidência, é aplicado
o algoritmo de clusterização Density-Based Spatial clustering of applications with noise
(DBScan). Esse é um algoritmo que utiliza a distância entre os pontos mais próximos
para identificar os clusters [Santos et al. 2018b]. Ele é geralmente utilizado para encon-
trar clusters quando o tamanho deles possui grande variação. Essa é uma caracterı́stica
interessante pois, os crimes podem ocorrer concentrados em uma região, ou espalhados
na mesma.

1Podem ser utilizados outros serviços para obter rotas, como por exemplo, a Google Directions API
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Figura 1. Fluxo da execução do serviço

Para encontrar os parâmetros do DBScan é necessário observar as mudanças nos
clusters, considerando tamanho, e distância entre eles. Os parâmetros do DBScan com-
preendem, o tamanho mı́nimo da vizinhança � para ser considerado um novo cluster, e a
distância máxima " entre dois pontos. Esses dois parâmetros são utilizados para classifi-
car os pontos em 3 tipos distintos, sendo: núcleo, borda, e outlier. Os pontos de núcleo
possuem uma vizinhança mı́nima �. Pontos de borda estão a no máximo uma distância "

de algum ponto de núcleo. Por fim, os pontos de outlier, não estão enquadrados em algum
dos requisitos anteriores.

Nesse trabalho, a escolha dos parâmetros foi feita utilizando uma análise explo-
ratória dos clusters variando a distância mı́nima entre os registros " e a densidade �. Para
uma mesma quantidade de crimes, utilizando uma visualização da dispersão em um mapa,
foram identificados os parâmetros ", 500 metros e �, 3 vizinhos. Os mesmos valores fo-
ram encontrados por [Keler and Mazimpaka 2016] para um algoritmo similar ao DBScan,
chamado OPTICS. Além disso, é feita a filtragem dos clusters, de acordo com uma quan-
tidade mı́nima de crimes em cada cluster, para identificar as regiões mais afetadas pela
criminalidade.

Após encontrar os pontos que pertencem a cada cluster, e remover os outliers, é
necessário identificar os pontos das bordas de cada cluster. Como os clusters representam
regiões, não é necessário considerar os pontos do interior das regiões. Para tal, é utilizado
o método Convex Hull Graham [Kong et al. 1990], a indução do método se refere a en-
contrar um subconjunto mı́nimo de vértices de um polı́gono, sendo que, todos os vértices
estejam dentro desse subconjunto. Nesse sentido, os vértices da borda do subconjunto
estão dentro do polı́gono.

É viável utilizar a clusterização para identificar uma janela temporal capaz de
compreender as mudanças da criminalidade durante o dia. Portanto, os parâmetros " e �

são fixados, e o tamanho da janela temporal variado de acordo com as horas, compreen-
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dendo: 1, 2, 4, 8, 12. Quão maior a janela temporal, maior a quantidade de crimes dentro
da janela, e portanto, são identificadas regiões cada vez maiores. O tamanho dos clusters
é de grande importância na identificação de regiões com alta incidência criminal pois, se
um cluster compreender uma região vasta, não será possı́vel identificar pontos crı́ticos es-
pecı́ficos dentro de uma cidade. Com a mesma visualização, em forma de mapa, utilizada
para encontrar os parâmetros do algoritmo DBScan, foi possı́vel reconhecer que a janela
de tempo de 2 horas consegue identificar as mudanças na criminalidade das regiões.

Portanto, os clusters representam as áreas com alta incidência de acordo com um
instante de tempo. Para um melhor entendimento do serviço proposto, a Figura 2 ilustra
as mudanças na localização, distribuição dos clusters, como também no tamanho dos
clusters durante uma rota. Em roxo está identificada a janela de tempo da rota a qual cada
conjunto de clusters está relacionado. Assim sendo, em t1 (Figura 2a) e t2 (Figura 2b) é
possı́vel observar a existência de 3 clusters distintos, sendo que, os mesmos apresentam
mudanças. Por fim, em t3 (Figura 2c) é possı́vel observar a ocorrência de 4 clusters.

(a) Clusters no momento
t1

(b) Clusters no momento
t2

(c) Clusters no momento
t3

Figura 2. Variação da janela de tempo durante uma rota

4.2. Segurança Probabilı́stica

A probabilidade pode ser descrita com uma função Gaussiana, sendo que, quão mais
próximo do centroid de um cluster, menos segura é uma rota. Isso supondo que o centroid
de cada cluster é o ponto com maior incidência criminal. Para considerar o tráfego da via,
é possı́vel utilizar o tempo de percurso já descrito durante a mineração das rotas. Dados
os pontos presentes em uma rota, é possı́vel verificar a distância para os clusters da janela
temporal, e calcular a probabilidade do ponto estar dentro de cada cluster. Para calcular a
segurança de cada ponto da rota, a solução proposta utiliza o Parzen Window. O benefı́cio
de utilizar esse método para o cálculo da probabilidade é a simples integração com uma
Kernel Function Gaussiana, como descrita por [Babu and Viswanath 2008]. Com isso, é
possı́vel identificar o quão próxima uma rota está dentro de uma região insegura. Isto é,
quanto mais próxima a rota está do cluster menos segura é tal rota. A Equação 1 descreve
essa probabilidade, sendo:
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O parâmetro x representa a distância da borda até o centro do cluster, xi a distância
de cada ponto da rota até o centro do cluster, e � o desvio padrão que caracteriza a
suavização da distribuição Gaussiana. A suavização pode ser utilizada para caracteri-
zar a densidade criminal em diferentes clusters. Por exemplo, um cluster com 100 crimes
deve ter menor nı́vel de segurança quando comparado com 10 crimes. Entretanto, ambos
podem possuir o mesmo tamanho e formato, e ainda assim, densidades diferentes.

Para um melhor entendimento, a Figura 3 apresenta como a distância é utilizada
no cálculo da probabilidade. A figura está dividida em passos para compreender cada
fase do cálculo. Primeiramente é identificada a rota como os pontos em azul. Então, o
polı́gono do cluster é representado em vermelho. O centro do cluster está representado na
cor vinho, e são feitos os cálculos de duas distâncias. O valor de A representa a distância
de um ponto da rota até o centro do cluster, e B representa a distância entre o ponto da rota
até a borda do cluster. Portanto, na fórmula do Parzen Window, xi = A, e x = A + B.
Como o cluster é irregular, e não possui um formato circular, é necessário encontrar a
borda mais próxima para caracterizar a proximidade com o centro do cluster.

A

B

Figura 3. Cálculo da distância de cada ponto dentro do cluster

Como a segurança da rota é calculada em cada vértice, caso exista um cluster entre
dois vértices, sendo que, nenhum deles pertence a esse cluster, ele não será considerado
no cálculo da segurança. Para resolver esse problema é possı́vel encontrar o ponto de cada
aresta mais próximo de cada cluster, em seguida, verificar se esse ponto está dentro dos
clusters. Para encontrar o ponto da aresta mais próximo de cada cluster é utilizada uma
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interpolação entre o centro do cluster, em forma circular, e a aresta. Nessa interpolação,
é desenhado um anel com raio igual a distância do centro até a aresta, e então, o ponto de
intersecção é o ponto mais próximo. A segurança final da rota é caracterizada pela soma
de todas as probabilidades como é descrito pela Equação 2.

� =
nX

i=1

i (2)

Na equação, i se refere a segurança de cada ponto, n é a quantidade de vértices e
arestas, ou seja, n = |V |+ |E|, e � a segurança probabilı́stica final da rota. Considerando
a equação, quanto mais pontos dentro dos clusters mais insegura é a rota, ou seja, quão
menor a probabilidade mais segura é a rota. No Algoritmo 1, pode ser observado um
pseudocódigo do cálculo da segurança probabilı́stica da rota. Como entrada é dada a rota
(R) que deve ser calculada a segurança, a lista de todos os clusters identificados (Clist), e
a hora do inı́cio da rota, para que seja possı́vel identificar as mudanças na janela temporal.
No algoritmo, r 2 R se refere a cada vértice e aresta de R. O valor de c representa todos
os clusters de uma janela de tempo.

Algoritmo 1: CALCULA PROBABILIDADE

Entrada: R,Clist, hora

Saı́da: Segurança probabilı́stica da rota
1 inı́cio

2 \\Inicialização das variáveis de estado
3 prob = 0
4 temporota = TEMPOINICIAL(R)
5 para cada r 2 R faça

6 para cada c 2 Clist[hora] faça

7 \\Calcula a probabilidade e acumula na variável prob
8 prob prob+ PARZENWINDOW(r, c)
9 \\Calcula o novo horário da rota baseado no tempo percorrido

para aquele vértice
10 temporota  temporota + TEMPOPERCURSO(v0i)
11 \\Verifica se ocorreu a troca de janela temporal
12 hora TROCAJANELA(temporota, hora)
13 fim

14 fim

15 fim

16 retorna prob

5. Análise Experimental

A primeira base de dados se refere a utilização do módulo de Mineração de Rotas. A base
de dados de rotas, foi construı́da utilizando os serviços da API do Here. A cada requisição
é necessário passar um ponto geográfico de origem, um destino, se deve ser considerado
o trânsito ou não, e a hora da rota a ser requisitada. O retorno de cada requisição se refere
ao mapeamento das coordenadas de origem e destino para coordenadas reais nas vias,
cada mudança de via feita pelo veı́culo, a distância e o tempo de percurso em cada via.
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Para obter diferentes rotas ao longo do dia é necessário variar a origem e destino, como
também a hora da requisição.

A base atual representa a requisição de 154 rotas à cada 15 minutos, durante o
perı́odo de 7 dias seguidos. Portanto, foram mineradas 103488 rotas partindo de várias
origens e destinos. Cada origem e destino representa, de forma geral, um distrito diferente
da cidade de Chicago. Como a cidade de Chicago possui 77 distritos, então a cada 15
minutos é escolhida uma origem aleatória, e requisitadas rotas para todos os 77 distritos.
Para facilitar a identificação de rotas distintas, são escolhidos aleatoriamente 2 pontos, em
um mesmo distrito, e feitas as requisições. A cada conjunto de requisições de 1 ponto de
origem para outros 77 de destino, são escolhidos novos pontos aleatórios dentro de cada
distrito. A escolha aleatória da origem colabora com a fidelidade dos resultados, por não
ser possı́vel escolher rotas que possam favorecer os resultados do algoritmo.

Os dados criminais foram obtidos da iniciativa Open Data Portal da cidade de
Chicago2. Essa base de dados dispõem de uma ferramenta simples para filtrar, no próprio
site, os anos e as informações referentes aos crimes. Por representar um ano completo,
foram obtidos os dados do ano de 2017. A base de dados possui informações do tipo de
crime, local (latitude e longitude), hora e data. O tipo de crime permite remover crimes
que não sejam relacionados com o cenário de rotas veiculares. Alguns exemplos de crimes
que são removidos pelo algoritmo são: outros, pela falta de identificação do crime, fraude,
por não estar relacionado a ocorrência durante um percurso, e obscenidade, por ser um
crime leve.

Com o intuito de analisar os resultados da utilização do serviço, foram obtidas
todas as rotas e feita a correlação com os dados criminais agrupados pelo mês. Dentro
da janela temporal de 2 horas, todas as rotas na janela foram mapeadas origem x destino,
e a mais rápida, a mais curta, e a mais segura foram obtidas de cada origem x destino
mapeada. As métricas de segurança utilizadas foram: a quantidade média de clusters
atravessados (Figura 4), variação da probabilidade para cada tipo de rota (Figura 5a), o
crescimento na probabilidade durante os passos das rotas (Figura 5b), e a probabilidade
mı́nima, média, e máxima (Figura 6). A separação durante os meses do ano, permite
verificar a variação da ocorrência de crimes durante o ano.

Na Figura 4, é possı́vel observar a quantidade média de cluster atravessados por
cada tipo de rota. Os dados criminais foram divididos entre os dias da semana e os dias
do final de semana, sendo assim, é possı́vel observar uma diminuição na quantidade de
clusters identificados no final de semana. Como já é de se esperar, a rota mais segura
atravessa menos clusters, sendo que, os valores menores que 1 se referem a possibilidade
de encontrar rotas que não atravessam cluster algum durante o percurso todo. Durante os
dias da semana, a maior diferença é possı́vel observar no mês de agosto, com 1,35 cluster
durante as rotas mais seguras, e um pouco mais de 2 clusters para as rotas mais curtas e
mais rápidas. Nos dias do final de semana a média de clusters atravessados são, em todos
os casos, menores que 0,5. No mês de março é possı́vel observar a maior diferença, sendo
de 0,20. Essas diferenças permitem identificar a capacidade de evitar clusters de forma a
tornar um percurso mais seguro. Considerando a forma que é calculada a segurança das
rotas, não é apenas verificada a capacidade de evitar clusters, mas a proximidade com o

2https://data.cityofchicago.org/
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centro dos clusters é considerada.

(a) Dias da semana (b) Dias do final de semana

Figura 4. Quantidade média de clusters para os dias da semana e final da semana

Na Figura 5a, a diferença na segurança comparando as rotas mais seguras, as
mais curtas, e as mais rápidas pode ser observada. O resultado obtido nas rotas mais
seguras apresenta menor variação, comparada com os outros tipos de rotas, o que permite
verificar uma melhor consistência na segurança. Além disso, a mediana para as rotas
mais seguras é menor que o mı́nimo para os outros tipos de rotas. Ou seja, a diferença
na segurança para os outros tipos de rotas é bastante considerável. Como a mediana não
está no centro da variação interquartil, a maior parte das probabilidades é encontrada
próxima ao limite inferior do interquartil, o que representa um resultado ainda melhor.
Por fim, a diferença em termos de segurança, entre as rotas mais rápidas e as mais curtas,
é pequena considerando a variação entre o máximo, o mı́nima, e a mediana. Além disso,
a variação interquartil de ambas possui quase o mesmo tamanho. Mesmo assim, as rotas
mais rápidas apresentaram resultados melhores que as mais curtas.

Para verificar o crescimento da probabilidade durante as rotas, foram considera-
dos cada ponto da rota (vértices e arestas) como passos. Então, foram obtidas 5 rotas
aleatórias, de uma mesma janela de tempo, e verificadas as mudanças na probabilidade
de cada rota. Na Figura 5b, são apresentados os resultados. A rota 2, que obteve no fi-
nal o maior nı́vel de insegurança, cruzou apenas 2 clusters, e possivelmente próximo ao
centro pelo crescimento rápido na probabilidade. As rotas 1, 4, e 5 cruzam 3 clusters
cada, mesmo assim não tiveram uma probabilidade final maior que a rota 2. Isso mostra
que mesmo que atravesse um maior número de regiões com alta incidência criminal, a
distância para o centro dos clusters difere as rotas. Pela quantidade inicial de passos para
obter o primeiro aumento na probabilidade, é possı́vel identificar a proximidade com clus-
ters, sendo que, até os 25 primeiros passos ocorreu aumento na insegurança. Após os 25
passos, as rotas mantiveram o mesmo nı́vel de insegurança. Esse comportamento permite
identificar a proximidade das origens para clusters naquela janela temporal. Mesmo sendo
que não houve aumento na insegurança depois de 25 passos, podem ter outros clusters na
janela temporal que não foram atravessados pelas rotas apresentadas.

Para analisar a variação da segurança probabilı́stica, foi calculada a segurança
de todas as rotas obtidas, sendo que, cada uma em sua janela temporal. Na Figura 6
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(a) Segurança probabilı́stica média
(b) Crescimento da probabilidade du-

rante rotas

Figura 5. Métricas referentes a segurança probabilı́stica

está apresentada essa distribuição das probabilidades encontradas para cada mês do ano.
Como o Quartis tem a capacidade de reconhecer outliers, eles foram removidos dos dados.
A média baixa das probabilidades se refere a como são encontrados os clusters, de forma
a apenas identificar as regiões com alta incidência criminal. Portanto, é esperado que a
maior parte das rotas esteja fora de regiões perigosas, por não serem consideradas todas
as regiões que ocorreram crimes. Nos meses de Fevereiro e Abril é possı́vel observar
que a maior parte das rotas mineradas obtiveram probabilidade zero ou muito próxima
de zero, pela diminuição na quantidade de crimes encontrada nesses meses. No mês de
Agosto são obtidos os maiores nı́veis de insegurança, o que segue o que foi identificado
na Figura 4a pela maior quantidade de clusters. A maior parte das probabilidades obtidas
estão concentradas abaixo de 1,0, pela forma que é calculada a mesma. Como é calculada
a média entre todos os pontos da rota, a cada ponto fora de qualquer clusters diminui a
probabilidade final. Mesmo assim, é possı́vel reconhecer a diferença probabilı́stica entre
as rotas e podem ser identificadas as mais seguras.

Figura 6. Probabilidades mensais
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6. Conclusão

Nesse trabalho é apresentado um serviço para sugestão de rotas seguras, considerando da-
dos criminais e rotas, de acordo com uma janela temporal. Esse serviço utiliza o algoritmo
DBScan para identificar regiões com alta incidência criminal, são feitas requisições de ro-
tas rápidas para considerar o tempo de percurso, e por fim, é utilizado Parzen Window para
calcular a segurança probabilı́stica de cada rota para sugerir a mais segura. Dependendo
do caso, não é possı́vel evitar 100% das regiões perigosas, por exemplo, se a origem ou o
destino estão dentro de uma região perigosa, no entanto, o serviço permite a identificação
desses casos de forma a minimizar o risco. Os resultados apresentados mostram essa ca-
pacidade do serviço, sendo que, uma menor quantidade de pontos deve estar dentro das
regiões identificadas.
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Abstract. Regarding its interdisciplinary and broad scope of real-world ap-

plications, it is evident the need of extracting knowledge from time series

data. Mining this type of data, however, faces several complexities due to

its unique properties. In this work, we propose a new feature, retained from

the Ordinal Pattern Transition Graph, called probability of self-transition.

Our proposal was tested in a real Urban Computing problem, referred to the

classification of transportation mode. We had better accuracy results than

well-known Information Theory features, besides being less dependent on

Ordinal Patterns parameters.

Resumo. Baseando-se em sua interdisciplinaridade e grande escopo em

aplicações do mundo real, é clara a necessidade de extrair conhecimento de

séries temporais. Porém, minerar dados de séries temporais é uma ativi-

dade complexa, devido às suas propriedades particulares. Neste trabalho,

propomos a utilização de um novo atributo retirado do Grafo de Transição

de Padrões Ordinais, chamado de probabilidade de auto-transição. Nossa

proposta foi testada em um problema real de Computação Urbana, refe-

rente à classificação de modos de transporte. Obtivemos melhores valores

de acurácia do que atributos bem conhecidos de Teoria de Informação , além

de apresentar menor dependência em relação aos parâmetros de Padrões

Ordinais.

1. Introdução
A análise de trajetórias de GPS é um problema bastante estudado na área de
Computação Urbana, sendo utilizada para rastrear pessoas [Zheng et al. 2008] ou
véıculos [Aquino et al. 2015]. Em especial, examinar pessoas e identificar o modo
de transporte o qual utilizam é essencial para cidades que desejam reduzir o con-
gestionamento e o tempo de deslocamento entre seus pontos, melhorando a vida do
cidadão. Os dados da trajetória do objeto de estudo são representados como uma
coleção discreta de pontos através do tempo – ou seja, uma série temporal. Há
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uma ampla gama de áreas que estudam seus fenômenos usando observações tempo-
rais [Lines et al. 2018].

Baseando-se em sua interdisciplinaridade e grande escopo em aplicações no
mundo real, é clara a necessidade de extrair conhecimento de séries temporais. Por
consequência, estas tem sido objeto de estudo há décadas [Längkvist et al. 2014].
Porém, minerar dados de séries temporais é uma atividade complexa, sendo con-
siderada por Yang e Wu [Yang and Wu 2006] um dos problemas mais desafiadores
no contexto de mineração de dados, devido às suas propriedades particulares. Além
da alta dimensionalidade e rúıdo, problemas bem conhecidos na era do Big Data,
séries temporais possuem dados dependentes da ordenação. Logo, alterar a ordem
desses dados pode alterar o significado do fenômeno observado. Isso contraria uma
suposição comum dos algoritmos de aprendizado de máquina, como Naive Bayes,
de dados independentes e identicamente distribúıdos, resultando em algoritmos com
baixo desempenho [Bagnall et al. 2017]. Uma diferente representação dos dados
pode superar esses problemas.

Representação de dados, ou pré-processamento de dados, é um passo essen-
cial na mineração de dados de séries temporais. Consiste em aplicar transformações
diretamente na série temporal no mesmo domı́nio (por exemplo, resumindo os pon-
tos dos dados originais em um formato mais compreenśıvel [Wilson 2017]) ou em
transformar os dados para diferentes domı́nios (por exemplo, frequência, shapelets,
śımbolos etc [Bagnall et al. 2017]). Uma representação adequada não apenas dimi-
nui a dimensionalidade e remove rúıdos, mas também preserva os atributos globais
e locais mais cŕıticos dos dados originais [Wilson 2017]. Assim, atributos úteis, isto
é, atributos que representam os dados originais, podem ser utilizados para diversas
análises de série temporal, como classificação, possibilitando uma computação efi-
ciente. Além disso, esses atributos devem ser robustos aos posśıveis problemas dos
dados, como falta de dados, outliers, espaço de tempo irregular, entre outros.

No presente trabalho, empregamos Padrões Ordinais
(PO) [Bandt and Pompe 2002], em conjunto com sua transformação em gra-
fos, conhecida como Grafo de Transição de Padrões Ordinais (GTPO) [Small 2013],
para representar os dados de uma série temporal em um novo domı́nio e então
classificá-la utilizando atributos retirados dessa transformação. Em especial, pro-
pomos a utilização de um novo atributo, chamado probabilidade de auto-transição.
Com essas ferramentas, buscamos caracterizar séries temporais de acordo com
seu comportamento. A validação de nossa proposta é feita em um problema
real de Computação Urbana, referente à classificação de modos de transporte
utilizado pelos usuários. A contribuição deste trabalho está baseada na colaboração
desse novo atributo para uma apropriada caracterização e classificação de séries
temporais.

As demais seções deste trabalho estão organizadas da seguinte maneira:
Seção 2 discute brevemente os trabalhos relacionados; Seção 3 apresenta a meto-
dologia utilizada no trabalho; Seção 4 discute os resultados obtidos e a Seção 5
encerra com as devidas conclusões.
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2. Trabalhos Relacionados

A caracterização e classificação de séries temporais é tema de estudo de diversas
áreas e, sendo assim, é largamente explorada. Há diversas contribuições no campo
da Aprendizagem de Máquina (ML, da nomeclatura em inglês), como pode ser visto
em [Wang et al. 2010, Bagnall et al. 2017, Lines et al. 2018]. Esses estudos compa-
ram a efetividade de mais de 20 técnicas de ML na classificação de séries temporais
dos mais diversos domı́nios, incluindo Computação Urbana (por exemplo, contagem
de pedestres e carros para entender a utilização de espaços públicos, predição de
eventos como terremotos a partir de sensores espalhados pela cidade etc). Dentre as
técnicas avaliadas, destaca-se Hierarchical Vote Collective of Transformation-based
Ensembles (HIVE-COTE). Proposto por Lines et al. [Lines et al. 2018], HIVE-
COTE é uma técnica ensemble composta de 35 classificadores, modularizados de
acordo com o domı́nio no qual atuam. Apesar de apresentar boa acurácia na classi-
ficação em diversos domı́nios, é uma técnica de alto custo computacional, mesmo em
comparação à Aprendizagem Profunda (como constatado em [Fawaz et al. 2019]),
o que a torna inviável em séries temporais de alta dimensionalidade.

Técnicas advindas da Teoria da Informação também tem tido sucesso
na caracterização de séries temporais na área de Computação Urbana. Tais
métodos são capazes de distinguir séries temporais utilizando técnicas livres de
modelo, computacionalmente baratas e de baixa dimensionalidade, como PO e
Plano de Complexidade-Entropia [Rosso et al. 2007]. Por exemplo, Aquino et
al. [Aquino et al. 2015] caracterizou o comportamento de véıculos através de suas
velocidades; Aquino et al. [Aquino et al. 2017] caracterizou o comportamento de
cargas elétricas e Ribeiro et al. [Ribeiro et al. 2017] caracterizou o comportamento
do preço de petróleo bruto.

Mais uma direção de pesquisa que também obteve sucesso na caracterização
de séries temporais é baseada na transformação da série temporal em grafos. A partir
destes, constrói-se redes que herdam as caracteŕısticas da série temporal original (por
exemplo, séries periódicas são transformadas em grafos regulares e séries aleatórias
são transformadas em grafos aleatórios). Alguns exemplos são o grafo de visibi-
lidade [Lacasa et al. 2008] e o grafo horizontal de visibilidade [Luque et al. 2009].
Porém, como cada amostra da série temporal é transformada em um vértice do
grafo, há um impacto na escalabilidade dessas técnicas, as tornando inviáveis para
séries temporais de alta dimensionalidade.

Recentemente, métodos que combinam mais de uma abordagem
estão surgindo. Em [Small 2013], [Ravetti et al. 2014], [Zhang et al. 2017]
e [Guo et al. 2018], vemos técnicas que obtêm grafos a partir das permutações dos
padrões posśıveis em PO, aproveitando as vantagens das duas abordagens.

Os estudos apresentados acima mostram que a classificação de séries tempo-
rais é fact́ıvel. Este trabalho é inspirado pela utilização de técnicas de diferentes
áreas, bem como pela sua combinação. Aqui, obtemos um novo atributo retirado
do GTPO, baseado na probabilidade de auto-transição, e avaliamos seu impacto na
classificação de séries temporais no contexto de Computação Urbana.
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Tabela 1. Distância e duração dos modos de transporte

transporte distância (km) duração (h)
caminhada 10 123 5460
bicicleta 6495 2410
carro/táxi 32 866 2384
ônibus 20 281 1507

Tabela 2. Trajetórias obtidas da base de dados

transporte trajetórias
caminhada 1653
bicicleta 840
ônibus 1017
carro/táxi 831
total 4341

3. Metodologia
3.1. Base de dados
Para validar nossa proposta, utilizamos a base de dados GeoLife 1, coletada por
Zheng et al. [Zheng et al. 2008]. Essa base de dados apresenta a trajetória de GPS
de 182 usuários em um peŕıodo de cinco anos (de abril de 2007 a agosto de 2012),
contendo informações da latitude, longitude e altitude. Dentre esses usuários, 73
possuem informações do modo de transporte, o que será classificado neste trabalho.
Apenas os modos de transporte com uma duração superior a 1000 horas foram
considerados, pois entendemos que, quanto menor a série temporal, mais dif́ıcil
extrair informações relevantes, o que leva a geração de modelos de baixa qualidade.
Os modos de transporte utilizados estão descritos na Tabela 1.

Neste trabalho, definimos trajetória como uma sequência ininterrupta de pon-
tos de GPS (latitude e longitude) que pertencem ao mesmo modo de transporte.
Para extrair as trajetórias, agrupamos os pontos do conjunto de dados em usuário,
dia e modo de transporte. Trajetórias com menos de 10 pontos foram descartadas a
fim de evitar a criação de trajetórias de baixa qualidade, o que pode afetar o modelo
gerado. A Tabela 2 mostra o total de trajetórias obtidas para cada transporte.

Até o momento, nossa proposta é designada para séries temporais unidimen-
sionais. Dessa forma, assumimos o modelo caricato no qual a latitude e longitude
fornecem informações independentemente. Além disso, extraiu-se atributos que com-
binam essas duas medidas, como a distância euclidiana de um ponto a outro.

3.2. Transformação em Padrões Ordinais
Seja uma série temporal X(t) = {x1, x2, ..., xn} de tamanho n e seja também uma
dimensão D œ N e um atraso · œ N. A cada instante t = {1, ..., n ≠ (D ≠ 1)·},
gera-se uma janela deslizante wt ™ x, tal que

1https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52367
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wt = {xt, xt+· , ..., xt+(D≠2)· , xt+(D≠1)· },

isto é, cada elemento dentro da janela deslizante é obtido da série temporal
no tempos t, ..., t + (D ≠ 1)· . Isso corresponde a uma amostra da série temporal em
um intervalo regularmente espaçado.

A relação ordinal para cada instante t consiste da permutação
fi = {r0, r1, ..., rD≠1} de {0, 1, ..., D ≠ 1}, de forma que

xt≠rD≠1 Æ xt≠rD≠2 Æ · · · Æ xt≠r1 Æ xt≠r0 .

Em outras palavras, fi representa a permutação dos elementos da janela wt,
organizados em ordem crescente. A fim de se obter resultados únicos, define-se que,
se a série temporal tiver elementos de tal forma que xt≠ri = xt≠ri≠1 , considera-se que
ri < ri≠1. Assim, a série temporal é convertida em um conjunto de padrões ordinais,
� = {fi1, ..., fim}, onde m = n ≠ (D ≠ 1)· , e cada fim representa uma permutação
do conjunto das posśıveis permutações de D! [Aquino et al. 2017].

A escolha do valor de D depende do tamanho da série temporal e
deve satisfazer a condição n ∫ D! – quanto mais se aumenta D, mais
deve-se aumentar a série temporal para que as estat́ısticas extráıdas dos da-
dos sejam confiáveis [Rosso et al. 2007]. Explicações mais aprofundadas são
fornecidas em [Staniek and Lehnertz 2007]. Para propósitos práticos, Bandt e
Pompe [Bandt and Pompe 2002] recomendam valores tais que 3 Æ D Æ 7, os quais
são adotados neste trabalho.

Para todas as D! posśıveis permutações fi de D, a frequência relativa pode
ser computada pelas vezes que certa sequência apareceu na série temporal, dividida
pelo total de número total de sequências, obtendo-se o histograma da distribuição
de probabilidade P © {p(fi)}, que é definido por:

p(fi) = | sfi |
n ≠ (D ≠ 1)· ,

onde | sfi |œ {0, ..., m} é o número de padrões observados do tipo fi.
Dessa nova representação é posśıvel extrair atributos, tais como quantificado-

res de Teoria da Informação, que podem ser utilizados para caracterizar as dinâmicas
da série temporal [Rosso et al. 2007]. Neste trabalho, extráımos dois quantificado-
res, a entropia de permutação e complexidade estat́ıstica.

3.2.1. Entropia de Permutação

A Entropia de Permutação é uma medida de incerteza associada aos processos des-
critos por pfi e é definida por:

H[pfi] = ≠
ÿ

p(fi) log2 p(fi),
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onde 0 Æ H[pfi] Æ logD!. Essa medida é equivalente a entropia de Shan-
non [Aquino et al. 2017]. Baixos valores de H[pfi] representam uma sequência de
aumento ou diminuição de valores na distribuição de permutação, indicando que a
série temporal original é determińıstica, enquanto altos valores indicam um sistema
completamente aleatório [Bandt and Pompe 2002].

O máximo valor para H[pfi] ocorre quando todas as posśıveis permutações
de D! tem a mesma probabilidade de ocorrer, o que é o caso para a distribuição
uniforme pu das permutações. Assim, Hmax = H[pu] = log D! [Zunino et al. 2012].
Podemos definir a Entropia normalizada de Shannon, para o caso da entropia de
permutação, como:

HS[pfi] = H[pfi]
Hmax

, (1)

onde 0 Æ HS[pfi] Æ 1 [Rosso et al. 2007].

3.2.2. Complexidade Estat́ıstica

A Complexidade Estat́ıstica é baseada na divergência de Jensen-Shannon (JS) entre
a distribuição de probabilidade associada pfi e a distribuição uniforme pu (o caso
trivial para o conhecimento mı́nimo do processo) e é definida por:

CJS[pfi] = QJS[pfi, pu]HS[pfi],

onde pfi = {p(fi)} é a distribuição de probabilidade de padrões ordinais, pu é
a distribuição uniforme e HS é a entropia normalizada de Shannon, como definido
na Equação 1. O desequiĺıbrio QJS[pfi, pu] é dado por:

QJS[pfi, pu] = Q0JS[pfi, pu] = Q0

A

S
5
pfi + pu

2

6
≠ S[pfi] + S[pu]

2

B

,

onde S é a entropia de Shannon e Q0 é definida por:

Q0 = ≠2
CA

D! + 1
D!

B

ln(D! + 1) ≠ 2ln(2D!) + ln(D!)
D≠1

,

o que descreve a constante de normalização, a qual é igual ao inverso do
máximo valor de JS[pfi, pu] e 0 Æ QJS Æ 1 [Aquino et al. 2017, Rosso et al. 2007].

3.3. Grafo de Transição de Padrões Ordinais

Dada a sequência de padrões ordinais �, o grafo de transição de padrões ordinais
representa a relação entre os consecutivos padrões ordinais e é definido como um
grafo dirigido ponderado Gfi = (V, A), com vértices vfii œ V = {vfii : i = 1, ..., D!},
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que corresponde a uma das posśıveis permutações de D! para a dimensão D, e arestas
A = {(vfii , vfij ) : vfii , vfij œ V }.

Uma aresta dirigida conecta dois PO no grafo se esses aparecem sequenci-
almente na série temporal original, representando a transição entre os padrões. Os
pesos w : E æ R das arestas representam a probabilidade da existência de uma
espećıfica transição em � e é dado por:

w(vfii , vfij ) =
| �fii,fij |
m ≠ 1 ,

onde | �fii,fij |œ {0, ..., m ≠ 1} é o número de transições entre as permutações
fii e fij e q

vfii ,vfij
w(vfii , vfij ) = 1.

Uma vez que o grafo é constrúıdo a partir do conjunto de PO, algumas das
propriedades dessa transformação são herdadas. As mais notáveis são:

• simplicidade e agilidade: a construção do grafo depende apenas do
número m de padrões ordinais, precisando somente contabilizar o número
de transições em m ≠ 1 passos. Por sua vez, a transformação da série tempo-
ral em PO depende do tamanho n da série e da dimensão D. A complexidade
dessa transformação é limitada por O(nD2), assumindo que as permutações
são obtidas ordenando as janelas deslizantes por um algoritmo simples de
ordenação, como Selection Sort, em O(D2) e · = 1, no pior caso. Por razões
práticas, como D é recomendado estar no intervalo entre 3 e 7, a ordenação
dessa estratégia tem no máximo 7 elementos, então a complexidade dessa
estratégia tem maior dependência do tamanho n da série temporal;

• escalabilidade: As abordagens que utilizam grafo de visibili-
dade [Lacasa et al. 2008], por exemplo, transformam cada amostra da
série temporal em um vértice no grafo – uma abordagem inviável para
séries temporais de alta dimensionalidade devido ao espaço necessário para
armazenamento. Por outro lado, o número de vértices do grafo de transição
é dado pela dimensão D, não dependendo do tamanho da série e sendo
limitado por D!;

• robustez: PO são robustos a presença de rúıdos e invariantes com
respeito a transformações não-lineares monótonas [Aquino et al. 2017,
Rosso et al. 2007].

Na Figura 1 vemos uma ilustração do processo descrito acima: (a) Tem-se
a série temporal original; (b) calcula-se janelas deslizantes, com valores de D e ·
(D = 3 e · = 2, na figura); (c) retira-se os padrões ordinais, repetindo o processo
para toda a série temporal; e (d) constrói-se o GTPO com um nó para cada PO
encontrado na série temporal e com arestas que descrevem a sucessão temporal dos
padrões [McCullough et al. 2017].

3.4. Probabilidade de auto-transição
As auto-transições do grafo de transição são as arestas a partir de um vértice direci-
onadas ao próprio vértice, também conhecidas como laço ou loop. Sua presença em
um grafo representa a ocorrência de padrões ordinais consecutivos.
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Figura 1. Ilustração da transformação das séries temporais para GTPO (Adaptada

de [McCullough et al. 2017])

Zhan et al. [Zhang et al. 2017] propuseram a análise da entropia computada
através dos pesos das arestas do grafo de transição após a remoção das arestas de
auto-transição. Porém, essas transições estão diretamente relacionadas a correlação
temporal da série temporal original e são uma valiosa indicação das dinâmicas ocul-
tas e, sendo assim, não deveriam ser descartadas. A forma como essas arestas estão
colocadas é um elemento importante para a posterior análise do grafo.

A probabilidade de auto-transição é definida como a probabilidade de
ocorrência de uma sequência de padrões iguais dentro do conjunto de PO e pode ser
expressada como:

pst = p(fii, fii) =
ÿ

iœ1,...,D!
w(vfii , vfii)

A normalização dos pesos do grafo adotada neste trabalho é semelhante a
adotada por Zhan et al. [Zhang et al. 2017], onde os autores normalizam os pesos
do grafo de forma que todos somem 1. Porém, em nosso caso, aceitamos a presença
de auto-transição.

4. Resultados e Discussões
Testamos a qualidade da nossa proposta através da classificação de modos de trans-
porte, utilizando a base de dados descrita anteriormente na seção 3.1. Nesse caso,
assumimos que uma boa qualidade se refere a bons resultados de acurácia, precisão e
sensibilidade na classificação – apresentando bons resultados nessas métricas, pode-
se inferir que a representação dos dados utilizada neste trabalho são satisfatórias,
isto é, o atributo proposto retém informações da série temporal original, tornando
capaz a sua classificação.

O processo utilizado para a extração de atributos e posterior classificação
está mostrado na Figura 2. Dependendo da natureza dos dados, é posśıvel uti-
lizá-los sem nenhuma extração de informação prévia, assim como é posśıvel extrair
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Figura 2. Metodologia utilizada neste trabalho

atributos que possam expressar melhor o conhecimento oculto dos dados, os des-
tacando na transformação. Nesse trabalho utilizamos as duas abordagens para
comparação: trabalhamos com a latitude e longitude proporcionada pelos dados,
e também transformamos esses dois atributos em um terceiro, a distância euclidiana
entre dois pontos consecutivos. Após, transformamos esses três atributos em PO,
de onde extráımos o GTPO e a distribuição de probabilidade dos PO. Do GTPO
extráımos a probabilidade de auto-transição e da distribuição de probabilidade ex-
tráımos a Entropia de Permutação e Complexidade Estat́ıstica. Com esses atributos,
realizamos a classificação.

Como a ideia deste trabalho é ressaltar as particularidades da transformação
dos dados, pouco esforço foi dedicado ao ajuste dos algoritmos de classificação. É
posśıvel obter melhores resultados das métricas de avaliação ajustando os parâmetros
dos classificadores, porém, nosso objetivo não é apenas apresentar bons resultados
de tais métricas, mas sim saber se nossa proposta é adequada para caracterização e
classificação de séries temporais. Nossa classificação foi feita utilizando algoritmos
simples, que são: k-Vizinhos Mais Próximos (k-NN), com k = 2; Máquina de Vetores
de Suporte, com kernel linear (SVM-L) e radial (SVM-R) e Árvore de Decisão (DT).

Para avaliar a capacidade de generalização de nossa proposta e validar os
resultados, utilizamos validação cruzada, com 5-folds. É importante destacar que
essa validação cruzada é realizada nos atributos extráıdos, imediatamente antes da
classificação. Esses atributos, após passarem pelas transformações descritas neste
trabalho, podem ser interpretados como independente e identicamente distribúıdos,
permitindo a utilização dessa técnica de validação.

A implementação dos métodos foi realizada em R (versão 3.4.4),
numa máquina com a seguinte configuração: SO Linux, 8 GB de RAM e
Intel R• CoreTM i5-2410M CPU @ 2.30GHz.

Primeiramente, vamos avaliar a influência da dimensão D na classificação.
Na Figura 3, tem-se a acurácia obtida ao classificar latitude, longitude e distância,
utilizando diferentes valores de D (entre 3 e 7, inclusive, como recomendado
em [Bandt and Pompe 2002]). Ao classificar cada atributo isoladamente, vemos que
pst atinge o melhor valor de acurácia, com cerca de 70 %, enquanto H[pfi] e CJS[pfi]
alcançam cerca de 65 % e 63 %, respectivamente. Ou seja, utilizando apenas um
único atributo, pst, tem-se um ganho de cerca de 5 % de acurácia. Nessa mesma
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Figura 3. Acurácia das classificações com SVM-R ( ), SVM-L ( ), DT ( ) e k-NN ( ),

utilizando diferentes valores de D.

figura vemos a classificação utilizando conjuntos de atributos: (1) {H[pfi], CJS[pfi]}
e (2) {H[pfi], CJS[pfi], pst}. Para o conjunto (1), pst ainda apresenta resultados
sensivelmente superiores, o que sugere que o ganho de informação para pst é supe-
rior ao ganho dos outros dois atributos em conjunto. No conjunto (2) vemos que
a classificação apresenta os melhores resultados dentre os apresentados, ou seja, a
classificação utilizando pst pode ser melhorada se combinada com outros atributos.
Além disso, vemos que o classificador que apresenta os melhores resultados é SVM-R
e D = 5 é o melhor valor para D nesse caso.

Agora iremos avaliar a influência de · na classificação. O valor máximo para
· depende do tamanho da série temporal n e da dimensão D, sendo limitado por:

· <
n

D ≠ 1 .

Quanto maior o valor de · , maior deve ser o número das amostras da série
temporal. Por exemplo, para D = 5 e · = 1, a série temporal deve ser, no mı́nimo,
maior que 4; para D = 5 e · = 2, n > 8; para D = 5 e · = 3, n > 12; D = 5 e · = 5,
n > 20; D = 5 e · = 10, n > 40; D = 5 e · = 15, n > 60 e assim segue. Em outras
palavras, a medida que o · aumenta, maior deve ser o tamanho das trajetórias. Com
isso, trajetórias menores, e consequentemente dados, são descartados. Na Tabela 3
vemos como o valor de · impacta no tamanho n da série.

Na Figura 4 vemos a classificação para D = 5 (o valor que apresentou me-
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Tabela 3. Valores de n a medida que · aumenta

· 1 2 3 5 10 15
n 4341 4329 4290 4201 4024 3871
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Figura 4. Acurácia das classificações com SVM-R ( ), SVM-L ( ), DT ( ) e k-NN ( ),

utilizando diferentes valores de · .

lhores resultados, no geral, entre os valores posśıveis de D) e diferentes valores de
· œ {1, 2, 3, 5, 10, 15}. É posśıvel notar que, dentre os atributos classificados isola-
damente, pst apresenta um comportamento mais estável, sofrendo menor variação
de acurácia a medida que o · varia. Por outro lado, H[pfi] e CJS[pfi] apresentam
resultados de acurácia que vão decrescendo a medida que · aumenta, tanto ao serem
classificados isoladamente, quanto em conjunto. É posśıvel notar também que pst é
capaz de manter sua robustez em relação ao valor de · mesmo em conjunto com os
outros atributos. Desse resultado, compreende-se que, mesmo com séries temporais
menores, não há um comprometimento brusco do rendimento de pst. Em outras
palavras, pst possui menor dependência dos valores dos parâmetros D e · . Ademais,
nessa figura também nota-se que · = 1, no geral, apresenta melhores resultados em
todos os conjuntos classificados. Isso faz sentido, pois a medida que se aumenta o
valor de · , perde-se mais informações dentro da trajetória, devido a distância en-
tre os pontos na janela deslizante. Além disso, novamente se tem SVM-R como o
classificador com os melhores resultados de acurácia.

Com essa análise, iremos adotar os valores de D = 5 e · = 1 e o classificador
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Tabela 4. Métricas de avaliação das classificações dos conjuntos dos dados

classes Pre Sen F1 Acurácia
caminhada 93,98% (±1, 42) 80,66% (±1, 05) 86,77% (±0, 93)
bicicleta 55,83% (±3, 57) 82,46% (±4, 86) 66,45% (±3, 85) 81,05% (±1, 52)

caminhada 96,47% (±0, 66) 91,20% (±0, 77) 93,75% (±0, 65)
ônibus 84,75% (±1, 67) 93,69% (±1, 32) 88,96% (±1, 46) 92,03% (±0, 90)

caminhada 97,46% (±0, 81) 88,62% (±1, 22) 92,82% (±0, 50)
carro/táxi 75,20% (±2, 75) 93,70% (±1, 75) 83,40% (±1, 41) 90,00% (±0, 71)

bicicleta 93,40% (±1, 43) 87,40% (±2, 37) 90,26% (±1, 64)
ônibus 88,81% (±1, 80) 94,10% (±0, 80) 91,37% (±1, 00) 90,86% (±1, 21)

bicicleta 92,40% (±2, 00) 86,86% (±1, 20) 89,53% (±1, 15)
carro/táxi 85,85% (±1, 24) 91,70% (±1, 94) 88,67% (±0, 85) 89,13% (±1, 01)

ônibus 81,05% (±3, 82) 85,12% (±0, 95) 83,00% (±2, 04)
carro/táxi 82,60% (±1, 90) 78,11% (±2, 85) 80,24% (±1, 33) 81,74% (±1, 60)

caminhada 90,53% (±2, 03) 68,25% (±1, 82) 77,74% (±1, 10)
bicicleta 51,16% (±2, 53) 78,22% (±4, 93) 61,76% (±3, 05)
ônibus 70,75% (±2, 03) 81,06% (±1, 82) 75,40% (±1, 10)

carro/táxi 65,93% (±4, 15) 77,13% (±2, 32) 70,95% (±2, 32)

73,54% (±0, 70)

SVM-R para análise das classes da série temporal do conjunto de dados utilizado. A
classificação foi feita utilizando os três atributos, pst, H[pfi] e CJS[pfi], pois, como vi-
mos anteriormente, consegue melhor valor de acurácia com os mesmos em conjunto.
Na Tabela 4 vemos a classificação para os conjuntos das classes presentes na série
temporal, juntamente com o intervalo de confiança com 95% de confiança. Além de
acurácia, utilizamos sensibilidade (sen), precisão (pre) e F1-score como métricas de
avaliação, definidas como:

• A sensibilidade (sen) explica o quão efetivamente o classificador identifica
as predições positivas. Ou seja, a habilidade do nosso modelo de identificar
corretamente quais indiv́ıduos pertencem a uma classe;

• A precisão (pre) expressa a proporção de pontos no dado os quais o modelo
diz que são relevantes e que de fato são realmente relevantes;

• F1-score é a média harmônica entre precisão e sensibilidade.

É posśıvel notar que há maior dificuldade em distinguir entre transportes que,
intuitivamente, percorrem distâncias semelhantes entre dois pontos consecutivos,
como os conjuntos {caminhada, bicicleta} e {ônibus, carro/táxi}. Para transportes
mais distintos, apresenta-se melhores resultados.

5. Conclusão
Neste trabalho, utilizamos Grafo de Transição de Padrões Ordinais para classifi-
car modos de transporte de trajetórias de GPS. Transformamos os dados da série
temporal original em Padrões Ordinais e em seguida transformamos estes padrões
ordinais para o Grafo de Transição e a distribuição de probabilidade de frequência
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dos padrões. Dessas duas transformações, extraiu-se os atributos Entropia de Per-
mutação e Complexidade Estat́ıstica. Além desses, extráımos um novo atributo
chamado probabilidade de auto-transição, o qual é proposto neste trabalho. Esse
atributo é extráıdo das auto-transições do grafo e está diretamente relacionado com
a correlação temporal da série temporal original.

O atributo proposto apresenta melhores resultados de classificação do que os
atributos Entropia de Permutação e Complexidade Estat́ıstica, até mesmo quando
estes estão combinados. Assim, pode-se afirmar que o atributo possui uma carac-
terização satisfatória da série temporal. Além disso, nosso atributo possui menor
dependência dos valores de D e · .

Para trabalhos futuros, pretende-se estudar mais sobre o atributo aqui pro-
posto, especialmente sobre sua combinação com outros atributos, para que consiga-
mos uma melhor caracterização, e consequentemente uma melhor classificação das
série temporais. Além disso, pretendemos testar nossa abordagem em diferentes
conjuntos de dados a fim de analisar a robustez de nossa técnica.
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Abstract. Cloud computing providers offer multiple service classes to deal with
workload heterogeneity. Classes are distinguished by their expected Quality of
Service (QoS), which is defined in terms of Service Level Objectives (SLO). A
priority-based scheduling policy is commonly used to guarantee that requests
submitted to the different service classes achieve the desired QoS. However,
the QoS delivered during resource contention periods may be unfair to certain
users. In this paper, we present an SLO-driven scheduling policy which takes
the SLOs and actual QoS delivered for each request into account when making
decisions. We used simulation experiments fed with traces from a production
system to compare the SLO-driven policy with a priority-based one. In general,
the SLO-driven policy delivered a better service than the priority-based one.

Resumo. Provedores de computação na nuvem oferecem múltiplas classes de
serviço para lidar com a heterogeneidade da carga de trabalho. Essas classes
são diferenciadas pela Qualidade de Serviço (QoS) esperada, que é definida
em termos de Objetivos de Nı́veis de Serviço (SLO). Um Escalonamento Ba-
seado em Prioridade (EBP) é uma forma comum de permitir que requisições
por recursos de diferentes classes alcancem a QoS desejada. No entanto, em
perı́odos de contenção de recursos, a QoS oferecida pode ser injusta para cer-
tos usuários. Neste trabalho, apresenta-se o Escalonamento Dirigido por SLO
(EDSLO), que escalona com base nos SLOs e na QoS de cada requisição em
um dado momento. Experimentos de simulação usando dados de um sistema
real em produção foram executados para comparar as diferentes polı́ticas. Em
geral, o EDSLO entrega um serviço melhor que o EBP.

1. Introdução

Um dos principais desafios para provedores de Computação na Nuvem é lidar com
complexas infraestruturas de computação de larga escala e cargas de trabalho hete-
rogêneas que variam ao longo do tempo (Verma et al. 2014). Nesse cenário, os prove-
dores podem oferecer múltiplas classes de serviço para satisfazer maior quantidade de
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usuários (Carvalho et al. 2015). Cada uma dessas classes possui um esquema diferente
de precificação e uma qualidade de serviço (QoS, do inglês Quality of Service) mı́nima
esperada. Geralmente, a QoS da classe é definida através de metas estabelecidas pelo
provedor através dos objetivos de nı́veis de serviço (SLO, do inglês Service Level Ob-
jectives). Os provedores definem SLOs para várias métricas de QoS e se esforçam para
cumpri-las. Assim sendo, classes de serviço podem ser determinadas de acordo com di-
ferentes combinações de SLOs. O gerenciamento eficiente de recursos permite que o
provedor possa satisfazer os SLOs para as diferentes classes.

As atividades relacionadas ao gerenciamento de recursos de nuvem podem ser di-
vididas em três etapas (Carvalho et al. 2015): i) Planejamento de Capacidade: define a
quantidade de recursos adequada para que o provedor consiga atender a demanda espe-
rada; ii) Controle de Admissão: decide quais requisições devem ser rejeitadas para que
as requisições admitidas tenham maiores chances de satisfazer seus SLOs; e iii) Escalo-
namento: escolhe quais requisições devem estar executando ao longo do tempo e quais
servidores devem prover recursos para as mesmas. Este trabalho concentra-se na etapa de
escalonamento. Ademais, os recursos requisitados por usuários são empacotados usando
abstrações de isolamento como máquinas virtuais ou containers. Daqui em diante, o
conjunto de recursos solicitados em cada requisição será referenciado como instância,
independente de como são empacotados pelo provedor. Portanto, o escalonador tentará
atender cada requisição alocando a instância a ela associada.

Alguns escalonadores diferenciam suas classes de serviço através da associação
de uma prioridade para cada uma delas (Boutin et al. 2014; Delimitrou et al. 2015;
Isard et al. 2009; Karanasos et al. 2015; Schwarzkopf et al. 2013; Vavilapalli et al. 2013;
Verma et al. 2015). Nesses casos, classes que oferecem uma QoS melhor são mais impor-
tantes que classes que oferecem uma QoS menor. Quanto maior for a QoS prometida para
a classe, maior será a prioridade a ela atribuı́da. Quando os recursos disponı́veis não são
suficientes para atender todas as requisições, o escalonador pode preemptar instâncias de
menor prioridade para alocar instâncias de maior prioridade. Dessa forma, instâncias com
prioridades mais altas têm menos chances de serem preemptadas e, consequentemente,
têm maior probabilidade de obter QoS melhor que aquela obtida pelas instâncias com
menor prioridade. Pelo fato desses escalonadores levarem em consideração a prioridade
das requisições para decidir quais delas terão recursos alocados a si em um determinado
instante de tempo, eles são classificados como “Baseados em Prioridade”.

Apesar de amplamente considerado como um tipo de escalonador propı́cio para
sistemas que oferecem múltiplas classes de serviço, o Escalonamento Baseado em Prio-
ridade (EBP) pode ser ineficiente em situações onde há contenção de recursos. Primeira-
mente, as instâncias com prioridades mais baixas têm maiores chances de não receberem
a QoS esperada. Isso se deve à possibilidade delas sempre serem preemptadas para li-
berar recursos para instâncias com prioridades mais altas, mesmo quando essas de maior
prioridade já estiverem recebendo QoS acima da prometida. Além disso, dado que uma
instância não preempta outra de mesma classe, a QoS entregue para diferentes instâncias
de mesma prioridade pode apresentar uma alta variabilidade.

Neste trabalho, uma nova abordagem de escalonamento é proposta: Escalona-
mento Dirigido por SLO (EDSLO). Essa abordagem toma decisões com base nos SLOs
definidos para as classes e na QoS entregue para cada instância em um dado momento.
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Seu principal objetivo é preemptar instâncias que estejam experimentando uma QoS além
do que lhes foi prometida em benefı́cio de outras que estejam experimentando uma
QoS abaixo de suas respectivas metas. Isso deve ocorrer independente das classes das
requisições. Além disso, o EDSLO promove justiça entre instâncias de mesma classe
minimizando a variância da QoS oferecida em momentos com contenção de recursos —
minimizando a diferença entre a QoS entregue para uma instância e sua respectiva meta.

Neste estudo, a disponibilidade da instância — o percentual de tempo que uma
instância está em execução desde a admissão de sua respectiva requisição até o tempo
atual — é considerada como a métrica de QoS de interesse. Esta escolha é dada pelo fato
de a disponibilidade ser uma das principais preocupações de consumidores de computação
na nuvem (Shahrad and Wentzlaff 2016), como também estar presente em 73% dos Acor-
dos de Nı́vel de Serviço (SLA, do inglês Service Level Agreements) negociados entre
consumidores e provedores (Pan et al. 2013). Portanto, este trabalho considera que exis-
tem SLOs de disponibilidade associados às requisições e a meta de disponibilidade muda
de acordo com a classe de serviço solicitada.

A avaliação do EDSLO se deu comparando-o com um EBP. Para isso, foram uti-
lizados modelos de simulação alimentados com rastros de execução de um cluster em
produção do Google (Wilkes 2011; Reiss et al. 2012). Os resultados mostram que, com-
parado com o EBP, a polı́tica proposta é capaz de entregar QoS satisfazendo os SLOs de
todas as requisições em uma parcela significantemente maior dos cenários. Além disso,
considerando os cenários onde houve violações de SLO para os dois escalonadores, o
EDSLO entrega QoS mais próxima da pretendida em quase todos os cenários.

O resto do artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados. Em seguida, a Seção 3 descreve a polı́tica de escalonamento dirigido por
SLO. A Seção 4 detalha a metodologia adotada para avaliação da polı́tica proposta. Na
Seção 5, os resultados obtidos dos experimentos de simulação e medição são apresentados
e discutidos, e, por último, as conclusões deste estudo são apresentadas na Seção 6.

2. Trabalhos Relacionados

A heterogeneidade da carga de trabalho torna a tarefa de escalonamento bastante
desafiadora em ambientes de provedores de computação na nuvem. Os algorit-
mos de escalonamento propostos para clusters de larga escala podem ser classifica-
dos de acordo com suas arquiteturas: (i) Escalonadores monolı́ticos, que tomam de-
cisões de forma centralizada, considerando o cluster como um todo (Gog et al. 2016;
Isard et al. 2009; Vavilapalli et al. 2013); (ii) Escalonadores em dois nı́veis, onde um
único gerenciador de recursos com informações sobre o estado do cluster oferece
recursos para múltiplos escalonadores (Hindman et al. 2011); (iii) Escalonadores dis-
tribuı́dos, que permite a existência de diferentes escalonadores executando de forma in-
dependente sem informações sobre o cluster (Ousterhout et al. 2013) ou permite o com-
partilhamento dessas informações entre os múltiplos escalonadores (Boutin et al. 2014;
Schwarzkopf et al. 2013; Verma et al. 2015); e, por último, (iv) Escalonadores hı́bridos,
onde existe um escalonador centralizado que toma decisões para uma parte da carga
e escalonadores distribuı́dos que lidam com o restante da carga (Delgado et al. 2015;
Karanasos et al. 2015). O EDSLO apresentado neste trabalho pode ser classificado como
monolı́tico, embora ele também possa ser implementado de forma distribuı́da.
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Para oferecer múltiplas classes de serviço, algumas polı́ticas de escalonamento
associam prioridades distintas para cada uma das classes e permitem preempções de
instâncias. Alguns dos escalonadores analisados consideram uma abordagem pre-
emptiva (Boutin et al. 2014; Gog et al. 2016; Isard et al. 2009; Karanasos et al. 2015;
Schwarzkopf et al. 2013; Vavilapalli et al. 2013; Verma et al. 2015). Na polı́tica de es-
calonamento proposta neste artigo, preempções também podem ocorrer. Porém, decisões
sobre preempções são tomadas tendo como base os SLOs e a QoS realmente entregue
para as requisições em um dado momento (ao invés de considerar apenas uma medida
indireta dessa QoS, i.e. prioridades).

Algumas polı́ticas de escalonamento também consideram SLOs na to-
mada de decisões (Delimitrou and Kozyrakis 2013; Delimitrou and Kozyrakis 2014;
Goiri et al. 2010; Kong et al. 2011). Entretanto, essas polı́ticas consideram os SLOs
definidos para as aplicações que executam nas instâncias, enquanto que a polı́tica
do EDSLO considera o SLO solicitado pelos usuários ao provedor, independente do
tipo de aplicação que executa nas instâncias. Já o trabalho de Shahrad e Wentz-
laff (Shahrad and Wentzlaff 2016) propõe um modelo onde os consumidores podem ex-
pressar um SLO de disponibilidade ao invés de ter que escolher um SLO dentre alguns
pré-estabelecidos pelo provedor. A satisfação dos SLOs é considerada em intervalos de
tempo que coincidem com os ciclos de bilhetagem. Uma instância é alocada após o inı́cio
do ciclo até o tempo necessário para que tenha seu SLO satisfeito durante esse ciclo.
Nesse momento a instância é preemptada (liberando recursos para outras), podendo vol-
tar a executar apenas no inı́cio do próximo ciclo. Esse modelo é mais restrito e pode levar
a alta variabilidade na QoS entregue para requisições com os mesmos SLOs. Por outro
lado, o EDSLO busca provisionar recursos de forma justa ao longo de todo o tempo, e
não apenas dentro de uma janela pré-definida. Assim sendo, preempções podem ocorrer
a qualquer momento com base nos SLOs ou na QoS entregue para as instâncias.

3. Escalonamento Dirigido por SLO - EDSLO

Essencialmente, a missão do escalonador de um provedor é decidir, ao longo do tempo,
quais das requisições devem ter suas instâncias alocadas e em quais dos servidores.
Caso não haja recursos suficientes para alocar todas as instâncias, então algumas das
requisições devem ser mantidas em uma fila de requisições pendentes. Nesse cenário,
o escalonador pode precisar preemptar uma instância que já esteja alocada para liberar
recursos em benefı́cio de uma (ou mais) das requisições pendentes na fila.

O EDSLO é ciente da classe de serviço das instâncias e da QoS entregue para
cada uma delas a cada instante de tempo. Dessa forma, o escalonador toma decisões
considerando, além da QoS entregue para cada instância, os SLOs das diferentes classes.
Assim, durante momentos de contenção de recursos, instâncias com QoS acima de suas
metas são preemptadas em benefı́cio de outras com QoS abaixo do SLO ou mais próximas
de violá-lo. Isso deve ocorrer mesmo que essas últimas sejam de classes com metas de
QoS mais baixas que as primeiras. Assim, o principal objetivo da polı́tica proposta é trazer
mais justiça ao escalonamento (instâncias de mesma classe recebem QoS semelhantes),
sobretudo quando a QoS prometida não pode ser garantida para todas as instâncias.

Neste trabalho considera-se a disponibilidade da instância como métrica de QoS
de interesse. Todavia, considerar apenas a disponibilidade no momento da decisão sobre
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preempção não é adequado. Uma vez que uma instância é preemptada, o tempo que le-
vará para a disponibilidade desta instância ficar abaixo do seu SLO depende não só da sua
disponibilidade atual, mas também do tempo em que ela esteve alocada. Por exemplo,
uma instância que tem 95% de disponibilidade e um tempo de alocação acumulado de 1
hora pode ficar pendente por até 3,5 minutos antes que sua disponibilidade fique abaixo
de um SLO de 90%, enquanto uma outra com a mesma disponibilidade, porém com ape-
nas 10 minutos de tempo de alocação, violaria o mesmo SLO de 90% de disponibilidade
apenas 35 segundos após ser preemptada. Por esta razão, o EDSLO toma decisões consi-
derando uma métrica chamada de tempo-para-violar (TTV, do inglês Time-To-Violate) de
uma instância. Esta métrica é computada para cada instância (em execução ou pendente),
e indica por quanto tempo uma requisição poderia ficar pendente até que seu SLO de dis-
ponibilidade fosse violado. Formalmente, o TTV da instância da requisição j no tempo t
é calculado com base no SLO de disponibilidade oi da classe de serviço i solicitada por
j, no tempo acumulado em que a instância de j esteve alocada atj , e no tempo acumulado
em que j esteve pendente na fila ptj , conforme Equação 1:

⌧ tj =
atj
oi

� (atj + ptj). (1)

Muitos eventos podem desencadear a execução do escalonador. Quando uma nova
requisição é admitida, o escalonador inicia seu TTV com zero e a insere na fila de pen-
dentes. Da mesma forma, quando um servidor falha ou é retirado da infraestrutura, todas
as instâncias alocadas no mesmo terão suas requisições adicionadas na fila de pendentes.
O escalonador também é chamado quando: (a) uma requisição completa sua execução;
e (b) quando um servidor recupera-se de falha ou novas máquinas são adicionadas à in-
fraestrutura. Por fim, como o TTV das instâncias sofre alteração ao longo do tempo,
o escalonador também deve ser executado periodicamente independente desses eventos.
Caso uma dessas situações desencadeie a execução do escalonador, este recalcula o TTV
de todas as instâncias e ordena a fila de pendentes por ordem crescente dos TTVs. Em
seguida, o escalonador processa a fila completa, uma requisição por vez.

O escalonador escolhe o servidor onde alocar uma instância em duas etapas:
verificação de viabilidade e classificação. Na primeira, o escalonador filtra os servi-
dores que estão habilitados para alocar a instância associada a uma requisição j, levando
em consideração a quantidade de recursos solicitada e as possı́veis restrições de alocação
especificadas em j. Alguns servidores podem se tornar habilitados apenas se uma ou mais
das instâncias já alocadas forem preemptadas. No tempo t quando a viabilidade de um
servidor é verificada, uma instância associada a uma requisição k só pode ser preemptada
em benefı́cio de j se ⌧ tj < ⌧ tk, com isso, a instância mais próxima de violar seu SLO será
a que tem prioridade para executar; além disso, o escalonador considera uma margem de
segurança para o TTV (�i), especı́fica para cada classe de serviço i. Essa margem faz com
que uma instância seja preemptada quando tenha disponibilidade maior do que sua meta.
Assim sendo, instâncias com o TTV muito pequeno — isto é, com ⌧ tk < �i, onde i é a
classe requisitada por k — não são consideradas como passı́veis de preempção. Instâncias
passı́veis de preempção são consideradas seguindo a ordem do maior para o menor TTV.
Se há mais de uma instância com o maior TTV, então uma delas é escolhida aleatoria-
mente. No cenário onde nenhum dos servidores esteja habilitado para alocar a instância,
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sua requisição permanece na fila. Caso contrário, os servidores elegı́veis são analisados
na etapa seguinte de classificação.

Na etapa de classificação, o escalonador usa uma função de pontuação para esco-
lher o servidor mais adequado dentre os filtrados na etapa anterior. O servidor com maior
pontuação é selecionado para alocar a instância. Inicialmente os servidores elegı́veis são
classificados em dois conjuntos: servidores que possuem recursos para alocar sem a ne-
cessidade de preempção e servidores que necessitam de pelo menos uma preempção para
alocar a requisição pendente. Se o primeiro conjunto não for vazio, o servidor selecionado
será deste conjunto. Diferentes funções de pontuação podem ser usadas nessa seleção.

Por outro lado, se todos os servidores habilitados requerem preempção, uma
pontuação para cada servidor é computada. No tempo t, a pontuação do servidor s para
alocar a instância da requisição j da classe i, ⇣ts,j , é computada levando em conta o TTV
de todas as instâncias do conjunto Ps (composto pelas instâncias a serem preemptadas em
s para que a instância de j possa ser alocada neste servidor). A pontuação ⇣ts,j é dada por:

⇣ts,j =
X

k2Ps

(⌧ tk � �i). (2)

Visto que o servidor com maior pontuação é o selecionado, a Equação 2 favorece
a preempção de instâncias com maiores TTVs. Quanto maiores os TTVs das instâncias a
serem preemptadas, maior será a pontuação do servidor. Se houver empate para a maior
pontuação, então a mesma função de classificação utilizada quando não há necessidade
de preempções é usada como forma de desempate.

É importante destacar que o EDSLO, como foi descrito até então, estabelece que
todas as classes de serviço são igualmente importantes. Dessa forma, durante momentos
de alta contenção de recursos — devido a erros cometidos no planejamento de capacidade
e/ou controle de admissão —, a QoS entregue para requisições de todas as classes tendem
a ser impactadas igualmente. Porém, este comportamento pode ser indesejado visto que
instâncias de classes com metas de disponibilidade mais altas precisarão de mais tempo
para se recuperar após o perı́odo de contenção. Por essa razão, o conceito de importância
entre classes foi incluı́do no EDSLO. Dessa forma, torna-se possı́vel prover um serviço
melhor para as requisições mais importantes e ainda preservar o tratamento justo entre
requisições de mesma classe. Para isso, atribui-se uma prioridade ⇡i para cada classe de
serviço i, e, no tempo t, permite-se a preempção de uma instância k da classe i em be-
nefı́cio da instância j da classe i0 se: i) ⌧ tk < �i, ⌧ tj < �i0 e ⇡i0 > ⇡i; ou ii) ⌧ tk < �i,
⌧ tj < �i0 , ⇡i0 = ⇡i e ⌧ tj < ⌧ tk. Isso permite que, as instâncias mais importantes sejam prio-
rizadas em momentos de alta contenção de recursos, impossibilitando que uma instância
“menos importante” prejudique outras “mais importantes”. Além disso, o uso de priorida-
des no EDSLO não requer que as classes mais importantes sejam necessariamente aquelas
que buscam atingir os maiores SLOs, como é o caso no EBP. Isso torna a ordenação de
importância entre as classes completamente flexı́vel e é mais um diferencial do EDSLO.

4. Materiais e Método

A avaliação da polı́tica de escalonamento proposta se deu através de experimentos de
simulação e de medição. O modelo de simulação, as cargas de trabalhos utilizadas, o
processo experimental e as métricas de avaliação são apresentados a seguir
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4.1. Modelo de Simulação

O modelo de simulação desenvolvido para a avaliação do EDSLO foi implementado em
Erlang e executa sob a plataforma Sim-Diasca1. O simulador realiza o escalonamento
como descrito na Seção 3, com base na carga a ser escalonada e na infraestrutura do pro-
vedor. A função de pontuação implementada no modelo de simulação, usada na etapa
de classificação, baseia-se no Kubernetes (Burns et al. 2016). Este sistema calcula a
pontuação de um servidor como uma combinação de funções de prioridade. Duas funções
padrões disponı́veis no kubernetes foram implementadas no simulador (Least Requested
Priority e Balanced Resource Allocation) e combinadas com o mesmo peso. Além disso,
neste estudo, cada classe de serviço tem como prioridade associada o valor de seu SLO de
disponibilidade. Portanto, as classes “mais importantes” são aquelas com maiores SLOs.

Para fins de comparação, um EBP também foi modelado no simulador. Neste es-
calonador, uma prioridade é atribuı́da para cada classe, com prioridades mais altas sendo
atribuı́das as classes cuja QoS prometida é maior. A estrutura dos modelos é essenci-
almente a mesma, com diferenças apenas na: (i) ordenação das requisições da fila de
pendentes (em ordem decrescente de prioridades); (ii) execução de preempções (sempre
preempta apenas instâncias de prioridades mais baixas); e, (iii) classificação dos servido-
res habilitados, com a necessidade de preempção(ões) para alocar uma instância (favorece
aqueles com menor número de preempções de instâncias das classes mais importantes).

4.2. Carga de trabalho

A carga de trabalho recebida pelo simulador indica o tempo de admissão de cada uma das
requisições, as quantidades de CPU e RAM solicitadas e quanto tempo leva para executar
a requisição. Os escalonadores simulados garantem que as instâncias irão ter recursos
alocados a si durante todo esse tempo, mas não necessariamente de forma ininterrupta.
Após a conclusão de uma requisição, é possı́vel calcular a disponibilidade entregue para
a mesma e avaliar se ela teve seu SLO atendido.

As cargas usadas nos experimentos de simulação foram obtidas de rastros de
execução de um cluster em produção do Google (Wilkes 2011). Esses rastros abrangem
um perı́odo de 29 dias e seus dados estão ofuscados (e.g a capacidade dos servidores é
dada como um percentual do maior servidor do cluster, portanto, a capacidade 1 para um
dado recurso representa a capacidade do maior servidor para o mesmo recurso). Esses
rastros são compostos por mais de 25 milhões de requisições submetidas por mais de 900
usuários do cluster. Essas requisições podem ser classificadas em 12 diferentes priori-
dades (0 a 11). Baseando-se na descrição dos rastros, é possı́vel destacar duas classes:
(i) production (prod) com prioridade > 8, são as mais importantes visto que supõe-se que
nunca são preemptadas; e, (ii) free com prioridade < 2, são aquelas que são frequente-
mente preemptadas para liberar recursos para instâncias com prioridades mais altas. As
requisições com prioridades intermediárias foram classificadas como batch. Portanto,
prod, batch e free são as classes de serviço consideradas e suas metas de disponibilidade
são arbritadas, nesse estudo, em 100%, 90% e 50%, respectivamente.

As cargas de trabalho utilizadas neste trabalho são subconjuntos dos rastros do
Google gerados como segue. Inicialmente, uma análise de agrupamento dos usuários

1Informações sobre o Sim-diasca estão disponı́veis em http://sim-diasca.com.
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do cluster foi realizada, aplicando o modelo k-means levando em conta o número e as
propriedades das requisições. Esse agrupamento resultou em seis grupos de usuários, de
onde foram selecionados aleatoriamente 10% dos usuários de cada um dos grupos. As
requisições submetidas pelos usuários selecionados formam a carga de trabalho para ser
usada no experimento; 12 cargas de trabalho distintas foram geradas usando esse método.
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Figura 1. Alocação de recursos ao longo do tempo por carga de trabalho

A Figura 1 apresenta a quantidade de recursos alocados2 ao longo do tempo para
cada uma das cargas quando submetidas para uma infraestrutura composta por um único
servidor de capacidade infinita para CPU e RAM. Mesmo visualmente, é possı́vel atestar
que as cargas geradas diferem substancialmente entre si; suas formas, a combinação de
requisições por classe de serviço, as demandas dos picos de requisições e suas intensida-
des são diferentes. Essa heterogeneidade das cargas se deve ao fato dos diferentes subcon-
juntos de usuários reais levarem a diferentes agrupamentos de requisições. Considerando
que apenas uma carga real é utilizada para avaliação, esta diversidade é importante para
analisar o escalonador sob diferentes (e ainda verossı́meis) cargas de trabalho.

4.3. Infraestrutura

Os experimentos de simulação para avaliação da polı́tica proposta seguem um projeto
aninhado de um fator, que é o tamanho da infraestrutura do provedor. Este fator varia em
4 nı́veis diferentes. Segue o processo de definição desses nı́veis para cada carga:

1. Geração da carga a partir dos rastros do Google (descrito na Seção 4.2);
2. Simulação da alocação da carga gerada considerando que o provedor é composto

por um único servidor com capacidade infinita para CPU e RAM;
3. Análise dos resultados do passo anterior para identificar a quantidade máxima de

CPU e RAM utilizadas ao longo do tempo. Uma vez que todas as capacidades
dos recursos são normalizadas nos rastros do Google, e, considerando que todos
os servidores na infraestrutura terão a mesma capacidade de CPU (resp. RAM)
que o maior servidor da Google considerando CPU (resp. RAM) — i.e. 1 para a
capacidade de ambos os recursos —, o número de servidores (N ) é definido como
sendo o teto entre o maior valor dos valores máximos de CPU e RAM usados;

2Os valores são medidos em intervalos de 10 minutos e correspondem ao recurso mais usado na carga.
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4. Definição dos 4 cenários para a capacidade da infraestrutura do provedor. A capa-
cidade da infraestrutura define o nı́vel de contenção de recursos do provedor. Os
cenários analisados são: (a) baixa contenção — N servidores; (b) sem contenção
— N + 0.1N servidores; (c) média contenção — N � 0.1N servidores; e (d) alta
contenção — N � 0.2N servidores.

Note que o cenário com baixa contenção é provisionado com base na máxima
utilização, mas não necessariamente garante que todas as requisições poderão ser alocadas
pelo tempo necessário para satisfazê-las. Isso ocorre porque, na prática, existe um cluster
(ao invés de apenas um servidor) e o escalonamento naturalmente causa fragmentação e
encalhamento de recursos (Verma et al. 2015). O cenário sem contenção, por sua vez,
visa mitigar esses efeitos, porém, o custo de operar uma infraestrutura super provisionada
com milhares de servidores pode ser proibitivo, dependendo da taxa de utilização dos re-
cursos. O cenário com alta contenção representa um erro no planejamento de capacidade,
enquanto que o cenário com média contenção reflete um balanceamento entre a busca por
uma redução do custo de provisionamento e a garantia da QoS prometida.

Nesse estudo, o EDSLO está configurado para processar a fila de espera sempre
que acontece um intervalo de tempo de 10 segundos em que nenhuma requisição é rece-
bida ou concluı́da. Este intervalo foi definido empiricamente através da observação do
Kubernetes em cenários onde há requisições na fila de pendentes e o escalonador tenta
alocá-las periodicamente. Para efeito de simplicidade, a margem de segurança para o
TTV também é definida como 10 segundos em todos os cenários experimentados.

4.4. Métricas de Avaliação

Cada uma das 12 cargas geradas (ver Seção 4.2) foi submetida para 4 infraestruturas com
capacidades diferentes, definidas como detalhado na Seção 4.3. Essas cargas de trabalho
foram submetidas para escalonamento duas vezes para cada infraestrutura, uma vez para
cada tipo de escalonador: EBP e EDSLO. Replicações não são necessárias visto que os
resultados são determinı́sticos quando a mesma carga e infraestrutura são consideradas.

Ao longo dos experimentos de simulação, métricas de desempenho são coletadas
com o objetivo de comparar as abordagens de EDSLO e EBP. A principal métrica de
comparação usada é o Deficit de QoS das requisições concluı́das. Essa métrica é compu-
tada como a diferença entre a meta de QoS e a QoS realmente entregue para as requisições
e é medida apenas para requisições que tiveram seus SLOs violados. Uma outra métrica
avaliada neste estudo é a Satisfação do SLO da carga de trabalho. Essa métrica indica o
percentual de requisições da carga que tiveram seus SLOs satisfeitos.

5. Resultados e Discussões

5.1. Análise de cenários com baixa contenção

Analisando os cenários com baixa contenção de recursos, o EDSLO foi capaz de satisfazer
os SLOs para quase todas as cargas, com exceção para 6 e 7. Por outro lado, o EBP não
satisfaz os SLOs em quase todos os casos, com exceção para 5 e 9. Com isso, verifica-se
que o EDSLO é capaz de usar os recursos de forma mais eficiente do que o EBP. Como
discutido anteriormente, a fragmentação de recursos é suficiente para causar violações de
SLO. Uma vez que as cargas 5 e 9 estão entre as cargas com picos mais intensos (veja
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Figura 1) e a capacidade é definida de acordo com a utilização máxima, elas estão entre as
cargas com infraestrutura com mais recursos extras. Isso explica o fato do EBP conseguir
atender todos os SLOs para as mesmas. Todavia, analisando detalhadamente as cargas 6 e
7, observa-se um pico de requisições batch no 3o dia em ambas, fazendo com que os dois
escalonadores não consigam satisfazer os SLOs de todas as requisições desse pico.

Nos cenários sem contenção de recursos, todos os SLOs de todas as cargas foram
satisfeitos com ambos os escalonadores. Portanto, um incremento de 10% no tamanho
N do cluster foi suficiente para mitigar os efeitos da fragmentação e encalhamento de
recursos e permitir que todos os SLOs das classes requisitadas fossem atendidos.

5.2. Análise de cenários média contenção

Através da análise desses cenários é possı́vel investigar a eficiência dos escalonadores
quando a etapa de planejamento de capacidade decide por uma infraestrutura 10% menor
que aquela baseada na carga máxima. A Figura 2 apresenta os deficit de QoS obtidos
pelas requisições que tiveram seu SLO violado. Esses deficit são apresentados em box-
plots para dar uma ideia da dispersão dos valores. É importante destacar que não houve
violações em alguns cenários, dessa forma, nenhum box-plot foi plotado para estes casos.

Figura 2. Deficit de QoS para infraestruturas no cenário com média contenção

Mesmo reduzindo 10% da capacidade N definida com base na utilização máxima,
o EDSLO conseguiu satisfazer todos os SLOs em 7 das 12 cargas avaliadas (cargas 1, 4,
e 8 a 12). Essas cargas estão entre aquelas com picos mais altos de requisições que não
são da classe prod ou possuem uma quantidade significativa de requisições da classe free.
Por utilizar o TTV para tomar decisões, o EDSLO foi capaz de selecionar de forma mais
eficiente quais as instâncias devem executar, alcançando, geralmente, QoS que são mais
próximas de suas respectivas metas. Este escalonador pode alternar quais das requisições
devem ter suas instâncias executando ao longo do tempo. Esta habilidade não existe
quando o EBP executa. Este considera todas as instâncias da mesma classe como iguais,
não permitindo que requisições de mesma classe preemptem recursos uma da outra. Por-
tanto, durante perı́odos de contenção de recursos, o EBP mantém algumas instâncias sem-
pre executando e outras sempre pendentes. Esse comportamento não garante tratamento
justo entre requisições de mesma classe, podendo levar a uma QoS bem ruim para algu-
mas instâncias (as pendentes) enquanto outras têm QoS acima do esperado. Isso explica
a razão pela qual a dispersão dos deficit de QoS é maior quando o EBP é executado.
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No entanto, violações de SLO ocorrem para os outros casos (cargas 2, 3, 5, 6 e
7), independente do escalonador usado. Para as cargas 3, 5, 6 e 7, as violações ocorrem
devido a picos de requisições batch (no dia 27 para a carga 3 e no dia 3 para as outras).
Nesses casos, o EDSLO violou os SLOs em menos requisições que o EBP. Para a carga 2,
ambos os escalonadores causaram deficit de QoS por causa do pico de requisições prod no
dia 5 da simulação. Nesse momento a infraestrutura não teve capacidade para acomodar
todas elas. A partir da Figura 2 está claro que os deficit para as requisições prod foram
menores quando o EDSLO foi executado. Neste caso, o intervalo dos deficit de QoS é
[0,00004%;1,01%] contra [0,003%;6,24%] quando o EBP foi usado.

No geral, quando violações dos SLOs ocorrem, os deficit de QoS medidos com o
EDSLO são menores e variam menos que os obtidos com o EBP. O novo escalonador opta
por decrementar vagarosamente a QoS de tantas instâncias de uma classe quanto possı́vel,
ao invés de degradar substancialmente a QoS de um número reduzido de instâncias. Como
consequência, quando a infraestrutura não é suficiente para conseguir 100% de satisfação
de SLOs da carga, o escalonador proposto prejudica as instâncias de cada classe igual-
mente, podendo levar a uma redução da taxa de satisfação de SLO. Nos cenários com
média contenção, apenas as requisições prod da carga 2 obtiveram uma taxa de satisfação
menor quando comparados os EBP e EDSLO (96,24% x 71,48%).

Ainda analisando a Figura 2, nota-se que há deficit de QoS para requisições prod
(carga 2) enquanto não há para outras classes de serviço. Da mesma forma, existem deficit
de QoS para requisições batch e não há para classe free (carga 3, 5, 6 e 7). Essas situações
podem, erroneamente, dar a impressão de que o EDSLO favoreceu instâncias das classes
batch e/ou free em detrimento de instâncias da classe prod. No entanto, isso ocorreu
devido a alguns picos de requisições de mesma classe nessas cargas (prod em 2, e batch
em 3, 5 6, e 7) onde a infraestrutura não foi capaz de alocar as instâncias desses picos de
forma a satisfazer seus SLOs. Durante esses perı́odos, todos os recursos foram utilizados
para alocar instâncias de mesma classe ou classes mais importantes. Após esses perı́odos,
o EDSLO foi mais eficiente na escolha da instância certa a ser alocada. Assim, o EDSLO
consegue oferecer QoS de acordo com a esperada para instâncias “menos importantes”
não porque ele as prioriza, mas porque ele é mais eficiente em determinar quais delas
devem estar executando e esperando ao longo do tempo.

5.3. Análise de cenários com alta contenção

Nesses cenários a capacidade é ainda menor. A Figura 3 apresenta os box-plots dos defi-
cit de QoS medidos. Mesmo nesses cenários, o EDSLO conseguiu satisfazer os SLOs de
todas as requisições para as cargas 4, 11 e 12. Essas cargas têm em comum o fato de ne-
nhuma delas ter picos intensos de requisições prod (nem mesmo batch). Além disso, essas
cargas possuem uma quantidade significativa de recursos solicitados para classes batch e
free (principalmente para a última) que podem ser preemptados pelo escalonador, que faz
uso disso para acomodar toda a carga. Considerando as cargas com violações de SLOs, a
partir da Figura 3 fica claro que os deficit de QoS obtidos quando o escalonador proposto
executa são menores e variam bem menos que os medidos quando o EBP é usado. No
entanto, há duas exceções: cargas 2 e 8. Na carga 2, por volta de 1000 requisições batch
tiveram SLO violado para beneficiar requisições prod que estavam executando no mesmo
perı́odo. Essas instâncias batch (que são tipicamente menores que as prod) podem ser
alocadas pelo EBP usando os recursos que não estão sendo usados pelas prod que, neste
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caso, ficam pendentes. Na carga 8, apenas 4 requisições free tiveram seus SLOs viola-
dos com o EDSLO. Elas ficam pendentes para beneficiar instâncias batch. Essas mesmas
requisições também têm seus SLOs violados usando o EBP, porém, neste caso, o número
total de violações para a classe free foi aproximadamente 3500.

Figura 3. Deficit de QoS para infraestruturas no cenário com alta contenção

O uso do EDSLO tem como desvantagem a possibilidade do provedor reduzir
as taxas de satisfação dos SLOs em comparação com o uso do EBP. Os intervalos de
confiança (IC), com 95% de confiança, das taxas de satisfação dos SLOs observadas para
as cargas no cenário com alta contenção são apresentados na Tabela 1. Novamente, a
possibilidade de taxas menores é justificada pelos deficit de QoS mais baixos e pelo tra-
tamento mais justo entre requisições da mesma classe alcançados pelo EDSLO.

Tabela 1. IC para a satisfação dos SLOs para os cenários com alta contenção

Escalonamento prod batch free
EBP [97.98%,100.0%] [98.84%,99.75%] [96.12%, 100%]
EDSLO [79.00%,100%] [98.33%,99.5%] [98.33%,99.5%]

5.4. Validação dos modelos de simulação

Os modelos de simulação do EDSLO e do EBP foram validados através de experimentos
de medições executados no kubernetes. O escalonador padrão do kubernetes foi usado
para validar o EBP e um novo foi desenvolvido como prova de conceito do EDSLO.

Uma carga sintética foi gerada e submetida para: o simulador e o sistema real. Em
ambos os cenários, a infraestrutura foi composta por 20 servidores, cada um deles com
capacidade para alocar 10 requisições simultaneamente. A carga possui 256 requisições e
foi projetada para ter o número exato de requisições para preencher toda a infraestrutura e
ainda satisfazer todos os SLOs. O intervalo entre duas requisições sequenciais é de 1 se-
gundo. A Figura 4 apresenta as disponibilidades para as instâncias associadas a cada uma
das requisições, usando os dois escalonadores no kubernetes e nos modelos de simulação.

Como esperado, quando o EBP é usado, todas as instâncias prod e batch e algumas
free têm disponibilidade de 100%. O restante das instâncias free possuem disponibilidade
abaixo da meta. Essas foram submetidas quando a infraestrutura já estava completamente
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Figura 4. Disponibilidades usando os escalonadores em diferentes cenários

ocupada ou foram preemptadas quando outras requisições com prioridades mais altas fo-
ram submetidas. Por sua vez, o EDSLO entrega para cada instância uma disponibilidade
que é bem próxima da que foi prometida. Comparando-se as execuções dos experimentos
de medição e simulação, observa-se que não há diferença significativa entre seus resulta-
dos. Esse mesmo procedimento foi realizado para outras 10 cargas de trabalho geradas
com caracterı́sticas similares e os resultados foram todos semelhantes.

6. Conclusões

Este estudo apresenta uma nova polı́tica de EDSLO. Esta toma decisões com base nos
SLOs e na QoS entregue para cada requisição no momento da decisão. O objetivo desta
polı́tica é reduzir a variância de QoS entregue para requisições de mesma classe, promo-
vendo um justo provisionamento. A polı́tica proposta foi avaliada comparando seu desem-
penho com o de uma polı́tica de EBP, ambas alocando as mesmas cargas de trabalho em
infraestruturas com as mesmas capacidades. Os resultados mostram que o EDSLO conse-
gue gerenciar as instâncias a serem alocadas de forma mais eficiente, obtendo a satisfação
de todos os SLOs em mais cenários que o EBP. Além disso, quando não é possı́vel garantir
que todas as requisições recebam a QoS prometida, o escalonador proposto produz deficit
de QoS que são menos variáveis, e, em média, menores que os produzidos pelo EBP para
os mesmos cenários. Análises sobre outras métricas de desempenho (e.g. sobrecarga de
preempções realizadas) e outros cenários (e.g. heterogeneidade das infraestruturas) serão
deixadas como trabalhos futuros.
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Resumo. Os principais provedores de computação em nuvem, como Ama-
zon, Google e Microsoft, utilizam tecnologias proprietárias para oferecer seus
serviços. Usuários têm o desejo de usar múltiplos provedores para aumentar a
disponibilidade de seus serviços, reduzir custos, não depender de um único for-
necedor, dentre outros motivos. Federações de Polı́ticas de Autorização (APFs)
permitem a definição de uma polı́tica de controle de acesso única que pode
ser aplicada em múltiplos provedores heterogêneos. Para isso, essas polı́ticas,
descritas na Forma Normal Disjuntiva (DNF) e semântica definida por uma
ontologia, devem ser mapeadas para o contexto local de cada usuário e nu-
vem. Este trabalho discute os processos de mapeamento sintático e semântico
das polı́ticas e a métrica Nı́vel de Equivalência Semântica (LSE) utilizada para
medir sua efetividade.

Abstract. Leading Cloud Service Providers (CSPs), like Amazon, Google and
Microsoft, use proprietary technologies to offer services to their customers.
Users desire to use multiple CSPs to increase the availability of their services,
to save money, and to avoid vendor lock-in, among other reasons. Authorisation
Policy Federations (APFs) allow a single access control policy to be applied
across multiple heterogeneous providers. Global policies defined in Disjunctive
Normal Form (DNF) and ontology terms are mapped to local tenant and cloud
specific formats. This paper discusses the semantic and syntactic policy map-
ping processes, and the Level of Semantic Equivalence (LSE) metric used for
measuring their effectiveness.

1. Introdução

O uso de computação em nuvens se consolida cada vez mais, mundialmente e também
no Brasil. Estudo recente mostra uma queda no investimento em data centers e nuvens
privadas e um aumento em nuvens públicas, hı́bridas e ambientes multi-nuvem, devido
principalmente ao menor custo de propriedade e maior segurança [TI inside online 2018].
Dentre os principais motivos para adoção de ambientes multi-nuvem estão o maior al-
cance e disponibilidade dos recursos replicados em data centers em nı́vel global, obter o
menor custo devido à concorrência, e evitar o vendor lock-in [Opara-Martins et al. 2016],
gerado pela dependência de implementação de tecnologia de um único provedor de nu-
vem [Toosi et al. 2014]. Mas, para isso, os usuários precisam lidar com ambientes hete-
rogêneos, pois grandes provedores de nuvem, como Amazon, Google e Microsoft, utili-
zam seus padrões e protocolos proprietários.
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A segurança dos dados é uma das maiores preocupações das empresas para adoção
de nuvens públicas, uma vez que as informações passam a ser armazenadas em ambientes
terceirizados. Mecanismos de segurança, como controle de acesso, fornecidos pelos prin-
cipais provedores e plataformas de nuvem, aumentaram a confiabilidade destes ambientes
por parte dos usuários. No entanto, em ambientes multi-nuvem heterogêneos, gerenciar
estes diversos mecanismos nas diferentes nuvens torna-se um problema.

Este trabalho discute soluções para que usuários de nuvens heterogêneas de In-
fraestrutura como Serviço – Infrastructure as a Service (IaaS) tenham uma experiência
de controle de acesso homogênea e, consequentemente, mais simples e fácil de ser tra-
balhada. Mecanismos de controle de acesso englobam a autenticação e autorização dos
usuários. A autenticação visa a garantir que o usuário é quem ele alega ser. A autorização
decide se a ação solicitada pelo usuário a um recurso será permitida ou negada, base-
ada em regras e polı́ticas definidas. Esta pesquisa apresenta uma solução para controle
de acesso homogêneo em ambientes multi-nuvem heterogêneos, chamada de Federação
de Polı́ticas de Autorização - Authorisation Policy Federation (APF), onde uma polı́tica
de autorização global é definida e administrada de forma centralizada e concretizada
em polı́ticas nos formatos locais das plataformas de nuvem existentes. A tradução das
polı́ticas é feita através dos mapeamentos semântico e sintático, principal contribuição
deste artigo.

O restante deste texto está estruturado da seguinte forma: a seção 2 discute o es-
tado da arte referente a controle de acesso e ambientes multi-nuvem heterogêneos. A
solução APF e seus principais módulos são apresentados na seção 3. Na seção 4, exem-
plos de uso da solução, detalhes de implementação e resultados obtidos são discutidos.
Por fim, as conclusões são apresentadas na seção 5.

2. Estado da Arte

Usuários que usam diferentes provedores de serviço de nuvem encontram muitos entraves
relacionados à heterogeneidade dos mesmos. Um exemplo é o gerenciamento de polı́ticas
de controle de acesso em diferentes formatos e padrões que se torna uma tarefa árdua para
os administradores de serviços em nuvem.

2.1. Multi-nuvens Heterogêneas

O uso de serviços em múltiplas nuvens evita a dependência de um único fornecedor,
o chamado Vendor Lock-in, e aumenta a confiabilidade e continuidade dos serviços
oferecidos [Yousif 2017], entre outras razões. Um exemplo real é a empresa Net-
flix, que utiliza a Amazon Web Services (AWS) para transcodificação de filmes digi-
tais e para seu engenho de recomendações, mas possui uma cópia de segurança de to-
dos os seus dados na nuvem da Google, precavendo-se de uma indisponibilidade da
AWS [Zeck and Bouroudjian 2017].

Um dos principais desafios para o uso de ambientes multi-nuvem é a heterogenei-
dade. Cada provedor define seus próprios formatos e protocolos, dificultando a interope-
rabilidade com outros serviços similares, com o objetivo de fidelizar os usuários em suas
plataformas. Middleware para ambientes multi-nuvem heterogêneos têm o desafio de tor-
nar a experiência de uso e gerenciamento destes ambientes transparente e homogênea,
tanto para usuários quanto para desenvolvedores. São tarefas destes serviços gerenciar
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recursos de diferentes domı́nios administrativos, gerenciar a localização dos dados e sua
latência, implementar mecanismos de autenticação e autorização, analisar e combinar bi-
lhetagem em diversos formatos e nı́veis de serviço, dentre outras [Bittencourt et al. 2017].

2.2. Controle de Acesso em Multi-nuvens Heterogêneas

Mecanismos de controle de acesso são responsáveis pela autenticação e autorização dos
usuários em sistemas. Num ambiente multi-nuvem heterogêneo, o usuário autentica-se
em cada um dos provedores, que possuem atributos diferentes sobre ele. Diferentes me-
canismos de autorização com polı́ticas divergentes trazem uma experiência desuniforme.

Para uma melhor experiência relacionada à autenticação, o usuário deve
autenticar-se uma única vez e obter acesso a múltiplas nuvens. Além disso,
é desejável que todos os serviços de nuvem recebam os mesmos atributos refe-
rentes aos usuários, identificando-os de uma forma homogênea. Federações de
identidade atendem a estes requisitos através do mecanismo de Single Sign-On
(SSO) [Chadwick et al. 2014] [Sette 2016].

Uma experiência uniforme de autorização deve garantir que uma única polı́tica de
segurança seja utilizada em todas as contas dos usuários nas diversas nuvens. Na litera-
tura, duas abordagens para autorização em ambientes multi-nuvem foram encontradas, a
centralizada e a distribuı́da.

Na abordagem centralizada, ilustrada na Figura 1(a), um serviço de autorização
externo às nuvens é utilizado de forma análoga aos provedores de identidade numa
federação de identidades [Tang et al. 2013] [Bernabe et al. 2014]. O serviço de
autorização é composto por um ponto de administração de polı́ticas – Policy Admi-
nistration Point (PAP) e um ponto de decisão de polı́ticas – Policy Decision Point
(PDP) [Moore 2003] centralizados. Este modelo, também referenciado por autorização
como serviço – Authorisation as a Service (AaaS), tem pontos positivos como possuir
uma polı́tica comum única, administrada num ponto central, aplicada a serviços hete-
rogêneos. Porém, o PDP centralizado é um ponto único de falhas e pode apresentar baixo
desempenho devido a latência de rede, uma vez que o serviço encontra-se externo às nu-
vens. Um baixo desempenho do PDP preocupa principalmente devido à alta quantidade
de consultas realizadas ao mesmo - pelo menos uma a cada requisição de acesso.

(a) Abordagem Centralizada (b) Abordagem Distribuı́da

Figura 1. Abordagens centralizada (a) e distribuı́da (b) para autorização em am-

bientes multi-nuvem
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No modelo distribuı́do, os engenhos de autorização (PAP e PDP) de cada nuvem
sincronizam as polı́ticas, conforme mostra a Figura 1(b). As soluções distribuı́das es-
tudadas [Ngo et al. 2016] [Almutairi et al. 2012] também utilizam uma polı́tica comum,
porém administrada de forma descentralizada, podendo gerar conflitos caso sejam alte-
radas simultaneamente. Este modelo não apresenta ponto único de falhas e possui bom
desempenho, uma vez que as regras são validadas localmente nas nuvens. Os sistemas
estudados, nas duas abordagens, necessitam ser integradas aos PDPs das nuvens, o que é
uma restrição forte quando falamos de grandes provedores de IaaS.

A solução proposta neste trabalho apresenta uma abordagem mista, onde uma
polı́tica comum única é definida e administrada através de um PAP centralizado, e tradu-
zida para os formatos e semânticas locais de cada provedor de nuvem, que utilizam seus
próprios PDPs para realizar a autorização de forma distribuı́da.

3. Federação de Polı́ticas de Autorização

Uma federação de polı́ticas de autorização permite que um ou mais clientes com contas
em nuvens heterogêneas consigam utilizar polı́ticas de segurança equivalentes em cada
uma delas. Por exemplo, um cliente com contas na AWS, Google Cloud e numa nuvem
privada OpenStack pode definir uma polı́tica de segurança através de um PAP centrali-
zado, com sintaxe e semântica próprios, e esta polı́tica será traduzida para equivalentes
locais de cada uma delas, respectivamente. Desta forma, usuários destas contas, represen-
tados através dos mesmos atributos atestados por emissores de credenciais verificáveis ou
provedores de identidade, terão a mesma experiência de autorização ao acessá-las.

A arquitetura da solução está representada na Figura 2. O módulo de gerencia-
mento de polı́ticas de autorização federadas - Federated Authorisation Policy Manage-
ment Service (FAPManS) é formado por um PAP centralizado e um sincronizador. O PAP
permite a criação e o gerenciamento de polı́ticas através de interfaces gráfica (GUI) e de
aplicação (API). Cada membro da APF deve utilizar um agente para se registrar no sin-
cronizador através de um mecanismo de publish/subscribe. Sempre que uma nova versão
da polı́tica for definida (passo 1), o sincronizador notifica os agentes registrados/interes-
sados naquela polı́tica (passo 2), e estes recuperam as atualizações do PAP (passo 3). Os
adaptadores são módulos responsáveis pela tradução das polı́ticas. Os agentes utilizam os
adaptadores para converter as polı́ticas no formato e semântica da APF para os equivalen-
tes locais (passo 4) e atualizar as polı́ticas no PAP local da nuvem (passo 5), tornando-as
disponı́veis para o PDP (passo 6).

Todo o processo de administração, sincronismo e tradução de polı́ticas ocorre em
“tempo de administração” (offline). Isso significa que, embora o desempenho destas ati-
vidades seja importante (ex. o sincronismo das polı́ticas deve ser feito rapidamente para
as novas regras passarem a vigorar), ele não é tão crı́tico como o “tempo de autorização”
(online), quando usuários enviam dezenas ou centenas de requisições de acesso ao sis-
tema e as regras devem ser avaliadas para cada uma das requisições. Por este motivo,
uma análise de desempenho da tradução de polı́ticas foi considerada fora do escopo da
pesquisa.

Nesta seção, os principais componentes da solução APF são detalhados: o PAP
do FAPManS (3.1), que armazena polı́ticas globais, e os mapeamentos semântico (3.2)
e sintático (3.3), realizados pelos adaptadores, concretizando as polı́ticas nos formatos
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Figura 2. Arquitetura de Federação de Polı́ticas de Autorização (APF)

nativos aceitos pelas plataformas de nuvem.

3.1. FAPManS

As polı́ticas de acesso comuns são armazenadas no FAPManS na forma normal disjuntiva
– Disjunctive Normal Form (DNF). Polı́ticas de autorização podem ser descritas através
de expressões lógicas representadas em diversos formatos, como eXtensible Access Con-
trol Mark-up Language (XACML) ou nos padrões proprietários da AWS, OpenStack e
Google Cloud. Uma forma normal foi adotada nesta solução com objetivo de facilitar a
comparação entre tais polı́ticas heterogêneas, por exemplo, identificando regras idênticas
escritas de formas diferentes.

Uma polı́tica representada em DNF é composta por regras combinadas com o ope-
rador lógico “ou”, significando que basta que apenas uma regra seja validada para que o
acesso seja concedido. Se nenhuma regra for validada, o acesso deve ser negado por
padrão. Portanto, esta forma normal serve bem para representar polı́ticas de autorização.
A Figura 3 mostra um exemplo de uma polı́tica em DNF composta por três regras com-
binadas pelo operador “ou”. Uma dessas regras é composta por 5 condições combinadas
pelo operador “e”. Portanto, um usuário só será autorizado se possuir atributos “role” =
“manager” e “name” 6= “Ioram”, requisitando realizar a “ação” de “criar” um “recurso
tipo” “VM” com “disco”  3GB.

Os termos utilizados nas polı́ticas da APF são definidos numa ontologia. Neste
trabalho, foi definida uma ontologia com os termos utilizados por nuvens IaaS. No en-
tanto, a solução de APFs também pode ser adaptada para outros modelos como Platform
as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS). A ontologia deve conter termos que re-
presentem conceitos comuns nas diversas plataformas de nuvens. Por exemplo, máquinas
virtuais - Virtual Machine (VM) contendo discos virtuais - Virtual Hard Disk (VHD) e
interfaces de rede virtuais - Virtual Network Interface (VNI) que são conceitos comuns
para o serviço de computação em nuvem, enquanto usuários estão presentes no serviço
de gestão de identidade e acesso - Identity and Access Management (IAM).

A Figura 4 explica como os termos da ontologia são definidos e classificados. No
cenário 4(a), uma APF é composta por nuvens de duas plataformas distintas. Elementos
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Figura 3. Polı́tica de Autorização em uma Forma Normal Disjuntiva (DNF)

comuns a estas plataformas formam a ontologia (core) – Plataforma1 \ Plataforma2.
Estes elementos são termos que formam condições e compreendem atributos do sujeito
(usuário ou sistema que realiza o acesso), da ação pretendida, do recurso acessado e do
ambiente, operadores (ex. de igualdade ou de pertinência) e valores esperados para os
atributos. No cenário 4(b), uma terceira plataforma se une à APF. Os elementos comuns
às três formam o core – Plataforma1 \ Plataforma2 \ Plataforma3, enquanto ele-
mentos comuns a apenas duas das plataformas formam grupos chamados de extensões.
Uma polı́tica composta de regras apenas com elementos do core pode ser traduzida para
todas as nuvens da federação. Porém, se houver regras com elementos das extensões,
apenas as plataformas que definirem estes elementos poderão aplicá-las. É possı́vel ainda
definir regras na APF com elementos de uma plataforma especı́fica. Neste caso, os ele-
mentos não precisam estar na ontologia, e as regras serão aplicadas apenas a nuvens desta
plataforma.

(a) 2 plataformas (b) 3 plataformas

Figura 4. Dinâmica de ontologia para APFs: de (a) para (b).

Como exemplos de termos, considerando as plataformas OpenStack, AWS e Go-
ogle Cloud Provider (GCP), temos:

1. Core: operador igual (=), usuário, VM, VHD, VNI
2. Extensão OpenStack/AWS: operador diferente (6=), grupos de usuários
3. Especı́fico AWS: operador “menor que” (<) e “maior que” (>)

O FAPManS provê uma interface (API) que permite os administradores realizar
funções de criar, ler, atualizar e apagar (CRUD) em polı́ticas e regras da APF. Ele também
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provê uma interface gráfica (GUI), onde administradores podem editar visualmente as
polı́ticas e regras [Sette 2016].

3.2. Mapeamento Semântico

A função de tradução de regras realizada pelos adaptadores pode ser decomposta em duas
fases: o mapeamento semântico e o mapeamento sintático. O mapeamento semântico
é responsável por traduzir polı́ticas em DNF, onde os termos das condições são descri-
tos por elementos da ontologia, para polı́ticas ainda em DNF, mas com termos corres-
pondentes das plataformas de nuvem. Por exemplo, na ontologia representamos a per-
missão de criar VMs pelas condições resource.type = "vm"; action.type

= "create". Numa tradução

• para OpenStack, os termos seriam traduzidos para service="compute";

action="create",
• para AWS seriam service="ec2"; action="RunInstances" e
• para GCP seriam service="compute"; resource="instances";

action="create".

É possı́vel que condições sejam mescladas ou quebradas nas traduções, como
acontece na ação "RunInstances" da AWS, que combina as semânticas da ação criar

e do tipo de recurso instância que representa VMs. Já na plataforma OpenStack, a ação
criar associada ao serviço computação pressupõe implicitamente que o tipo do recurso
é uma VM.

3.3. Mapeamento Sintático

O mapeamento sintático traduz as polı́ticas em DNF para formatos locais das plataformas
e vice-versa. Seguindo o exemplo anterior, as condições em DNF já com termos da nuvens
locais são traduzidas para suas respectivas nuvens, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Exemplo de Mapeamento Sintático

DNF Sintaxe Local
Ontologia resource.type = “vm”,

action.type = “create”
–

OpenStack service = “compute”,
action = “create”

“compute:create”: “”

AWS service = “ec2”,
action = “RunInstances”

“Effect”: “Allow”,
“Action”: “ec2:RunInstances”,
“Resource”: “*”

GCP service = “compute”,
resource = “instances”,
action = “create”

compute.instances.create

Observe que na AWS as regras possuem efeitos explı́citos (ex. “Effect”: “Allow”),
enquanto que nas demais, inclusive na APF (Ontologia), as regras possuem um efeito de
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permissão (allow) implı́cito, e a negação (deny) implı́cita se dá pela não validação das
regras de uma polı́tica. Regras cujo efeito é allow possuem o mesmo significado que
as polı́ticas com o allow explı́cito. Já as regras com efeito deny devem prevalecer às
regras com efeito allow, sendo avaliadas anteriormente. Por exemplo, se há uma regra
que proı́be o acesso de leitura a arquivos com rótulo “confidencial” para usuários que não
são administradores, mesmo que exista uma outra regra permitindo tal acesso, ele deve
ser negado.

Para representar regras com efeito explı́cito em DNF, a expressão dnf(A ^ ¬D)
é usada, sendo A a expressão lógica que representa regras com efeito allow e D com efeito
deny. A expressão resultante garante que caso haja alguma condição C no conjunto de
regras de efeito allow que contradiga qualquer regra com efeito deny, a regra combinada
irá sempre ser avaliada como negação, pois ela conterá a expressão C ^ ¬ C que é avali-
ada para false. No entanto, a arquitetura da solução permite que, após a combinação das
regras pela expressão acima e sua conversão para DNF, novas regras sejam acrescentadas
à polı́tica. Estas novas regras podem por sua vez contradizer as regras de efeito deny, uma
vez que estas não serão mais combinadas. Esta é uma limitação da solução, que atual-
mente não preserva a semântica de regras com efeito deny. Para resolver esta limitação,
a polı́tica APF deve manter duas estruturas separadas com regras de efeito allow (atual) e
deny. Desta forma, sempre que uma regra com efeito allow for inserida, as duas estruturas
devem ser combinadas gerando a polı́tica global, e a semântica do deny será mantida.

4. Implementação e Resultados

Três adaptadores foram implementados para as plataformas de nuvem OpenStack, AWS
e GCP. Nesta seção, demonstraremos o uso da solução de APF através de um exemplo
utilizando estes adaptadores, discutiremos sobre a implementação destes e os resultados
obtidos.

4.1. Exemplo de Uso

Em trabalho anterior [Sette et al. 2017], foram implementados adaptadores para as pla-
taformas OpenStack e AWS. Uma APF foi definida a partir de uma polı́tica OpenStack
real, traduzida para o formato APF global, isto é, no formato DNF com termos definidos
numa ontologia formada pelos conceitos comuns às duas nuvens. Este artifı́cio foi usado
uma vez que a GUI do FAPManS não foi implementada. A Figura 5(a) descreve o cenário
onde a polı́tica OpenStack (cı́rculo verde) é composta por um subconjunto de elementos
permitidos para a nuvem OpenStack (cı́rculo vermelho). A maior parte dos elementos
desta polı́tica faz parte do “core” (C) da ontologia, enquanto uma parte menor é mantida
em termos do OpenStack. As regras definidas no “core” da ontologia foram traduzidas
para o formato AWS.

Neste trabalho, um novo adaptador foi desenvolvido, para a nuvem GCP, re-
presentada na Figura 5(b) por um novo cı́rculo (em roxo). Com a diminuição do core
da ontologia (OpenStack \ AWS \ GCP ), parte das regras da polı́tica – na extensão
AWS/OpenStack (AO) – não podem ser traduzidas para GCP. A ontologia anterior pode
ser ampliada com duas novas extensões: AG, contendo elementos comuns às plataformas
AWS e GCP, e GO, com elementos comuns a GCP e OpenStack. Porém, isto não foi
contemplado no escopo deste trabalho.

672

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



(a) OpenStack e AWS (b) OpenStack, AWS e GCP

Figura 5. Ontologias para APFs: de (a) para (b).

Observe o fluxo exibido na Figura 6. Inicialmente, o adaptador OpenStack traduz
a polı́tica local para uma global em dois passos: (1) mapeamento sintático gerando uma
polı́tica intermediária em DNF com semântica OpenStack e (2) mapeamento semântico
traduzindo os termos para a ontologia. O adaptador AWS recebe a polı́tica global gerada
pelo passo 2 e traduz para o formato local também em dois passos: (3) mapeamento
semântico traduzindo os termos para AWS e mantendo o formato DNF e (4) mapeamento
sintático traduzindo de DNF para o formato de polı́ticas AWS. Por fim, o adaptador
GCP realiza os mapeamentos semântico (5) e sintático (6) gerando uma polı́tica GCP
equivalente.

Figura 6. Exemplo de uso da solução.

A polı́tica inicial do Nova (serviço de computação da plataforma OpenStack) foi
definida conforme o Código 1. Ela é composta por 13 regras, descritas nas linhas 5 a 17.
As linhas iniciais (2 e 3) contêm apelidos para expressões mais complexas, usados nas
regras para evitar repetições.

O adaptador OpenStack realiza o mapeamento sintático (vide passo 1 da Figura 6),
traduzindo cada uma das regras para DNF. Tomando a linha 14 como exemplo,

1. a regra é expandida para "compute:delete": "role:admin or

project id:%(project id)s" através da substituição do apelido “ad-
min or owner” (linha 2);
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1 {

2 "admin_or_owner": "role:admin or project_id:%(project_id)s",

3 "default": "rule:admin_or_owner",

4
5 "compute:create": "",

6 "compute:get": "",

7 "compute:update": "",

8 "compute:start": "rule:admin_or_owner",

9 "compute:stop": "rule:admin_or_owner",

10 "compute:attach_volume": "",

11 "compute:detach_volume": "",

12 "compute:attach_interface": "",

13 "compute:detach_interface": "",

14 "compute:delete": "rule:admin_or_owner",

15 "network:get": "",

16 "network:create": "",

17 "network:delete": ""

18 }

Código 1. Exemplo de Polı́tica do OpenStack Nova

2. em seguida, condições, no formato “<atributo> <operador> <valor>”, combi-
nadas por operadores lógicos “e” (^), “ou” (_) e “não” (¬) são extraı́das.

O resultado é a expressão C1 ^ C2 ^ (C3 _ C4), onde: C1 : service = “compute”,
C2 : action = “delete”, C3 : role = “admin” e C4 : project id = “%(project id)s”.
Os termos “service” e “action”, bem como o operador de igualdade (=), foram inferidos
pelo adaptador através de seu conhecimento do formato de polı́ticas OpenStack. Por fim,
o operador converte a expressão para DNF obtendo o resultado (C1 ^ C2 ^ C3) _ (C1 ^
C2 ^ C4), ou seja, duas regras DNF foram geradas a partir de uma única regra OpenS-
tack. Como toda expressão lógica pode ser transformada na forma normal, o mapeamento
sintático deve sempre traduzir 100% das regras.

Para gerar a regra global da APF, o adaptador realiza o mapeamento semântico,
convertendo os termos das condições para a ontologia (passo 2). Desta vez, algum termo
(atributo, operador ou valor) pode não encontrar um equivalente e, portanto, não ser
traduzido. Usando o exemplo anterior, duas regras são geradas:
(1) resource.service = “compute” ^ resource.type = “vm” ^ action.type =
“delete” ^ user.role = “admin” e
(2) resource.service = “compute” ^ resource.type = “vm” ^ action.type =
“delete” ^ resource.tenant.id = “$(user.tenant.id)”.

Neste exemplo, a condição “service=compute” é transformada em duas condições
“resource.service=compute” e “resource.type=vm”. Novamente, o adaptador usa seu co-
nhecimento sobre polı́ticas OpenStack e infere o tipo do recurso através do nome do
serviço. A condição resource.tenant.id = $(user.tenant.id) compara se a “conta” que
contém o recurso é a mesma “conta” que o usuário obteve o acesso. Desta forma, o valor
da condição é avaliado dinamicamente no momento da validação da regra e armazenado
na forma de uma variável.

Para traduzir a polı́tica global no formato AWS (passo 3), o adaptador AWS
inicialmente realiza o mapeamento semântico, mantendo o formato DNF. O mape-
amento semântico traduz a primeira regra da seguinte forma: resource service =
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“ec2”^action service = “ec2”^action = “TerminateInstances”^principal role =
“admin” ^ principal account = “123456”. O adaptador AWS infere algumas
informações, como o serviço da ação e a conta em que o usuário está mapeado.
Em seguida, o adaptador realiza o mapeamento sintático (passo 4), transformando as
informações para o formato AWS, obtendo o resultado mostrado no Código 2.

1 {

2 "Action" : "ec2:TerminateInstances",

3 "Effect" : "Allow",

4 "Principal" : {"AWS" : "arn:aws:iam::123456:role/admin"},

5 "Resource" : "arn::ec2:::*"

6 }

Código 2. Resultado do mapeamento sintático para AWS

Para traduzir a polı́tica global para o formato GCP (passo 5), o mapeamento
semântico é realizado (semelhante ao passo 3), substituindo os termos da ontologia por
aqueles especı́ficos da GCP. Realizado o mapeamento semântico, a regra segue o seguinte
formato: service = “compute”^resource = “instances”^action = “delete”^role =
“admin”. Após o adaptador GCP substituir os termos da ontologia por termos especı́ficos
da GCP durante o mapeamento semântico, é realizado o mapeamento sintático (passo 6),
cujo resultado pode ser conferido no Código 3.

1 {

2 "role" : "admin",

3 "permissions" : ["compute.instances.delete"]

4 }

Código 3. Resultado do mapeamento sintático para GCP

4.2. Equivalência Semântica

Após uma tradução da polı́tica, seja do formato global para um local ou vice-versa, algu-
mas regras podem não obter sucesso na tradução. Como vimos, no mapeamento sintático,
100% das regras são traduzidas, uma vez que expressões lógicas sempre podem ser trans-
formadas em formas normais. Entretanto, no mapeamento semântico, alguns motivos
podem levar a uma não-tradução. Por exemplo, a falta de um equivalente semântico,
na ontologia ou formato local, para um elemento (atributo, operador ou valor) de uma
condição, ou a falta de uma regra de mapeamento no adaptador, podem fazer um mapea-
mento falhar.

A métrica Nı́vel de Equivalência Semântica – Level of Semantic Equivalence
(LSE) foi proposta neste trabalho para medir, em termos quantitativos, a razão das re-
gras que foram mapeadas com sucesso após uma tradução. Ela é definida pela expressão:

LSE =
RegrasTraduzidas

RegrasTotal

É importante considerar que as quantidades de regras traduzidas e regras totais
devem ser medidas em polı́ticas no formato DNF, uma vez que em formatos locais é
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possı́vel que regras sejam mescladas, distorcendo os valores. Isso é possı́vel, pois sempre
que uma tradução é realizada por um adaptador, um formato intermediário em DNF com
termos locais é produzido. Portanto, numa tradução de polı́tica global, em DNF, para lo-
cal, inicialmente é realizado o mapeamento semântico gerando um formato intermediário
em DNF com termos locais. A quantidade de regras traduzidas é medida neste formato,
antes do mapeamento sintático ser realizado. A quantidade de regras totais é medida na
regra original, também em DNF. Numa tradução de polı́tica local para global, o primeiro
mapeamento é o sintático, traduzindo a regra para DNF com termos locais. A quantidade
total de regras a serem traduzidas é medida neste formato intermediário. Posteriormente,
o mapeamento semântico é realizado, e a quantidade de regras traduzidas é medida na
polı́tica global resultante.

Um LSE alto (próximo de 1) significa que a maioria das regras de uma polı́tica
pôde ser traduzida após um mapeamento, porém pode não indicar qualitativamente que
a tradução teve êxito, pois as poucas regras que não puderam ser traduzidas podem ser
cruciais para que a polı́tica seja efetiva. Portanto, uma análise qualitativa deve ser feita
por um especialista após a tradução, a fim de identificar o motivo das falhas, e eventuais
soluções. Três situações podem ser consideradas. Na primeira, a regra pode ser subs-
tituı́da por equivalentes. Por exemplo, se o operador > não for suportado, a condição
idade > 18 pode ser substituı́da pela regra idade = 19_ idade = 20_ ..._ idade = 120.
Na segunda, a regra não pode ser substituı́da, mas não há perda semântica real. Por
exemplo, a regra pode fazer sentido apenas num contexto especı́fico, não aplicando-se
no contexto global da APF. Na terceira, a regra não pode ser substituı́da havendo perda
semântica.

No caso das regras locais serem traduzidas para uma global, caso haja um histórico
do uso das regras, é possı́vel definir uma nova métrica considerando pesos maiores para
regras mais frequentemente utilizadas. Esta evolução da métrica LSE pode trazer mais
valor para o administrador avaliar o sucesso da tradução de uma polı́tica. Embora, ainda
assim, pode existir uma regra muito importante e pouco usada que necessite de atenção.

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos após a tradução da polı́tica OpenStack
definida no Código 1 para um formato global, e desta para os formatos locais da AWS e
GCP.

Tabela 2. Medidas do Nı́vel de Equivalência Semântica (LSE)

Passo Origem Destino Regras Intermediário Traduzidas LSE
1 OS DNF/OS 13 16 – –
2 DNF/OS Global – 16 13 81.3%
3 Global DNF/AWS 13 13 – –
4 DNF/AWS AWS – 13 13 100.0%
5 Global DNF/GCP 13 13 – –
6 DNF/GCP GCP – 13 8 61.5%

4.3. Discussão

As nuvens estudadas, OpenStack, AWS e GCP, apresentam sistemas de autorização bem
distintos. A AWS apresenta um controle de acesso baseado em atributos – Attribute-
Based Access Control (ABAC), com um nı́vel de granularidade bastante fina. É possı́vel
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definir condições bastante elaboradas com os atributos, utilizando diversos operadores de
comparação (<, >, , �), strings (LIKE), listas e conjuntos (⇢, �, 2), dentre outros.
As plataformas OpenStack e GCP utilizam um sistema de controle de acesso baseado em
papéis – Role-Based Access Control (RBAC), porém com algumas diferenças. O OpenS-
tack associa permissões, compostas pelo tipo de serviço (ex. computação, armazena-
mento, rede), tipo do recurso (muitas vezes de forma implı́cita) e a ação a ser executada
sobre o recurso, a regras de acesso. Estas regras devem usar operadores de igualdade (=,
6=) e podem comparar atributos do usuário, como “papel” ou mesmo o “id do usuário”,
“id do projeto” a valores constantes ou variáveis, que podem incluir atributos do recurso.
Tanto OpenStack como AWS permitem o uso de variáveis para comparar valores defini-
dos em tempo de decisão. As polı́ticas GCP são mais restritas e as permissões, compostas
de tipo do serviço, tipo do recurso e ação, são mapeadas diretamente aos papéis. Regras
mais elaboradas não são permitidas, sendo o operador de igualdade (=) o único possı́vel.

Numa ontologia para estas três plataformas, o core é limitado pela interseção dos
três modelos, sendo bastante reduzido principalmente pelas restrições do formato GCP.
A existência de um core mı́nimo ou nulo é considerada uma limitação deste trabalho, pois
restringe ou impossibilita uma polı́tica global. Para que isso não ocorra, as plataformas
devem suportar um conjunto mı́nimo de elementos definidos para constar no core. Por-
tanto, se uma plataforma é responsável por reduzir demais o core, deve ser considerado
não adicioná-la à federação. Extensões da ontologia também podem ser consideradas para
mitigar este problema. Elas permitem que regras com elementos fora do core possam ser
escritas, e sejam aplicadas a um subconjunto das nuvens. Porém, este recurso aumenta a
complexidade da polı́tica, uma vez que o administrador precisa ter ciência de para quais
nuvens/plataformas a regra irá ser aplicada.

5. Conclusões

Administradores de segurança que gerenciam polı́ticas em múltiplas nuvens heterogêneas
têm um árduo trabalho de mantê-las atualizadas em cada uma de suas contas. Este traba-
lho apresenta uma solução, chamada “Federação de Polı́ticas de Autorização” (APF), que
permite a definição de uma única polı́tica de autorização, de forma centralizada, traduzida
para cada uma das nuvens. As polı́ticas globais da APF são definidas na forma normal
disjuntiva DNF e os termos definidos por uma ontologia.

A tradução de polı́ticas entre formatos diferentes pode ser realizada em duas eta-
pas. O mapeamento sintático é responsável por traduzir a estrutura das polı́ticas de for-
matos distintos. Polı́ticas são expressões lógicas e a conversão para DNF permite que elas
sejam facilmente comparadas e transformadas. O mapeamento semântico é responsável
por traduzir os termos das condições das polı́ticas, como atributos, operadores e valores,
em seus equivalentes semânticos. Termos que não fazem sentido no contexto de pelo
menos uma nuvem possivelmente não poderão ser traduzidos para esta(s). É papel do
administrador de segurança analisar as regras que falharam no processo de tradução, para
que os mesmos possam criar regras alternativas que possam ser traduzidas. O nı́vel de
equivalência semântica (LSE) mede de forma quantitativa a razão de regras que foram
traduzidas, indicando aos administradores o trabalho que terão para analisar as falhas de
forma qualitativa.

Neste trabalho, uma APF para nuvens de IaaS nas plataformas OpenStack, AWS
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e GCP foi criada. Uma ontologia para as três nuvens foi definida, e a tradução de uma
polı́tica inicialmente escrita para a plataforma OpenStack foi traduzida para AWS e GCP
com LSEs de 100% e 61.5%, respectivamente. Como trabalhos futuros, podemos listar:
a definição de APF para nuvens PaaS e SaaS, e a definição de sub-federações, onde parte
dos membros pode definir um grupo de regras válidas apenas para eles.
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Abstract. Bag-of-Tasks (BoT) applications are parallel applications composed
of independent (i.e., embarrassingly parallel) tasks, which do not communicate
with each other, may depend upon one or more input files, and can be executed
in any order. BoT applications are very frequent in several scientific areas, and
it is the ideal application class for execution on large distributed computing sys-
tems composed of hundreds to many thousands of computational resources. This
paper focusses on the scalability of BoT applications running on large hetero-
geneous distributed computing systems organized as a master-slave platform.
The results demonstrate that heterogeneous master-slave platforms can achieve
higher scalability than homogeneous platforms for the execution of BoT appli-
cations, when the computational power of individual nodes in the homogeneous
platform is fixed. However, when individual nodes of the homogeneous platform
can scale-up, experiments show that master-slave platforms can achieve near
linear speedups.

Resumo. Aplicações Bag-of-Tasks (BoT) são aplicações paralelas compostas
de tarefas independentes (ou seja, embaraçosamente paralelas), que não se
comunicam entre si, podem depender de um ou mais arquivos de entrada e
podem ser executadas em qualquer ordem. As aplicações BoT são muito fre-
quentes em diversas áreas e comumente executadas em grandes sistemas de
computação distribuı́da, como nas grades computacionais ou na nuvem. Este
trabalho estuda a escalabilidade de aplicações BoT executando em grandes sis-
temas de computação distribuı́da heterogêneos organizados como uma plata-
forma mestre-escravo. Os resultados mostram que plataformas mestre-escravo
heterogêneas podem alcançar limites de escalabilidade mais altos que as plata-
formas homogêneas para a execução de aplicações BoT, quando o poder com-
putacional dos nós individuais da plataforma homogênea é fixo. No entanto,
quando nós individuais da plataforma homogênea podem escalar verticalmente,
é mostrado neste trabalho que plataformas homogêneas apresentam escalabili-
dade próxima do linear.

1. Introdução

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a execução de aplicações Bag-of-tasks
(BoT) em plataformas computacionais distribuı́das compostas por recursos heterogêneos.
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Aplicações BoT representam uma parcela significativa das cargas de trabalho cientı́ficas
executadas corriqueiramente sobre plataformas computacionais distribuı́das, incluindo os
portais cientı́ficos (science-gateways), clusters, grades computacionais e nuvem [14, 19].
Aplicações BoT são compostas por tarefas sequenciais e independentes, que não se comu-
nicam entre si, tal como observado em aplicações embaraçosamente paralelas. A entrada
para cada tarefa é composta de um ou mais arquivos, e um mesmo arquivo pode ser a
entrada para mais de uma tarefa. Cada tarefa gera seu próprio conjunto de arquivos de
saı́da, que podem ser compostos de um ou mais arquivos. Exemplos de aplicações BoT
incluem simulações de Monte Carlo, buscas massivas (como quebra de chave), aplicações
de manipulação de imagens e algoritmos de mineração de dados. Elas são frequentes em
áreas como astronomia, fı́sica de alta energia, mineração de dados [26], bioinformática
[26], e muitas outras.

A escalabilidade é uma propriedade relacionada a uma combinação algoritmo-
máquina, em vez de ser uma propriedade exclusiva da arquitetura da máquina ou do algo-
ritmo [27]. A análise de escalabilidade permite a identificação dos gargalos de desempe-
nho do sistema, um melhor entendimento do efeito desses gargalos sobre a escalabilidade
do sistema e também oferece subsı́dios para mitigar esses gargalos e promover a melhoria
da escalabilidade.

Há vários estudos sobre a escalabilidade de aplicações BoT em plataformas de
computação distribuı́da, como por exemplo em [11, 13, 12, 25, 13, 12]). Nesses estu-
dos, as arquiteturas eram todas homogêneas, ou seja, eram compostas de recursos ho-
mogêneos. Contudo, verifica-se que a grande parte das aplicações de alto desempenho
são atualmente executadas em sistemas de computação heterogêneos. Nos centros de
computação de alto desempenho, é comum a presença de várias gerações de máquinas
sendo utilizadas para a execução das cargas de trabalho corriqueiras. Plataformas dis-
tribuı́das, incluindo a nuvem, federações de nuvem e grades computacionais disponibili-
zam recursos (em geral virtualizados) sob a forma de instâncias com variadas capacidades
em termos de processamento, memória e armazenamento. Por exemplo, o inventário do
Grid5000 relata ao menos 25 modelos diferentes de processadores e nove tipos de inter-
conexão1. A nuvem tornou-se uma plataforma interessante para a execução de aplicações
de HPC com custo total de propriedade reduzido, permitindo alocar rapidamente grandes
quantidades de recursos e pagando pelo uso. Na computação em nuvem, a capacidade
de computação é empacotada na forma de instâncias (máquinas virtuais, contêineres, ou
máquinas dedicadas) e entregue na forma de um serviço de utilidade. É bastante comum
provedores de recursos de nuvem oferecerem dezenas de instâncias com as mais variadas
configurações e preços. A tı́tulo de exemplo, um provedor disponibiliza mais de uma
centena de configurações com diferentes capacidades2.

Este artigo apresenta um estudo sobre a escalabilidade de aplicações BoT, quando
estas são executadas em plataformas de computação distribuı́da que apresentam recur-
sos computacionais heterogêneos. Mais precisamente, o presente estudo tem por obje-
tivo investigar qual é o impacto do uso de nós de processamento com capacidades hete-
rogêneas na execução de aplicações BoT, com respeito à escalabilidade. Como principais

1Informações coletadas de https://www.grid5000.fr/mediawiki/index.php/

Hardware em novembro de 2018
2
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/?nc1=h\_ls
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contribuições, este artigo demonstra que plataformas mestre-escravo heterogêneas po-
dem alcançar limites de escalabilidade melhores que sua contraparte homogênea para a
execução de aplicações BoT, quando o poder computacional de nós individuais em pla-
taformas homogêneas é fixo. Tais efeitos são estudados para aplicações com diferentes
perfis. O restante do artigo é assim organizado. A próxima seção apresenta os modelos de
aplicação e plataforma estudados. Os trabalhos relacionados são discutidos na seção 3. A
seção 4 discute sobre a escalabilidade de sistemas. Os experimentos são apresentados na
seção 5, juntamente com a discussão dos resultados. Por fim, as conclusões e trabalhos
futuros são apresentados na seção 6.

2. Modelo de Aplicação e de Plataforma

Tipicamente, uma aplicação BoT A é composta por k tarefas independentes, em que a
quantidade de computação associada a cada tarefa é pré-definida e pode variar entre as ta-
refas. No caso de tarefas homogêneas, cada tarefa executa uma quantidade de computação
wi, sendo que wi é o mesmo valor para todas as tarefas. Já em tarefas heterogêneas, as
quantidades de computação wi e wj podem ser diferentes, para tarefas ti e tj distintas.
Em qualquer caso, a quantidade de computação wi é fixa e não pode ser modificada ar-
bitrariamente. Para executar, cada tarefa depende de um ou mais arquivos de entrada
que podem ser compartilhados entre duas ou mais tarefas. Assume-se que a quantidade
de dados associada a cada tarefa (tamanho dos arquivos de entrada) é fixo e não pode
ser alterado arbitrariamente. Tais suposições são válidas para aplicações reais, tais como
mineração de dados (como discutido em [26]), reconhecimento de padrões, ray tracing,
simulações de Monte Carlo, e mapeamento de cromossomos. A classe de aplicações apre-
sentada aqui não permite divisão arbitrária da computação entre diferentes processos, ou
seja, não são consideradas tarefas com cargas de trabalho divisı́veis [3]. De modo geral,
uma aplicação BoT pode ser representada como um grafo bipartido em que um conjunto
de nós representa os arquivos de entrada, o outro representa as tarefas, e as arestas repre-
sentam dependência entre tarefas e arquivos [16] (Figura 1). Neste artigo, considera-se
que os tamanhos dos arquivos de entrada e as dependências entre os arquivos e as tarefas
são conhecidos.

Figura 1. Aplicação BoT composta por 9 tarefas e 7 arquivos de entrada [11].

A plataforma mestre-escravo (ou master-slave, na lı́ngua inglesa) é uma abstração
que representa a maioria das plataformas utilizadas para a execução de aplicações BoT
[16, 2]. Em uma plataforma mestre-escravo, os nós escravos têm a função de executar
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as tarefas da aplicação sob a supervisão centralizada de um nó mestre. Em platafor-
mas mestre-escravo heterogêneas, nós (com múltiplos processadores) são organizados
como uma árvore de dois nı́veis. O primeiro nı́vel (topo) é composto por um nó mestre,
que é responsável pelo escalonamento das tarefas entre os diversos nós escravos e co-
leta de resultados. No segundo nı́vel da hierarquia, nós folha (escravos) apenas realizam
computações. Uma vez que a plataforma é heterogênea, o poder computacional de cada
nó escravo pode variar. Também considera-se que todos os arquivos de entrada são inici-
almente armazenados no nó mestre, que serve como um repositório para todos os arquivos
de entrada e de saı́da (contendo resultados). Cada arquivo de entrada requerido por uma
tarefa tem que ser transferido do nó mestre para o nó escravo responsável pela execução
da tarefa apenas se o arquivo ainda não existir nesse nó. Nós escravos possuem um disco
local onde arquivos temporários podem ser armazenados. A transmissão de dados de no-
vas tarefas do nó mestre para um determinado nó escravo pode ocorrer em paralelo com
a execução de uma tarefa anteriormente escalonada para este nó.

3. Trabalhos Relacionados

Aplicações BoT compostas por tarefas independentes com compartilhamento de arqui-
vos foram alvo de estudo em muitos trabalhos anteriores [2, 4, 9, 10]. Plataformas co-
mumente utilizadas para executar aplicações BoT geralmente implementam o modelo
mestre-escravo, que possui algumas limitações fundamentais: a comunicação do nó mes-
tre e o acesso ao repositório de arquivos centralizado podem se transformar em gargalos
para a execução das aplicações, e portanto, limitando a escalabilidade. Em [9], Casanova
et al. propuseram heurı́sticas que consideram o compartilhamento de arquivos, de modo
que os arquivos de entrada previamente transferidos para processadores não precisam ser
retransferidos. Essa melhoria reduz o gargalo no nó mestre. Em [16], Giersch et al. prova-
ram limites teóricos para a complexidade computacional associada a algumas instâncias
do problema de escalonamento e propuseram várias novas heurı́sticas capazes de pro-
duzir escalonamentos que abordam o desempenho alcançado pelas heurı́sticas propostas
por Casanova et al. [9], porém mantendo a complexidade computacional uma ordem de
grandeza menor.

Em [20], Kumar e Rao propuseram a função de isoeficiência (isoefficiency, na
lı́ngua inglesa) para caracterizar a escalabilidade de um algoritmo em uma determinada
arquitetura. Essa função ajusta a eficiência até um certo valor desejado e calcula qual
deve ser o aumento da quantidade de carga de trabalho para manter a eficiência inalterada
na medida que o número de máquinas aumenta. Em [27], Sun et al. estudam a extensão
da métrica de isovelocidade para sistemas computacionais heterogêneos. Os autores de-
monstram que a isovelocidade funciona bem em ambientes homogêneos e heterogêneos.
No entanto, o estudo não se concentra nem em uma plataforma especı́fica nem em uma
classe de aplicações especı́fica (por exemplo, aplicações BoT). Um trabalho semelhante
foi realizado por Pastor e Bosque [22, 6, 5], propondo uma função de eficiência para
sistemas computacionais heterogêneos. Seu trabalho amplia a noção de modelo de esca-
labilidade de isoeficiência homogêneo para sistemas de computação heterogêneos.

Anteriormente, foi estudada a escalabilidade de aplicações BoT com compartilha-
mento de arquivos em áreas como mineração de dados [26] e alinhamento de sequências
(bioinformática) [15]. Em [11], foi desenvolvido um estudo mais teórico que demonstra
que o limite inferior da função de isoeficiência de aplicações BoT executando em pla-
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taformas mestre-escravo é ⌦(P 2). Ou seja, para compensar o aumento dos custos de
comunicação decorrentes do aumento do tamanho da plataforma e manter a eficiência
em um patamar fixo, é preciso aumentar a carga de trabalho proporcionalmente a P 2,
onde P é o número de nós. Nesse mesmo trabalho também foi proposto um algoritmo
de escalonamento (chamado Dynamic Clustering - DC) que agrupa tarefas que compar-
tilham arquivos e melhora a escalabilidade das aplicações. Buscando plataformas mais
escaláveis, em [13, 12] foi realizado um estudo sobre plataformas hierárquicas, como
extensões do mestre-escravo puro. Nesse trabalho, foi demonstrado que o limite de esca-
labilidade para a execução de aplicações BoT é ⌦(P logP ) (ou seja, uma ordem de gran-
deza mais escalável do que o mestre-escravo puro) para vários modelos de comunicação
incluindo broadcast e enlaces TCP). Em [25], foi avaliado o impacto da contenção cau-
sada pela transmissão de arquivos de saı́da na escalabilidade de aplicações BoT. Todos
os estudos apresentados em [26, 11, 13, 25, 12, 15] trataram da escalabilidade de pla-
taformas homogêneas. Contudo, grande parte das aplicações BoT é executada em pla-
taformas heterogêneas [28]. Assim, o presente trabalho apresenta um estudo da escala-
bilidade de aplicações BoT considerando plataformas mestre-escravo compostas de nós
heterogêneos. A computação heterogênea tem sido estudada por mais de duas décadas.
Porém, poucos estudos avaliam os efeitos dessa heterogeneidade sobre a escalabilidade
das aplicações.

Em [18], Yero e Henriques apresentam uma análise de escalabilidade de
aplicações mestre-escravo em clusters heterogêneos. Inicialmente, os autores descon-
sideraram os efeitos da contenção de comunicação no modelo de execução, mas quando
os autores explicitamente consideraram a contenção, eles concluı́ram que o sistema não
é escalável quando a contenção é proporcional ao número de processadores. No presente
estudo, é demonstrado que o par composto de plataformas mestre-escravo heterogêneas e
aplicações BoT pode ser escalável, mesmo quando a contenção é proporcional ao número
de processadores, desde que a quantidade de trabalho possa ser aumentada de acordo.
Em [23, 24], Rosenberg e Chiang fizeram uma análise dos efeitos da heterogeneidade
em plataformas distribuı́das. As análises e resultados derivados deste trabalho são muito
interessantes, com destaque para as seguintes conclusões: (i) se alguém pode substituir
apenas um computador em um cluster por um mais rápido, é provável que (quase) sem-
pre seja mais vantajoso substituir o mais rápido; (ii) se os computadores em dois clusters
tiverem a mesma velocidade média, então o cluster com a maior variação na velocidade
é (quase) sempre o mais rápido; (iii) heterogeneidade pode realmente dar poder a um
cluster. Contudo, os autores não focam em uma arquitetura ou aplicação especı́ficos.

O presente artigo apresenta um estudo sobre a escalabilidade de plataformas hete-
rogêneas com foco em sistemas onde o poder de processamento dos nós de computação
pode variar. Até onde se sabe, não há estudo que avalie a escalabilidade para a execução
de aplicações BoT com compartilhamento de arquivos em plataformas mestre-escravo
altamente heterogêneas como as analisadas neste trabalho.

4. Escalabilidade de Sistemas

A escalabilidade pode ser definida como a habilidade de um sistema para aumentar o
speedup à medida que o número de processadores aumenta [17]. Outra definição diz que
uma combinação entre algoritmo e máquina é escalável se a velocidade média alcançada
pelo algoritmo na máquina em questão, permanecer constante com o aumento do número

683

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



de processadores, desde que o tamanho do problema possa ser aumentado com o tamanho
do sistema [27]. Na equação 1, a eficiência é definida como a razão entre o speedup S
e o número de processadores P , sendo que speedup pode ser definido pela razão entre o
tempo necessário para a execução da carga de trabalho em um único processador (Tseq) e
o tempo para a execução dessa mesma carga em P processadores (TP ).

E =
S

P
=

Tseq

TP

P
(1)

Em [20], Kumar e Chiang propuseram a função de isoeficiência para caracterizar a es-
calabilidade de um algoritmo em uma determinada arquitetura. A abordagem consiste
em ajustar a eficiência até um certo valor desejado e calcular o quanto a carga de traba-
lho deve ser aumentada para manter a eficiência inalterada na medida que o número de
máquinas aumenta. A função de isoeficiência F (P ) relaciona o tamanho da máquina P
com a quantidade de trabalho W necessária para manter a eficiência. A quantidade de tra-
balho W é definida como a soma das quantidades de computação de todas as tarefas que
compõem a aplicação. Isto é válido para plataformas homogêneas. Entretanto, a literatura
apresenta uma proposta de eficiência heterogênea, que estende a análise de isoeficiência
para máquinas heterogêneas [22, 6, 5]. A eficiência heterogênea é definida na equação 2.

E =
W

TR · CT
(2)

Na equação 2, W é a quantidade total de trabalho, TR é o tempo de execução da aplicação
e CT é o poder computacional total da plataforma, definido como o somatório do po-
der computacional de cada máquina (Ci) que compõe a plataforma (equação 3). O po-
der computacional pode ser expresso em termos de alguma métrica de interesse, como
por exemplo, a capacidade de realização de operações de ponto flutuante por segundo
(FLOP/s).

CT =
PX

1

Ci (3)

A escalabilidade pode ser obtida de forma horizontal (scale-out, na lı́ngua in-
glesa), adicionando-se nós ao sistema. Esse é o método mais comumente utilizado quando
se utilizam recursos na nuvem [1]. A escalabilidade também pode ser implementada de
forma vertical (scale-up, na lı́ngua inglesa), aumentando a quantidade de recursos (CPU,
memória, velocidade de I/O, armazenamento) de um nó do sistema. A escalabilidade
vertical também pode ser facilmente obtida por usuários de infraestrutura como serviço
(IaaS), que podem escolher as configurações (e o preço) de suas instâncias.

5. Experimentos

Esta seção apresenta experimentos que comparam a escalabilidade de plataformas ho-
mogêneas e heterogêneas, usando a função de isoeficiência. Os experimentos foram feitos
utilizando o Simgrid3, que é um simulador amplamente utilizado na avaliação de sistemas
distribuı́dos, tais como clusters, grid, sistemas peer-to-peer e nuvem [8]. Os experimen-
tos foram executados em uma máquina virtual com 384 GB de memória e 40 VCPUs da
nuvem da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - Cloud@UFSCar4.

3
http://simgrid.gforge.inria.fr/

4
http://portalcloud.ufscar.br/
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5.1. Primeiro Experimento: Plataforma Homogênea vs. Heterogênea

O primeiro experimento tem por objetivo verificar se plataformas mestre-escravo hete-
rogêneas podem apresentar ganhos na execução de aplicações BoT (em termos de es-
calabilidade) quando comparadas com plataformas homogêneas de mesma capacidade
agregada. Para isso, foram simuladas plataformas mestre-escravo de diferentes tamanhos,
e para cada tamanho, diferentes graus de heterogeneidade. Foram simuladas aplicações
com tarefas homogêneas, de modo a analisar a escalabilidade em condições ideais. As
aplicações homogêneas são compostas por tarefas com carga de trabalho de 3 ⇥ 1013

operações de ponto flutuante. Uma tarefa com esse tamanho leva cerca de 300 segundos
para ser executada na máquina base de 100 GFLOP/s. O tamanho dos arquivos de entrada
é 375 MB, sendo necessários cerca de 30 segundos para a transferência de um arquivo
em um link de 100 Mbps. Ou seja, o tempo para executar uma tarefa na máquina de
referência é cerca de dez vezes maior do que o tempo requerido para transmitir a tarefa
(CCR - Communication to Computation Ratio = 0,1).

Os nós escravos têm a função de executar tarefas de uma aplicação BoT, e na
prática podem ser implementados por nós de um cluster, máquinas em um data center,
instâncias dedicadas (bare-metal) ou virtualizadas (máquinas virtuais ou contêineres) na
nuvem. O nó mestre é responsável por despachar tarefas para execução nos nós escra-
vos. Para maior realismo, alguns parâmetros do simulador foram calibrados com base
no desempenho de uma plataforma real. Para modelar a capacidade da rede, foram fei-
tas medidas com duas máquinas virtuais executando em diferentes máquinas fı́sicas da
Cloud@UFSCar, com o intuito de medir a largura de banda e a latência da rede que inter-
liga os nós. Para medir a largura de banda foi utilizado o Iperf5 e para medir a latência foi
utilizado o Qperf6. As capacidades aferidas foram largura de banda média de 3,4 Gbps
e uma latência média de 100 µs. A conexão entre o nó mestre e o nós escravos é re-
presentada por um link de 100 Mbps, que é uma velocidade tı́pica oferecida por muitos
provedores de Internet. Neste caso, considera-se que o nó mestre representa uma máquina
externa de um usuário com acesso à plataforma distribuı́da, através da Internet.

A potência de 100 GFLOP/s para a máquina de referência foi adotada nos expe-
rimentos tendo em mente que processadores modernos oferecem desempenhos tı́picos no
intervalo entre 15 a 75 GFLOP/s por núcleo em ponto flutuante de 64 bits [21]. Como o
objetivo é medir a escalabilidade de plataformas heterogêneas, a potência da plataforma
é expressa pela sua capacidade agregada (CT ). Neste experimento, a capacidade da plata-
forma variou de 100 GFLOP/s até 1 PFLOP/s, que seria equivalente a uma máquina com
2 núcleos até um cluster com cerca de 20000 núcleos. As plataformas foram geradas da
seguinte forma:

• As plataformas homogêneas são geradas com 1, 10, 100, 1000 e 10000 nós com
capacidade de 100 GFLOP/s. Nas Figuras 2 e 3, a curva de isoeficiência para
plataformas homogêneas é rotulada como “0%” (0% de heterogeneidade).

• As plataformas heterogêneas são geradas com um percentual ↵ de sua capacidade
alocado em máquinas heterogêneas e 1�↵ distribuı́dos igualmente entre um grupo
de máquinas homogêneas. Os valores de ↵ foram 25%, 50%, 75% e 99%.

5
https://iperf.fr/

6
https://github.com/linux-rdma/qperf
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Com tarefas homogêneas e plataforma homogênea foi utilizado o escalonamento
round-robin, que oferece desempenho ótimo [16]. No caso da plataforma heterogênea
existe uma segunda etapa de escalonamento dinâmico que permite que nós ociosos rou-
bem tarefas dos demais, balanceando a carga entre os nós. A cada experimento, a iso-
eficiência é estimada, aumentando-se a quantidade de trabalho necessária para atingir a
eficiência desejada.

Os resultados são ilustrados na Figura 2. O gráfico está apresentado em escala log-
log para evidenciar o comportamento assintótico de cada função de isoeficiência. O eixo
horizontal contém o poder computacional agregado CT da plataforma simulada, enquanto
o eixo vertical representa o valor da função de isoeficiência. Vale destacar que a isoe-
ficiência é dada pela quantidade de trabalho necessário para manter o nı́vel de eficiência
da aplicação BoT acima do patamar desejado, no caso 90%. Ou seja, quanto menor o
valor (e a taxa de crescimento) da função, mais escalável é a plataforma.

Figura 2. Função de isoeficiência para execução de tarefas homogêneas em
plataformas mestre-escravo, mantendo a eficiência acima de 90%.

De maneira geral, verifica-se que a isoeficiência da plataforma homogênea (com
rótulo de 0%) apresenta um comportamento assintótico similar (mesma taxa de cresci-
mento) ao da curva CT

2. Esse resultado é consistente com [11], onde foi provado que
o limite inferior da função isoeficiência de plataformas mestre-escravo homogêneas é
⌦(P 2). A novidade, contudo, é que as curvas de isoeficiência para plataformas hete-
rogêneas apresentam crescimento inferior à medida que a heterogeneidade é aumentada.
A plataforma que possui 99% de sua capacidade alocada em nós heterogêneos apresenta
função de isoeficiência com crescimento inferior, bastante próximo ao da curva CT . Nesse
tipo de gráfico, mesmo pequenas diferenças de comportamento assintótico representam
grandes diferenças em termos de desempenho da plataforma.

5.2. Segundo Experimento: Workloads Tı́picos de Sistemas Reais

O próximo conjunto de experimentos foi proposto com o objetivo de verificar se a hetero-
geneidade pode melhorar a escalabilidade de aplicações com perfis mais realistas, ou seja,
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mais próximos das cargas de trabalho executadas cotidianamente em plataformas reais de
produção ou de pesquisa. Para tal, foi utilizado um gerador de cargas sintéticas apresen-
tado em [7], que reproduz as caracterı́sticas (tempo entre submissão dos jobs, duração das
tarefas, duração dos jobs, distribuição estatı́stica) de cargas reais executadas em vários
centros de supercomputação, segundo rastros de execução publicados no Grid Workloads
Archive (GWA7). A Tabela 1 mostra a relação de coleções de rastros utilizados para a
construção dos modelos de geração de carga.

Tabela 1. Bases de dados utilizadas no gerador de cargas. Adaptado de [7].

Sistema Localização Perfil

DAS-2 Holanda Acadêmico
Grid’5000 França Acadêmico
NorduGrid Europa Ambos
AuverGrid França Produção
SHARCNET Canadá Produção
EGEE/LCG Europa Produção

O procedimento para computar a função de isoeficiência é similar ao do primeiro
experimento. São geradas as plataformas com diferentes tamanhos, variando de 100
GFLOP/s até 100 TFLOP/s. Fixa-se o nı́vel de eficiência desejado (no caso, de 0,9) e
em seguida geram-se cargas (jobs compostos de tarefas BoT) que são executadas até que
seja atingido o patamar de eficiência desejado. As cargas são geradas de acordo com as
distribuições de probabilidades verificadas em cada grupo de usuários para cada uma das
seis plataformas listadas na Tabela 1. Os tamanhos dos arquivos são gerados de forma
que o CCR médio seja de 0,1, tomando por base a máquina de referência.

Os resultados são ilustrados na Figura 3. Como se pode observar em todos os
casos avaliados, com ligeiras oscilações, as plataformas com mais heterogeneidade são
mais escaláveis pois apresentam valores mais baixos para a função de isoeficiência. De
fato, o experimento dá evidências de que o limite assintótico da função de isoeficiência de
plataformas heterogêneas é inferior à curva CT

2 (que é o limite assintótico de plataformas
mestre-escravo homogêneas provado em [11]). Em outras palavras, substituir alguns nós
de processamento por um único nó maior (de potência equivalente aos nós removidos)
confere maior escalabilidade para a execução de aplicações BoT.

5.3. Terceiro Experimento: Scale-out vs. Scale-up

O objetivo do próximo experimento é verificar se empregar apenas a escalabilidade verti-
cal para adicionar recursos a um sistema mestre-escravo é melhor do que utilizar a esca-
labilidade horizontal. Mais que isso, deseja-se identificar, em condições ideais, se existe
diferença significativa (expressa pela curva de isoeficiência) no caso em que o número de
nós é mantido e aumenta-se apenas as suas capacidades (scale-up puro) e o caso em que
aumenta-se a capacidade adicionando nós homogêneos à plataforma.

Para isto, foi preciso criar um cenário que simula o comportamento de um sis-
tema em condições ideiais para se obter máxima escalabilidade. O cenário criado foi uma

7http://gwa.ewi.tudelft.nl/
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(a) DAS-2 (b) Grid’5000

(c) NorduGrid (d) AuverGrid

(e) SHARCNET (f) EGEE/LCG

Figura 3. Função de isoeficiência para execução de tarefas heterogêneas em
plataformas mestre-escravo, mantendo a eficiência acima de 90%.

plataforma com um número fixo de 10 nós homogêneos e que vai gradativamente aumen-
tando o poder de cada nó, de modo que a potência agregada da plataforma varia de 100
GFLOP/s a 10 PFLOP/s. Foram simuladas tarefas homogêneas de tamanho 3 ⇥ 1013 e
3⇥1012 FLOPs em um único job em que todas as tarefas dependem de um mesmo arquivo
de entrada, pois estas seriam condições ideais para a melhor escalabilidade (input file af-
finity máximo), conforme provado em [11]. Foi utilizado o escalonamento round-robin,

688

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



que é ótimo [16]. Apesar de tais condições ideais serem improváveis em plataformas
reais, este experimento tem por objetivo investigar uma questão de fundo teórico, mas
que tem implicações práticas como será discutido adiante. Neste experimento o valor de
eficiência foi fixado em 0,25 e em 0,5 (em vez de 0,9 utilizado nos experimentos ante-
riores). Isto possibilitou reduzir significativamente a quantidade de tarefas simuladas no
experimento para se obter a curva de isoeficiência. Conforme demonstrado em [11, 13],
fixar o nı́vel de eficiência em patamares inferiores não altera o comportamento assintótico
da curva de isoeficiência, mas apenas desloca a curva para baixo no gráfico log-log.

A Figura 4 mostra a curva de isoeficiência para tarefas de 3⇥1012 FLOPs. Nota-se
que as duas curvas de eficiência de 0,5 e 0,25 apresentam tendência de crescimento muito
abaixo de CT

2 (limite inferior da função para plataformas mestre-escravo homogêneas
provado em [11]) e até mesmo abaixo da curva CT · logCT (limite inferior para plata-
formas hierárquicas provado em [13]). Mais que isso, as duas curvas apresentam uma
tendência de crescimento bastante similar ao da curva CT , sugerindo um desempenho de
escalabilidade próximo ao linear das plataformas mestre-escravo quando se aumenta o
poder da plataforma somente pelo scale-up.

Figura 4. Função de isoeficiência para plataformas mestre-escravo homogênea,
variando o poder dos nós.

5.4. Discussão

Um fator que afeta a eficiência, e consequentemente, limita a escalabilidade dos siste-
mas paralelos é o overhead de comunicação. O tempo de execução da aplicação é cons-
tituı́do pelo tempo efetivo para realizar as computações, somado ao tempo utilizado para
comunicação e sincronização. No caso das aplicações BoT, o overhead decorre dos cus-
tos para coordenação e sincronização do sistema, bem como das transmissões de arqui-
vos de entrada para os nós escravos e retorno dos resultados produzidos. As plataformas
mestre-escravo homogêneas são bastante representativas do que ocorre na prática, quando
usuários de nuvem fazem uso da elasticidade de recursos adicionando ou reduzindo nós
à plataforma. Provavelmente pela simplicidade ou facilidade de implementação, essa tem
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sido a forma tı́pica e mais usual de se implementar a elasticidade de recursos, sendo que
vários provedores oferecem serviços que automatizam o aumento ou redução do número
de instâncias alocadas pelo cliente (em função da carga, do orçamento, etc). Contudo, a
adição de nós aumenta também o overhead para transmissão dos dados e de coordenação
da plataforma. Por outro lado, permitir que a plataforma possa ter recursos heterogêneos
melhora sua escalabilidade, conforme demonstra o primeiro experimento. Ganhos signifi-
cativos foram observados mesmo em cenários com cargas de trabalho tı́picas de platafor-
mas reais, conforme mostrado no segundo experimento. Nas plataformas heterogêneas, é
possı́vel aumentar o poder computacional da plataforma substituindo nós existentes por
nós de maior capacidade (escalabilidade vertical). Isto permite o crescimento da plata-
forma sem a adição de overhead, o que reduz o tempo de execução da aplicação e melhora
a eficiência do sistema. Em plataformas heterogêneas, não é necessário que todos os nós
sejam melhorados, mas apenas um ou alguns nós especı́ficos. Em termos práticos, quando
se executam aplicações BoT em uma plataforma como na nuvem, por exemplo, é quase
sempre mais vantajoso substituir instâncias pequenas por uma única instância com ca-
pacidade equivalente. A escolha por instâncias de maior capacidade pode ser feita no
momento inicial da execução da aplicação, ou posteriormente, à medida que o provedor
disponibilize instâncias de maior capacidade computacional. De modo geral, sempre que
houver disponibilidade, será mais vantajoso aumentar o poder da plataforma por meio
do scale-up, e, quando este não for mais possı́vel, aplicar então o scale-out. A presente
análise não leva em conta o aumento dos custos das instâncias ou mesmo o orçamento
para executar as aplicações. Isto será objeto de trabalhos futuros.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

O presente trabalho apresenta uma análise da escalabilidade de aplicações BoT execu-
tando em plataformas mestre-escravo heterogêneas. Tais plataformas são implementadas
por grandes sistemas de computação distribuı́da, incluindo os clusters, grades computa-
cionais, e pela nuvem. Foi demonstrado anteriormente que plataformas mestre-escravo
homogêneas apresentam escalabilidade bastante limitada (com a função de isoeficiência
crescendo proporcional a ⌦(CT

2)), enquanto que as plataformas hierárquicas homogêneas
(que são uma extensão do mestre-escravo) são muito mais escaláveis, com isoeficiência
crescendo proporcional a ⌦(CT · logCT )). Os resultados apresentados no presente traba-
lho demonstram, de forma experimental, que a heterogeneidade pode tornar a plataforma
distribuı́da ainda mais escalável que as plataformas homogêneas citadas. Na prática, subs-
tituir um ou mais nós por um único de potência equivalente em geral traz melhoria de
desempenho ao sistema. Os experimentos sugerem, ainda, que aumentar a capacidade
do sistema por meio da escalabilidade vertical pode (sob certas condições), proporcionar
escalabilidade próxima do linear. A prova formal deste resultado será objeto de traba-
lhos futuros. Por fim, este estudo considera apenas a escalabilidade do sistema e não leva
em conta os custos envolvidos (como quando se substitui instâncias por outras de maior
capacidade na nuvem). Isto será avaliado em trabalhos futuros.
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Abstract. The fog and cloud computing may perform tasks together to attend
different types of applications. However, taking into account variables such as
latency, workload and computational capacity, it becomes complex to define
under what circumstances it is more advantageous to use the cloud layer or the
fog. This paper proposes a Stochastic Petri Net (SPN) to model such a scenario
by considering cloud and fog, varying amounts of nodes and workloads. We also
present a case study that is a practical guide to infrastructure administrators to
adjust their architectures by finding the trade-off between cost and performance.

Resumo. A computação em nuvem e a computação em névoa podem trabalhar
em conjunto para atender diferentes tipos de aplicações. Porém, levando em
consideração variáveis como latência, carga de trabalho e capacidade com-
putacional, se torna complexo definir em que circunstâncias é mais vantajoso
usar a camada de nuvem ou a névoa. Este artigo propõe um modelo de Rede
de Petri Estocástica (SPN) para modelar tal cenário considerando a nuvem e a
névoa com variadas quantidades de nós e variadas cargas de trabalho. Apre-
sentamos também um estudo de utilização do modelo que serve como um guia
prático para auxiliar administradores de infraestruturas computacionais a ade-
quar suas arquiteturas encontrando um compromisso satisfatório entre custo e
desempenho.

1. Introdução

A organização das Nações Unidas (ONU) estima que a proporção da população urbana
planetária aumente em 68% até 2050, o que corresponde a um acréscimo de aproxima-
damente 2,5 bilhões de pessoas nas regiões urbanas1. Esse aumento da população ine-
vitavelmente contribuirá para exacerbar os problemas já existentes das cidades como o
congestionamento do tráfego, poluição e baixa qualidade de serviços públicos. O pla-
nejamento de cidades inteligentes é uma visão ambiciosa para lidar com tais problemas.
Essa visão se baseia principalmente na integração entre tecnologias emergentes como IoT
(do inglês Internet of Things), computação em nuvem e em névoa [Perera et al. 2017].

IoT é um termo para descrever objetos que podem se comunicar através da Inter-
net. Tais objetos variam de sensores a atuadores que controlam objetos fı́sicos com no-
vas formas de interação, requerendo avanços nas interfaces humano-computador. Porém,

1https://www.un.org/development/desa/en/news/population/
2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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apesar de promissores, os dispositivos IoT apresentam limitações de capacidade de pro-
cessamento e armazenamento. Poucos dispositivos, mesmo em conjunto, não conseguem
atender os requisitos de aplicações de alto desempenho ou com grande volume de dados.

Para mitigar esse problema, a computação em nuvem se apresenta como uma alter-
nativa com recursos computacionais remotos virtualmente “ilimitados”. O serviço de nu-
vens públicas, por exemplo, permite usuários diversos adquirirem recursos de computação
de grandes provedores. Os usuários podem alugar instâncias de máquinas com capacida-
des diferentes conforme necessário e pagar pelo seu uso. Apesar de bem estabelecido
no mercado, a computação em nuvem também possui algumas limitações. Além das
preocupações com segurança e privacidade, existe o problema com relação a latência em
caso de uma conexão de má qualidade [Wang and Ng 2010].

Os desafios relacionados à latência na comunicação com a nuvem fizeram surgir
a chamada computação em névoa. A névoa se apresenta como uma camada mediadora
de comunicação entre os dispositivos IoT e a nuvem, transferindo parte da capacidade da
nuvem para a borda da rede. Por estar na borda da rede é possı́vel usar recursos com-
putacionais na névoa com capacidades limitadas para conter custos. Atualmente existe a
possibilidade de usar micro-controladores com recursos restritos de forma colaborativa.

Estudos recentes buscam integrar computação em névoa e nuvem no processa-
mento de dados de sensores IoT para aplicações das cidades inteligentes. Alguns estudos
focam em arquiteturas hı́bridas (névoa e nuvem) para esse propósito e avaliam seus de-
sempenhos via protótipos com dispositivos reais [Borthakur et al. 2017, Xu et al. 2017,
Elkhatib et al. 2017]. Tal avaliação se tornaria inviável em termos de custos em análises
variando quantidade e variedade de dispositivos. Modelos analı́ticos se tornam então uma
alternativa para avaliação de desempenho desses sistemas.

Com esse propósito, alguns estudos modelam processamento de dados em
arquiteturas hı́bridas névoa e nuvem como problemas de otimização [Li et al. 2018,
Li et al. 2017] ou problemas de posicionamento de nós em topologias utilizando gra-
fos [Amarasinghe et al. 2018, Mehta et al. 2016]. Tais modelos ainda apresentam
limitações para análises de desempenho. Uma limitação importante é não permitir
avaliações de uma arquitetura hı́brida névoa e/ou nuvem, onde o número de dispositivos
(nós) disponı́veis para processamento de dados na névoa e/ou na nuvem sejam definidos
livremente. Essa opção ofereceria maior flexibilidade ao analista para planejar e avaliar
arquiteturas hı́bridas sob demanda para diferentes cenários.

Visando estender as opções para análises de desempenho dos modelos mais re-
centes da literatura (Seção 2), neste artigo, focamos na arquitetura hı́brida névoa e nuvem
(Seção 3) e propomos um modelo baseado em Redes de Petri Estocástica (SPN) para
análise de desempenho de aplicações para cidades inteligentes que rodam sobre tal arqui-
tetura (Seção 4 e 5). Demonstramos nosso modelo através de um exemplo de utilização
baseado em dados coletados de experimentos reais, onde variamos configurações da ar-
quitetura em termos de nós na névoa ou nuvem, e avaliamos seu desempenho para uma
determinada carga de trabalho (Seção 6).

O modelo permitiu avaliar o compromisso entre tempo médio de execução (MRT)
e custo arquitetural. Observamos, por exemplo, que o tempo de envio de dados para
a nuvem é um dos fatores com maior impacto no MRT, ao passo que, configurações que
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mesclam nós na névoa e na nuvem poucas vezes obtiveram vantagens sobre configurações
apenas névoa ou nuvem em termos de MRT e também custo-benefı́cio. Em suma, as
principais contribuições desse artigo são: (i) um modelo analı́tico, que é uma ferramenta
útil para administradores/desenvolvedores de sistemas para cidades inteligentes checar
o desempenho de mudanças no sistema, antes que elas sejam implementadas, e (ii) um
estudo de utilização do modelo que provê um guia prático para análise de desempenho
em arquiteturas hı́bridas (névoa e nuvem).

2. Trabalhos Relacionados

Existe uma variedade de estudos que exploram computação na névoa e/ou nuvem. A
integração névoa e nuvem foca, primordialmente, no processamento de dados e aquisição
de conhecimento da IoT [Perera et al. 2017], ou seja, sensores adaptados para monitorar
uma variedade de cenários, em especial, serviços nas metrópoles como trânsito, tem-
peratura, segurança e etc. Em [Borthakur et al. 2017, Xu et al. 2017, Vilalta et al. 2018]
são propostas arquiteturas para esse objetivo, que utilizam dispositivos na névoa para
o processamento e análise primária dos dados, e máquinas virtuais (VMs) na nuvem
para extração de padrões e predições. Esses trabalhos focam em avaliações baseadas em
protótipos, e não visam, portanto, analisar configurações que otimizam desempenho das
arquiteturas propostas com cargas de trabalho realistas. Tal análise se tornaria inviável
em termos de custos para aquisição dispositivos em quantidade e variedade.

O desenvolvimento de modelos analı́ticos vem sendo uma abordagem utilizada
para analisar o desempenho de várias configurações de arquiteturas que integram névoa
e nuvem. Uma linha de estudo consiste em modelar o escalonamento de processos em
nós na névoa ou nuvem como um problema de otimização [Li et al. 2018, Li et al. 2017,
Souza et al. 2016]. O objetivo desses modelos é decidir onde processar os dados obti-
dos dos sensores, considerando uma série de caracterı́sticas e minimização de recursos,
especialmente consumo de energia dos dispositivos na névoa e atrasos na comunicação
com a nuvem. Outra linha de modelos foca no problema de posicionar nós na névoa
ou nuvem para diferentes topologias de redes, incorporando grafos aos problemas de
otimização [Amarasinghe et al. 2018, Mehta et al. 2016]. Tais modelos ainda não são
flexı́veis o suficiente para avaliar o planejamento de arquiteturas hı́bridas, pois não permi-
tem avaliações com o número de nós disponı́veis para processamento de dados na névoa
e/ou na nuvem definidos livremente. Essa opção permitiria ao analista avaliar o custo e o
benefı́cio de várias configurações da arquitetura para o cenário de seu interesse.

Para esse propósito, nesse artigo exploramos Redes de Petri Estocásticas (SPN).
Uma rede de Petri é um grafo bipartido direcionado que pode ser usado na modelagem
e descrição de sistemas; contém componentes em sua estrutura, como conjuntos de lo-
cais e transições; e é estocástica quando cada transição está associada a um atraso de
disparo aleatório que segue um processo estocástico. SPNs são conhecidos pelo alto
grau de representatividade, sendo mais intuitivos que opções convencionais, como ca-
deias de Markov, para representar concorrência, paralelismo, e sincronização, em sis-
temas variados, desde transporte urbano [Labadi et al. 2015] à segurança de aplicações
na nuvem [Almutairi and Shetty 2017]. Mais próximo ao nosso estudo é o modelo SPN
proposto em [Santos et al. 2018] para analisar tempo de resposta de uma aplicação de
monitoramento cardı́aco sobre a arquitetura névoa e nuvem. O uso de SPNs permite es-
timativas rápidas e acuradas dessa métrica, mas os autores não modelam escalonamento
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de tarefas em múltiplos nós na névoa ou nuvem, assim como não avaliam o custo da
arquitetura. Nosso artigo contempla essas questões, associado às vantagens de SPN.

3. Arquitetura

A Figura 1 ilustra a arquitetura que propomos modelar e analisar desempenho. Se
trata de uma arquitetura hı́brida que integra módulos névoa e nuvem direcionada a pro-
cessar fluxo de dados, coletados de redes de sensores IoT metropolitanas, para aplicações
com propósitos variados [Perera et al. 2017]. Por exemplo, alertas instantâneos sobre
o trânsito ou previsão de tempo (Atuadores IoT), monitoramento de serviços para a
população em geral como água, energia, segurança e etc.

No centro dessa arquitetura temos o componente intermediário Front-End, res-
ponsável por gerenciar a chegada de tarefas (fluxos de dados) continuamente. Em suma,
o Front-End é composto de quatro etapas: (1) receber dados de um conjunto de sensores
(tarefas); (2) distribuir tarefas para processamento nos módulos névoa e/ou nuvem; (3)
gerenciar a finalização das tarefas nesses módulos; e por fim (4) retornar respostas aos
serviços que requisitam as tarefas. Assumimos que o módulo Front-End está conectado
aos sensores/atuadores IoT e dispositivos de usuários que obtém serviços da arquitetura
via uma rede de baixa latência, por exemplo, uma rede Wi-Fi local. Esse deve ser um
cenário tı́pico previsto para as aplicações e serviços baseados em IoT.

Nuvem

Cloud Master

Slaves

1

2

3

n

Sensores IoT

Requisição 

Front-End

1

2

3

n

Fog Master

Slaves

Névoa

Conexão de Baixa Latência

Conexão de Alta Latência

Resposta 

Atuadores IoTPopulação

Informação
Comandos

Dados 1 

2 3 

4 

Figura 1. Arquitetura que integra Névoa e Nuvem para processar dados IoT.

O módulo névoa é composto de um servidor central (Fog Master) responsável
por receber tarefas do módulo Front-End e distribuı́-las entre os nós processadores da
névoa. Esses nós devem ser preferencialmente computadores compactos ou SBCs (do
inglês Single Board Computers) que não requerem espaço fı́sico dedicado e condições
especiais de refrigeração. Isso permite flexibilidade para instalação ou modificação do lo-
cal desses computadores, bastando apenas alimentação por energia elétrica. Assumimos
que os módulos Front-End e névoa estão conectados por uma rede de baixa latência, por
exemplo, uma rede Wi-Fi local. Note que Front-End e Fog Master podem estar fisica-
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mente em um mesmo computador, embora haja a separação lógica entre eles mostrada na
Figura 1.

Por sua vez, o módulo Nuvem também é composto por um nó central (Cloud
Master) responsável por receber tarefas do módulo Front-End e distribuı́-las entre os nós
processadores da nuvem, contudo os nós escravos da nuvem possuem maior poder compu-
tacional. Esses nós devem ser preferencialmente computadores virtuais (VMs) alugados
em provedor(es) de nuvem pública. Isso permite flexibilidade para escalar o poder com-
putacional da arquitetura de acordo com o volume de tarefas a ser processado e também
restrições de tempo de resposta de aplicações IoT. Assumimos que os módulos Front-End
e nuvem estão conectados por uma rede de alta latência, por exemplo, conexões providas
por provedores de Internet (ISPs). Por padrão assumimos que o Cloud Master está em
uma VM separada de nós escravos.

4. Proposta de Modelo SPN

Nessa seção, descrevemos a nossa proposta de modelo baseado em redes de Petri
estocásticas (SPN) para representar a arquitetura que integra névoa e nuvem apresentada
na Seção 3. Enfatizamos que o objetivo do nosso modelo é auxiliar administradores
de sistemas baseados nessa arquitetura na tarefa complexa de ajustar vários parâmetros
adequadamente para alcançar nı́veis de desempenho desejáveis. Logo, nosso modelo deve
ser útil para checar o efeito de mudanças no sistema, antes que elas sejam implementadas.

A Figura 2 apresenta o nosso modelo SPN composto dos seguintes componen-
tes: (i) Admission que trata da chegada de trabalhos; (ii) Front-End, que representa a
máquina responsável por receber as requisições e escalonar para nuvem ou para névoa;
(iii) Transmission, que representa o envio de dados para a nuvem; e por fim, os com-
ponentes (iv) Fog e (v) Cloud que recebem dados e os processam, distribuindo entre os
nós que os compõem. Os componentes são representados por elementos gráficos do tipo
lugares (cı́rculos), transições temporizadas (barras vazias) e marcações de locais (barras
preenchidas). A Tabela 1 apresenta todos os elementos do modelo extensivamente. As
transições temporizadas são parametrizadas com distribuições de probabilidade. O ad-
ministrador do sistema deve informar essas distribuições de acordo com a literatura ou
realizando medições e caracterizações do sistema.

Dado a visão geral do modelo, descrevemos agora o fluxo de processamento
de dados entre seus componentes. A sub-rede Admission é composta por dois luga-
res P Arrival e P ArrivalQueue, que representam a espera entre chegada de traba-
lhos e a aceitação desses trabalhos na fila, respectivamente. Os tokens em P Arrival

e P ArrivalQueue representam quaisquer tipos de requisições que envolvam entrada de
dados e que possam ser distribuı́dos. Os tempos entre chegadas de trabalhos são atribuı́dos
à transição T Arrival. Consideramos que os tempos entre disparos são exponencialmente
distribuı́dos, essa suposição pode ser modificada, alterando essa distribuição. A sub-rede
de admissão também não considera o atraso proveniente da transmissão do cliente para o
sistema. A transição T Arrival leva em conta apenas o tempo que as requisições entraram
no sistema, ou seja, não são levadas em conta as perdas provenientes da rede. A transição
T6 representa o recebimento da requisição, note que é uma transição imediata, não pos-
suindo atraso associado. T6 dispara assim que estiver um token em P ArrivalQueue e
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Figura 2. Modelo SPN para uma Arquitetura Névoa/Nuvem

Tabela 1. Descrição dos Elementos do Modelo
Tipo Nome do Elemento Descrição

Lugares

P Arrival Espera por novas requisições (conjuntos de trabalhos)
P ArrivalQueue Espera pela disponibilidade da fila
P FrontEndInProcess Trabalhos na fila do Front-End
P FrontEndStorage Capacidade do Front-End
P FogMasterInProcess Trabalhos na fila do master da névoa

P FogMasterStorage Capacidade do master da névoa
P FogSlaveInProcess Trabalhos na fila dos nós escravos da névoa
P FogNodes Capacidade da névoa
P ReadySend Trabalho pronto para envio à nuvem
P CloudMasterInProcess Trabalhos na fila do master da nuvem

P CloudMasterStorage Capacidade do master da nuvem

P CloudSlaveInProcess Trabalhos na fila dos nós escravos da nuvem

P CloudNodes Capacidade da nuvem

Transições Temporizadas

T Arrival Tempo de chegada entre conjuntos de trabalhos
T FogServiceTime Tempo para execução de um único trabalho em um único nó da névoa
T TransferToCloud Tempo para transferência de uma requisição (conjunto de trabalhos)
T CloudServiceTime Tempo para execução de um único trabalho em um único nó da nuvem

Marcações dos Lugares

NFE Número de espaços disponı́veis de armazenamento no FrontEnd
NFM Número de espaços disponı́veis de armazenamento no master da névoa
NFN Número de nós disponı́veis para execução na névoa
NCM Número de espaços disponı́veis de armazenamento no master da nuvem
NCN Número de nós disponı́veis para execução na nuvem
jobsN Número de trabalhos que constituem a requisição atual

pelo menos um token em P FrontEndStorage.

Quando T6 dispara, a sub-rede do Front-End é alcançada, um token é reti-
rado de P ArrivalQueue e P FrontEndStorage e tem como pós-condição a marcação
do lugar P Arrival (permitindo um novo disparo) e a adição de um token em
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P FrontEndInProcess. A quantidade de tokens em P FrontEndInProcess representa
o enfileiramento de requisições no FrontEnd. O enfileiramento ocorre quando não há
capacidade disponı́vel para servir a requisição recém-chegada. Se houver capacidade dis-
ponı́vel na nuvem ou na névoa, as transições T2 ou T7 são disparadas e posteriormente a
requisição segue em frente para ser processada. As transições imediatas possuem um atri-
buto de peso indicando a probabilidade que ela pode ser disparada. Portanto, o avaliador
pode definir se prefere dar prioridade de envio para a nuvem ou para a névoa simplesmente
configurando os pesos de T2 e T7, respectivamente.

Quando existe um token na sub-rede Transmission, ou seja, no lugar
P ReadySend, isto significa que a nuvem foi escolhida para executar a requisição.
T TransferToCloud refere-se ao tempo que uma requisição (conjunto de arquivos por
exemplo) levará para chegar até a nuvem em questão. T TransferToCloud só é dispa-
rada se o servidor master da nuvem possuir recurso suficiente de armazenamento, ou seja,
a variável NCM (do lugar P CloudMasterStorage) for maior do que 0. Quando o Front-
End envia todo o conjunto de dados da requisição para a nuvem, tais dados são apagados
do FrontEnd, por isso existe um arco entre T TransferToCloud e P FrontEndStorage.

Quando a requisição chega no servidor master da névoa ou da nuvem, ambas pos-
suem o mesmo funcionamento, por isso iremos explicar as duas sub-redes em conjunto.
As variáveis NFM (da névoa) e NCM (da nuvem) indicam a quantidade de espaço de
armazenamento das máquinas master respectivas. Caso haja espaço de armazenamento
suficiente, os lugares P FogMasterInProcess ou P CloudMasterInProcess consomem
um número de trabalhos representados pela variável jobsN. A variável jobsN indica a
multiplicidade do arco, ou seja, a quantidade possı́vel de trabalhos que uma requisição
pode se subdividir. Nosso modelo considera que cada trabalho (job) terá o mesmo tama-
nho. Por exemplo, em uma aplicação de processamento de logs, jobsN representaria uma
quantidade de arquivos de texto de tamanhos iguais.

O disparo de T11 e T1 representa o inı́cio do processamento de mais um trabalho.
Estes disparos são condicionados à quantidade de nós disponı́veis para processamento.
As marcações em NCN de P CloudNodes e NFN de P FogNodes indicam a quantidade
de nós disponı́veis na nuvem e na névoa, respectivamente. À medida que os trabalhos
vão sendo consumidos pelos lugares P CloudSlaveInProcess e P FogSlaveInProcess,
tokens são retirados de P CloudNodes e P FogNodes. Este fluxo significa que cada tra-
balho será alocado em um recurso à medida que for chegando. O tempo que os trabalhos
permanecem em processamento em um nó depende das transições T CloudServiceTime

e T FogServiceTime. Tais transições possuem a semântica infinite server, então, cada
trabalho é processado independentemente. É importante notar que o tempo de processa-
mento depende muito da capacidade computacional de cada nó. Neste trabalho conside-
ramos que todos os nós de cada camada possuem a mesma capacidade computacional.
Assim, as transições T CloudServiceTime e T FogServiceTime devem ser configura-
das com um tempo de processamento para um único trabalho em um tipo de recurso
especı́fico. Como falado anteriormente, esse tempo pode ser medido em experimentos
reais ou serem encontrados na literatura. Em caso de execução de experimentos, deve-se
associar uma distribuição aos valores amostrais.

O modelo proposto permite avaliar um número muito grande de cenários pois o
avaliador deve configurar 12 parâmetros (vide Tabela 1). Os parâmetros incluem: as 4
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transições temporizadas; as 6 marcações de lugares relacionados a recursos ou carga de
trabalho; e ainda os pesos das 2 transições imediatas (T2 e T7). Qualquer alteração em
um destes parâmetros pode impactar significativamente no tempo médio de resposta do
sistema e consequentemente no custo de infraestrutura. A variação das possibilidades de
cenários considerando um grande número de fatores da arquitetura hı́brida é o que torna
este modelo a principal contribuição deste trabalho.

5. Métricas de Desempenho

Nesta seção, definimos métricas para avaliar a arquitetura névoa e/ou nuvem com
base no modelo proposto.

5.1. Tempo Médio de Resposta (MRT)

O tempo médio de resposta (MRT) pode ser obtido a partir da Lei de Little [Little 1961].
A Lei de Little relaciona o número médio de requisições em progresso em um sistema
(RequestsInProgress), a taxa de chegada (ArrivalRate) e o tempo médio de resposta
(MRT ). Como mostrado anteriormente, uma requisição se subdivide em um conjunto
de trabalhos, e é diretamente impactada pela taxa de chegada. A taxa de chegada é o
inverso do tempo de chegada. Considerando a transição para tempo entre chegadas do
modelo, temos que ArrivalRate = 1

T Arrival . Vale ressaltar que a Lei de Little requer
um sistema estável, ou seja, que possua uma taxa de requisições menor que a taxa de
processamento dos servidores. No modelo proposto pressupomos que a taxa de chegada
real não necessariamente é a taxa de chegada efetiva, pois alguns trabalhos podem se
perder, ou por termos filas finitas, serem descartados. Então, como recomendado pelo
autor Jain (1990), nós subtraı́mos a probabilidade de descartes representado pela variável
N Discard. Portanto, a equação correspondente à Lei de Little para MRT utilizada no
nosso modelo é expressa na Equação 1.

MRT =
RequestsInProgress

ArrivalRate ⇥ (1�N Discard)
(1)

A equação 2 define RequestsInProgress. Para calcular o número de requisições
em progresso no sistema, precisa-se somar a quantidade de tokens em cada um dos lugares
que representam uma requisição em andamento. Como uma requisição é subdividida
em um conjunto de trabalhos, nesta equação deve-se compensar esta multiplicidade nos
lugares onde relaciona-se com trabalhos e não requisições. Na equação 2, Esp(Lugar)
representa a esperança estatı́stica de existir tokens em “Lugar”, onde Esp(Lugar) =
(
Pn

i=1 P (m(Lugar) = i) ⇥ i). Em outras palavras, Esp(Lugar) indica quantos tokens
ocupam aquele Lugar.

RequestsInProgress = Esp(P FrontEndInProcess) + Esp(P ReadySend)+

Esp(P CloudMasterInProcess)

jobsN
+

Esp(P CloudSlaveInProcess)

jobsN
+

Esp(P FogMasterInProcess)

jobsN
+

Esp(P FogSlaveInProcess)

jobsN

(2)

A equação 3 define N Discard. Para calcular o descarte é necessário existir token
na fila de entrada (P ArrivalQueue) e não restar mais nenhum recurso disponı́vel dentro
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das sub-redes. P (Lugar = n) calcula a probabilidade de existirem n tokens em “Lu-
gar”. Por fim, além do MRT nós calculamos também o nı́vel de utilização dos recursos, a
utilização da nuvem é dada por UC = Esp(P CloudSlaveInProcess)

NCN e a utilização da névoa é
dada por UF = Esp(P FogSlaveInProcess)

NFN .

N Discard = P ((P ArrivalQueue = 1) ^ (P FrontEndStorage = 0)^
(P FogMasterStorage = 0) ^ (P FogNodes = 0)^

(P CloudMasterStorage = 0) ^ (P CloudNodes = 0))

(3)

5.2. Custo da Arquitetura

Propomos avaliar o custo da arquitetura do ponto de vista do provedor/administrador da
aplicação (IoT) com opções de adquirir uma infraestrutura própria na névoa, alugar VMs
na nuvem ou ambos, considerando requisitos de MRT. Logo, esse custo, corresponde ao
consumo de energia da névoa, custo de aquisição de nós da névoa e aluguel de nós na
nuvem em um perı́odo de tempo t. O custo é dado por

Ct = (Nn ⇥ En,t) + (Nn ⇥ Pn,t) + (Nc ⇥Mc,t) (4)

onde Nn e Nc são número de nós da névoa e da nuvem respectivamente, En,t é o custo
com energia elétrica por nó da névoa, Pn,t é o custo de propriedade, ou seja, compra do
dispositivo nó da névoa, e Mc,t é o custo de locação de uma máquina virtual na nuvem.
Esses custos correspondem a valores no intervalo de tempo t, e o cálculo da Equação 4
está integrado à resolução do nosso modelo.

Custos de energia e propriedade de computadores ao longo do tempo podem
ser estimados detalhadamente, considerando utilização de CPU para consumo energia
e depreciação do valor de propriedade à medida que computadores se tornam obsole-
tos [Walker 2009]. Nesse trabalho assumimos simplificações para esses custos. Conside-
ramos o custo de energia (En,t) dado pela potência nominal do dispositivo em relação ao
custo em kWh, e o custo de propriedade (Pn,t) dado pelo valor de compra do dispositivo
sem depreciações. Note que tais simplificações são estimativas conservadoras de custo
quando utiliza-se menos que 100% da capacidade de processamento do dispositivo e o
renova/descarta em perı́odos menores ou igual a um ano [Walker 2009].

6. Considerações Práticas

Nesta seção apresentamos exemplos práticos a partir da resolução do modelo SPN para
ilustrar como um administrador de sistema, baseado na arquitetura que integra névoa e
nuvem, pode utilizar o modelo para avaliações de desempenho.

Com esse propósito, implementamos um algoritmo de processamento de texto dis-
tribuı́do. Consideramos que esse algoritmo deve ser executado no componente Front-End
do modelo para processar logs coletados de vários sensores, um cenário comum em IoT.
Assim, simulamos a coleta de dados em 20 sensores, que a cada 500 segundos gera 15MB
de dados, totalizando uma requisição de 300MB a ser processada. A parametrização do
modelo foi baseada em execuções do algoritmo em SBCs para representar nós da névoa
e VMs para representar nós da nuvem. Utilizamos um SBC Raspberry Pi Modelo B CPU
de 700 MHz 1 Core e 512 MB de RAM e uma VM modelo t2.medium da Amazon com
processador Intel 3.3 GHz 2 Cores e 4 GB de RAM. Assumimos que os sensores enviam
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logs para os nós da névoa via rede Wi-Fi local e enviam logs para os nós da nuvem via
conexão de Internet dedicada com velocidades de 40 ou 160 Mbps.

A Figura 3 mostra o fluxo de execução do algoritmo de processamento de texto.
Trata-se do algoritmo clássico Conta Palavras2, bem conhecido na área de Big Data e
procedimento MapReduce. Esse algoritmo conta o número de ocorrências únicas de de-
terminadas palavras de um arquivo de texto (log). Para fazer a divisão e distribuição das
tarefas, o sistema distribuı́do realiza um processo de divisão lógica dos blocos de dados
(split de dados). A quantidade de tarefas map é determinada pela quantidade de splits.
A partir dessa divisão, a etapa Mapping distribui as tarefas entre os nós (escravos) do(s)
componente(s) névoa e/ou nuvem. Ao executar em cada nó, essa etapa gera um par chave-
valor, sendo a chave uma palavra e o valor a quantidade 1. Para chegar ao resultado final, a
etapa de ordenação gera uma lista de todos os valores por chave e a etapa reduce processa
essa lista, gerando um arquivo com a frequência de cada palavra. Por fim, coletamos o
tempo de processamento para executar as etapas mapping e ordenação de um arquivo de
15MB em um único nó, e os utilizamos para parametrizar o modelo (T FogServiceTime
e T CloudServiceTime). Note que as tarefas na nuvem e névoa são balanceadas (round-
robin) com um peso de 50% para cada componente e o armazenamento temporário foi
delimitado para 20 tokens nos componentes FrontEnd e nós mestres dos componentes
nuvem e névoa.
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Figura 3. Fluxo de execução do algoritmo de processamento de texto.

Nesse exemplo de utilização do modelo, analisamos qual configuração da arqui-
tetura possui tempo médio de resposta (MRT) e custo desejáveis, variando número de nós
da nuvem e/ou névoa. Para simplificar a análise quanto a possibilidades de configurações,
definimos quatro configurações representativas para a arquitetura: (i) apenas a nuvem
com Internet de 160 Mbps (Nuvem A), (ii) apenas a nuvem com Internet de 40 Mbps
(Nuvem B), (iii) apenas a Névoa, e (iv) configuração Hı́brida que mescla nós da névoa e
nuvem. Assim, primeiramente definimos alguns parâmetros fixos, que são eles: T Arrival
= 500s, T FogServiceTime = 57,2s, T CloudServiceTime = 6,47s, T2 = 50%, T7 = 50%,
NFE = 20, NFM = 20, NCM = 20, e jobsN = 20. Vale ressaltar que coletamos os va-
lores para T FogServiceTime e T CloudServiceTime através de experimentos reais. Pos-
teriormente, avaliamos MRT e custo de cada configuração variando quantidades de nós
da névoa e/ou nuvem. Para comparar as arquiteturas variamos cinco quantidades de nós
em cada configuração: Névoa (#Rasp.) = {5,10,15,20,25}; Nuvem (#VM) = {1,2,3,4,5};
Hı́brida (#VM+#Rasp.) = {2+5,2+10,2+15,2+20,2+25}. Identificamos as variações como
C1, C2, C3, C4, e C5 para representar o crescimento em número de nós da arquitetura,

2WordCount https://gist.github.com/kzk/712029/9d0833aac03b23ec226e034d98f5871d9580724e
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e cada identificador possui 4 configurações da arquitetura que consideramos da mesma
classe, ou seja, configurações com desempenhos parecidos.

Finalmente, para analisar o custo da arquitetura, consideramos um perı́odo de
um ano, que é um tempo mı́nimo para justificar o investimento em compra de SBCs
(Raspberries) e obter VMs com menor custo via contrato antecipado de instâncias reser-
vadas (RI) com um provedor de nuvem. Dado esse perı́odo, os custos unitários utilizados
para a análise tem como referência os preços adotados por provedores de infraestrutura
e comunicação mais populares no momento da escrita desse artigo: serviço de Internet
com custo anual de US$ 959,88 e US$ 1319,88 para velocidades de 40 Mbps e 160 Mbps
(Verizon USA); um kit Raspberry PI com custo de US$50,00 (Loja virtual da Amazon
USA); o preço do kWh em $ 0,13, seguindo a média nacional no EUA3; e enfim, o preço
anual da VM t2.medium por US$ 235.00 (Nuvem da Amazon).

6.1. Tempo Médio de Resposta (MRT)

Nesta parte, os resultados das análises estacionárias são apresentados e discutidos obser-
vando o tempo médio de resposta (MRT). As Figuras 4(a) e 4(b) mostram o resultado da
comparação das 4 configurações de arquiteturas: apenas a Nuvem A (160 Mbps), apenas
a Nuvem B (40 Mbps), apenas a Névoa, e a configuração Hı́brida. A Figura 4(a) mostra
especificamente os valores de MRT. A Figura 4(b) apresenta os nı́veis de utilização dos
recursos em cada comparação. Observe que na Figura 4(b) é disposta apenas uma coluna
para a arquitetura de Nuvem, pois Nuvem A e Nuvem B obtiveram nı́veis de utilização
iguais, e são dispostas duas colunas para a utilização na forma Hı́brida (VM e Rasp.).
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Figura 4. Comparação entre as Arquiteturas enviando 20 Arquivos de 15MB Vari-
ando o Número de Nós: (a) Tempo Médio de Resposta (s) e (b) Nı́vel de Utilização
de Recursos (%).

Configuração com Pior MRT: Considerando 300MB de dados a serem transpor-
tados para a nuvem não foi vantajoso adotar a Nuvem B em nenhuma das comparações.
Uma Internet de 40 Mbps eleva notavelmente o tempo para a transferência de dados. Na
comparação C1, a Nuvem B obteve um MRT de 180s. Na comparação C2, este valor
baixou para 120s, ainda bem distante do melhor caso. Na comparação C5, o valor che-
gou a 82s. Portanto, caso a conexão de Internet não possua uma alta velocidade deve-se
cogitar fortemente a adoção de uma configuração apenas com a Névoa.

3https://www.bls.gov/regions/west/news-release/averageenergyprices\
_losangeles.htm
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Configuração com Melhor MRT: A configuração da Nuvem A obteve o melhor
MRT em todas as comparações, exceto C1. Na comparação C2, por exemplo, a Nuvem
A foi melhor do que a Névoa com diferença de 30 segundos e melhor do que a forma
Hı́brida com diferença de 7 segundos. A Nuvem A tem melhor desempenho na maioria
das comparações devido a redução do tempo de transferência de dados para a nuvem.
Portanto, se há conexão de Internet de alta velocidade, sugere-se adotar apenas a nuvem.

Quando a configuração Hı́brida é Preferı́vel: Na comparação C1, observamos
que a configuração Hı́brida tem um MRT menor do que as demais: 188, 168, 111 e 85 se-
gundos respectivamente para a Nuvem B, Névoa, Nuvem A e a configuração Hı́brida. Por-
tanto, quando o número de nós tanto da nuvem quanto da névoa é baixo (exemplo: até 5
nós na névoa e 2 nós na nuvem), a união névoa e nuvem resulta em melhor MRT. Nas qua-
tro comparações seguintes, aumentando-se o número de nós, nem sempre a configuração
hı́brida provê o melhor MRT.

Baixa Variação do MRT a Partir da Comparação C3: Note que o MRT de
todas as configurações praticamente não muda a partir da comparação C3, ou seja, há
uma tendência de baixa variação o MRT à medida que se aumenta número de nós. Ainda
nesta comparação C3, observamos também que o incremento de uma VM na Nuvem A e
B tem baixo impacto no MRT. De fato, isso ocorre porque a utilização da nuvem a partir
da comparação C3 se torna baixo (menor que 10%), como mostra a Figura 4(b). Assim,
sob o ponto de vista de MRT, é recomendável a adoção da Nuvem A com 3 VMs ou da
configuração Hı́brida com 2 VMs e 15 Raspberries. Portanto, deve-se atentar ao nı́vel
de utilização dos recursos pois a partir de um certo ponto não faz diferença a adição de
mais nós.

6.2. Custo da Arquitetura

Nessa seção analisamos o custo da arquitetura para as mesmas variações de números
de nós apresentadas na análise de MRT. Esse custo corresponde ao consumo de energia
da névoa, custo para aquisição de nós da névoa e custo de locação de nós na nuvem
(VMs), conforme definição na Equação 4, para um perı́odo de um ano e custos unitários
discutidos na Seção 6.

A Figura 5(a) mostra o custo anual da arquitetura para as cinco comparações em
que se analisou o MRT. Observa-se que as configurações apresentam o mesmo padrão em
termos qualitativos de custo para todas as comparações. Enumerados do menor para o
maior custo anual, tem-se as configurações Névoa, Nuvem B, Nuvem A e Hı́brida. Sendo
que essa última alcança até US$ 3086,40 por ano, segundo estimativas de nosso modelo.
Os custos apresentados estão alinhados com os valores de MRT em cada comparação,
visto que espera-se aumentar custo à medida que se investe em mais nós na névoa
ou nuvem para reduzir o MRT. A Figura 5(b), por sua vez, mostra a relação custo-
benefı́cio dado pelo custo por tarefa executada anualmente pela arquitetura, ou seja, a
taxa de serviço anual. Note que a configuração Hı́brida, que tem o menor MRT para a
comparação com poucos nós (C1), tem custo-benefı́cio intermediário, mas deve ser ado-
tada em acordos de nı́vel de serviço com restrição de MRT. Por outro lado, a configuração
apenas Névoa tem o menor custo-benefı́cio na comparação C1, mas à medida que se au-
menta número de nós (para reduzir MRT em casos de restrições de nı́vel de serviço), a
configuração Nuvem A é a única que apresenta tendência de queda do custo-benefı́cio.
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Por exemplo, a configuração Nuvem A tem redução de 0,005 a 0,002 US$/tarefa/ano nas
comparações de C1 a C5. Enfim, a análise de custo-benefı́cio mostra indı́cios de saturação
em número de nós da configuração, ou seja, aumento de custo sem redução de MRT.
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Figura 5. Análise de custo em relação ao número de nós: (a) estimativa de custo
anual ($/ano) e (b) estimativa de custo-benefı́cio ($/tarefa/ano).

7. Conclusão

Neste artigo propomos um modelo SPN para representar uma arquitetura distribuı́da
nuvem e/ou névoa, e auxiliar a configuração dos parâmetros de tal arquitetura. Para
demonstrar a utilização e praticidade do modelo em análises de desempenho de siste-
mas baseados nessa arquitetura, propomos uma aplicação de processamento de texto para
prover estimativas de tempo de resposta médio (MRT) e custo da arquitetura. Os re-
sultados com a métrica MRT permitiram observar que há casos onde apenas o uso da
névoa é adequado (conexão de baixa qualidade), há casos onde é sugerı́vel adotar ape-
nas a nuvem (conexão de alta qualidade) e há casos onde o uso das duas camadas é
mais proveitoso (baixa quantidade de nós). Quanto aos custos da arquitetura, mostramos
que reduzir MRT requer aumento de custos com a adição de nós na névoa e/ou nuvem.
Contudo, análises de custo-benefı́cio, por exemplo $/tarefa/ano, podem justificar inves-
timentos na expansão da arquitetura, visando um MRT menor. Mostramos também que
em cenários com restrições de MRT por acordos de nı́veis de serviço, a configuração
hı́brida mı́nima (nós névoa e nuvem) ou apenas nuvem com adição de mais nós apre-
sentam custos-benefı́cios satisfatórios. Como trabalhos futuros pretendemos utilizar o
modelo a outros tipos de aplicações e maior variabilidade de comparações com nós na
nuvem e/ou na névoa. Pretendemos também adicionar no modelo o fator disponibilidade
da nuvem.
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Abstract. Since its creation, the Internet has undergone several transformati-
ons, among them the Internet of Things (IoT), which is composed of a set of
objects connected to the Internet in order to provide services to users. The idea
is to connect the physical and digital world. To ensure the security of devi-
ces and users, security mechanisms need to meet the characteristics inherent to
IoT. In this context, this paper proposes a security mechanism for IoT based on
Blockchain technology, which is a model that seeks decentralization as a secu-
rity measure. We use the same concept of Blockchain applied in crypto-coins,
but with a consensus mechanism based on trust between nodes. A prototype
of the solution was developed and evaluated to demonstrate that the proposed
solution is capable of obtaining consistent results.

Resumo. Desde sua criação, a Internet vem sofrendo diversas transformações,
dentre elas a Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things - IoT), que é
composta por um conjunto de objetos diversos conectados à Internet e que
provêm serviços aos usuários. A ideia é, cada vez mais, conectar o mundo
fı́sico ao digital. Para assegurar a segurança desses dispositivos, e dos próprios
usuário, é necessário que os mecanismos de segurança atendam às carac-
terı́sticas próprias da IoT. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma proposta
de segurança para IoT baseada em Blockchain, onde é utilizado um mecanismo
de consenso baseado na confiança entre os nós. Um protótipo da solução foi
desenvolvido e avaliado para demonstrar que o mecanismo proposto é capaz de
obter resultados consistentes.

1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT) vem atraindo a atenção de pesquisadores e entusiastas da área
de tecnologia por ser considerada uma evolução da Internet. Além de permitir a interação
entre os mundos fı́sico e virtual, a IoT também colhe informações do ambiente e usa
padrões existentes na Internet para prover serviços e análises [Gubbi et al. 2013].

A IoT tem impactos significativos em vários aspectos da vida cotidiana e com-
portamento de usuários em potencial. Nesse contexto, a automação residencial e a vida
assistida são apenas alguns exemplos de possı́veis cenários em que o novo paradigma tem
um papel importante [Atzori et al. 2010]. Essa natureza pervasiva da IoT em diversas
aplicações do cotidiano das pessoas impõe requisitos de segurança para suas transações
e controle de acesso [Farooq et al. 2015]. Ao mesmo tempo, os modelos de segurança
tradicionais tendem a centralizar todo o processamento em um único local, o que acaba
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prejudicando a escalabilidade [Roman et al. 2013]. A Blockchain (BC) é naturalmente
descentralizada e tem recursos de segurança para atender tais requisitos.

A Blockchain foi proposta junto com a criação do Bitcoin, a primeira criptomo-
eda totalmente descentralizada [Nakamoto 2008], cujo objetivo é deixar o processo de
autenticação e criação de novas moedas com os membros da rede de maneira confiável e
auditável. Usuários Bitcoin são conhecidos por uma chave pública modificável, gerando
e transmitindo transações para a rede para transferir dinheiro. Essas transações são arma-
zenadas em blocos, quando um bloco está cheio, ele é encadeado à BC por meio de um
processo de mineração. Para minerar um bloco, alguns nós especı́ficos na rede tentam
resolver um quebra-cabeça criptográfico chamado Proof of Work (prova de trabalho). O
primeiro nó que conseguir resolver o quebra-cabeça envia o bloco para a BC. Essa prova
de trabalho tem a caracterı́stica de ser muito difı́cil de solucionar e muito fácil de verificar
se está correta [Dorri et al. 2017a]. Devido a esse mecanismo de consenso entre os nós,
a BC possui algumas vantagens, tais como maior transparência, uma vez que todas as
transações são publicas e auditáveis; e menos intermediários.

Os dispositivos IoT podem se beneficiar da natureza descentralizada da BC como
medida de segurança, onde nós podem trocar informação de maneira confiável, assim
como acontece no Bitcoin [Greve et al. 2018]. Os vários benefı́cios proporcionados pela
BC a tornam uma solução atraente para abordar o problema de autenticação e controle de
acesso em IoT. Contudo, a forma como ela está implementada no Bitcoin não pode ser
diretamente adotada para IoT pelos seguintes motivos [Dorri et al. 2017b]:

• Complexidade do algoritmo de consenso: o Proof of Work, usado no Bitcoin,
requerer um grande poder computacional e consumo de energia, que são recursos
escassos em dispositivos IoT.

• Latência: existe um atraso associado à confirmação de um novo bloco na rede
Bitcoin, uma vez que as transações podem levar algumas horas para serem con-
firmadas. No entanto, isso não é um problema para tais redes. Já os usuários e
aplicações de redes IoT possuem requisitos de tempo de resposta mais rigorosos.
Dessa forma, este trabalho propõe um mecanismo de controle de acesso, baseado

em Blockchain para cenários IoT, que implementa um modelo de consenso e confiança
mais adequado à natureza dessas redes.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a solução
proposta, a Seção 3 apresenta os experimentos realizados para avaliar nossa proposta,
enquanto a Seção 4 apresenta os trabalhos relacionados e a Seção 5 conclui o trabalho.

2. Mecanismo Proposto

As soluções de segurança convencionais requerem a existência de uma entidade central
e/ou grande capacidade de processamento para validar as transações dos usuários. Além
dos problemas inerentes à existência de uma entidade central (e.g., ponto único de falha
e não suporte à escalabilidade), é necessário que os participantes confiem nessa entidade
central e entre si.

O mecanismo aqui proposto utiliza BC para atender os requisitos de escalabili-
dade, enquanto implementa um algoritmo de consenso e confiança mais leve para reduzir
os requisitos de processamento. Nas demais seções, vamos considerar um contexto de
casas/prédios inteligentes, mas a solução pode ser aplicada a outros cenários de IoT.
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2.1. Rede de Sobreposição

A rede consiste em dois nı́veis principais: a casa inteligente (do inglês, Smart Home - SH)
e uma rede de sobreposição. Dispositivos IoT estão localizados no nı́vel SH, enquanto a
rede de sobreposição é formada por um conjunto de SH conectadas - semelhante a uma
rede peer-to-peer que implementa uma arquitetura distribuı́da completamente descentra-
lizada, em que todos os nós são equivalentes em termos de funcionalidade e tarefas que
executam [Barcellos and Gaspary 2006].

Na rede de sobreposição, as SHs são agrupadas em clusters e cada cluster elege
um lı́der (do inglês, Cluster Head - CH) que será responsável por armazenar a Block-
chain e interagir com outros CHs. Espera-se que um nó selecionado como CH permaneça
online por um longo perı́odo de tempo e tenha recursos suficientes, visto que processam
transações de entrada e transações de saı́da que são geradas por outros CHs. Quando um
dispositivo localizado na SH solicitar acesso a outro dispositivo localizado em outra SH,
uma transação é criada por seu lı́der (CH) e enviada para os demais CHs para assim ser
validada. A transação é armazenada em um local separado até a escolha de um novo nó
minerador para juntar todas as transações em um bloco, validá-las e enviá-las para a rede.
A Figura 1 ilustra a interação entre os diferentes membros da rede.

Figura 1. Cenário do trabalho proposto

Cada SH possui uma Blockchain local para armazenar as permissões de cada dis-
positivo. Dessa forma, ela gerencia todas as transações locais de entrada e saı́da.

2.2. Estrutura dos blocos

Os blocos são usados para armazenar as transações geradas pelos CHs. Uma transação é
definida como uma solicitação de acesso a um dispositivo IoT. A comunicação entre os
dispositivos se dá através de transações que são armazenadas em blocos visı́veis apenas
para os CHs. Tais transações podem ser de três tipos: acesso, armazenamento ou monito-
ramento. Transações de armazenamento têm a função de armazenar alguma informação
do dispositivo em locais como a nuvem ou em um disco local. A transação de acesso
é usada por dispositivos que queiram acessar alguma informação em outros dispositivos
ou nos locais de armazenamento. As transações de monitoramento concedem acesso ao
dispositivo, e.g., acesso a uma câmera de monitoramento.

Transações podem ocorrer em uma rede local ou na rede de sobreposição.
Transações locais são armazenadas na BC local e são compostas por cinco campos: times-
tamp (tempo de criação da transação), ID da transação (inteiro que identifica a transação
como única), ID do dispositivo (chave pública do dispositivo solicitado), tipo da transação
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como ilustrado na Figura 2(a)(a) e assinatura do solicitante (chave pública do disposi-
tivo solicitante). As permissões dos dispositivos são armazenadas no cabeçalho - Figura
2(a)(b). A figura 2(a) ilustra um bloco local e seus campos.

(a) Bloco Local (b) Estrutura da transação

Figura 2. Estrutura dos blocos e transações

Transações dos nós de sobreposição são realizadas entre os CHs e sua estrutura
é formada pelos campos: timestamp, chave pública do solicitante, chave pública do soli-
citado, metadados e score. Timestamp é o tempo em que a transação foi criada, a chave
pública do solicitante e solicitado é a identidade dos dispositivos, metadados contém a
informação do tipo da transação (acesso, monitoramento e armazenamento) e o score é
o resultado da verificação da transação (se foi bem sucedida, o score recebe verdadeiro,
caso contrário recebe falso - Figura 2(b)).

Os blocos da camada de sobreposição (Figura 5) seguem uma estrutura seme-
lhante a uma BC convencional, eliminando os campos relacionados à mineração(Nonce e
Dificuldade). No cabeçalho, é adicionado um campo de reputação, que estabelece o grau
de confiança entre os nós (ver Seção 2.5), que incrementa ao criador do bloco a quantia
de 1; por último, as transações são armazenadas em forma de lista.

2.3. Comportamento do Nó

Neste trabalho, uma transação é definida como uma solicitação de acesso a um dispositivo
e o acesso pode partir de um usuário na rede ou de outro dispositivo de uma Smart Home.
A solicitação segue o modelo da Figura 3, sendo validada pelos próprios membros da
rede. Os Chs, ou nós mineradores, são dispositivos com um maior poder computacional
e disponibilidade (e.g., celulares, computadores, Beaglebone), e são os responsáveis por
organizar e gerenciar toda a rede.

2.4. Consenso

Quando um CH é escolhido como minerador, ele verifica todas as transações do bloco e
envia um broadcast para os demais CHs na rede e então espera por um perı́odo variável
para que não faça parte da próxima eleição de minerador. Assim como no Bitcoin
[Nakamoto 2008], uma transação é efetivada quando uma determinada quantidade de
blocos seguintes são verificados e adicionados à BC. Os CHs podem manter 3 estados
possı́veis: seguidor, candidato e lı́der. Seguidores são os CHs que não irão participar da
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Figura 3. Visão geral do comportamento de um nó

eleição do próximo nó, candidatos são os CHs aptos a participar e o lı́der é o CH esco-
lhido. Dessa forma, quando o bloco é minerado, o CH espera por um tempo variável e
passa para o estado de seguidor.

Como não é possı́vel garantir que todos os CHs que irão verificar o bloco se-
jam confiáveis, o algoritmo de consenso trabalha com a ideia de maior cadeia. Alguns
CHs que verificam o bloco podem atribuir falsos acessos a dispositivos e comprometer a
integridade do bloco e da rede, ou pode corrigir uma transação falsa gerada por algum mi-
nerador mal intencionado. A cadeia mais longa é marcada como válida e cadeias distintas
são descartadas. Para isso, o algoritmo usa um hash no cabeçalho do bloco, chamado
hash de verificação, cuja função é assinar o bloco após a verificação das transações. Se
o hash da verificação for igual ao hash do bloco minerado, então nenhuma transação foi
modificada. Se o hash for diferente, então o CH alterou alguma transação do bloco e, por-
tanto, cria-se um fork na BC. Assim, tem-se dois ramos da cadeia, um principal e outro
secundário, que irão coexistir até que um possua a maior quantidade de blocos.

A Figura 4 exemplifica o conceito de maior cadeia. Na Figura 4(a), é dado o es-
tado inicial dos blocos, com o nó D como minerador e o restante sendo nós de verificação.
Na Figura 4(b), o nó D minera o bloco 3 e envia para os demais nós. Cada nó verifica
as transações e gera seu próprio hash de verificação. O nó B tentou criar uma transação
falsa alterando assim seu hash de verificação. Na Figura 4(c), o bloco verificado é trans-
mitido para a rede e é anexado aos outros blocos. Percebe-se que o ramo com mais blocos
(1,2,3,3) passa a ser o ramo correto, resolvendo o fork da rede. Por fim, os blocos dupli-
cados podem ser descartados, restando os blocos (1,2,3).
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(a) Estado inicial dos Blocos (b) Cada nó gera seu hash de Verificação

(c) Cada nó envia sua verificação

Figura 4. Exemplo de cadeira mais longa

O Algoritmo 1 representa a rotina que é executada sempre que um novo bloco é
gerado para a rede. Após a escolha do minerador, o CH escolhido executa a verificação
das transações pelo campo metadados da transação, que contém informações sobre o CH
que gerou a transação e informações do dispositivo solicitado. Os demais CHs executam
o algoritmo de confiança, que analisa a tabela de confiança.
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Algoritmo 1: Algoritmo de consenso
begin

inicializa o evento com time zero;
minerador = escolhaMinerador();
acesso = FALSE;
if minerador == VERDADEIRO then

bloco = criarBloco();
repeat acesso = verificarPermissao(bloco.trasacao[i].metadados);
transacao[i].status = acesso;
i++;
until acabar as transações;

geraHashDeVerificacao(bloco);
else

confiança();
end

escolhaDaMaiorCadeia();
end

A última rotina a ser executada é a escolha da maior cadeia, apresentada no Algo-
ritmo 2, onde o CH aguarda a chegada dos demais blocos e, em seguida, armazena o hash
de verificação em uma lista. No fim do processo, a maior cadeia de hash é anexada à BC.

Algoritmo 2: Maior cadeia
begin

listaHash = vazio;
repeat bloco = recevBloco();
id = estaNaLista(bloco.hashverificacao,listaHash);
if id >= 0 then

listaHash[id].quantidade = +1;
else

addNaLista(bloco.hashverificacao);
end

until bloco == NULL;
anexar na Blockchain a maior cadeia;

end

2.5. Confiança

Os nós criam confiança um no outro à medida que sua confiança aumenta. Dois critérios
são utilizados para estabelecer a confiança entre os nós: quantidade de transações ve-
rificadas e sua reputação. A quantidade de transações verificadas representa o número
total de transações que um CH minerou. A reputação representa a quantidade de blo-

cos minerados anteriormente por um CH. A Tabela 1 mostra a quantidade de transações
que precisarão ser verificadas (em porcentagem). Quanto maior a confiança no minera-
dor, menor será a quantidade de transações que precisarão ser verificadas, reduzindo a
demanda por processamento.

Para exemplificar a confiança entre CHs, dado um estado de BC como o da Figura
5, é possı́vel estabelecer a confiança no nó percorrendo todos os blocos. Assumindo que
a BC está em um estado válido, o CH D minerou um novo bloco e enviou na rede. Os
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Tabela 1. Tabela de confiança
Quantidade de transações verificados anteriormente

R
ep

ut
aç

ão
� 10 e < 20 � 20 e < 30 � 30 e < 40 � 40 e < 50 � 50

�5 e <10 80% 70% 60% 50% 40%
�10 e <15 70% 60% 50% 40% 30%
�15 e <20 60% 50% 40% 30% 30%
�20 e <25 50% 40% 30% 30% 20%

�25 40% 30% 30% 20% 20%

demais CHs executam o algoritmo para estabelecer a confiança no CH D. Eles calculam
a reputação do CH comparando o hash do bloco com o hash de verificação. Se forem
diferentes, a contagem no bloco é descartada e passa ao bloco anterior; se forem iguais,
a reputação e quantidade de transações são contabilizas. Ao fim do processo, é retornada
uma tupla contendo a reputação e a quantidade de transações. Neste exemplo, a confiança
no CH D seria: Reputação +2 e Transações +16. A Tabela 1 mostra que este CH ainda
não tem confiança suficiente, então todas as transações devem ser verificadas.

Figura 5. Estrutura da Blockchain do trabalho proposto

3. Avaliação do Mecanismo Proposto

Nesta seção, são apresentados o cenário de avaliação e os resultados das simulações reali-
zadas. A solução proposta foi avaliada através da técnica de simulação com o Network Si-
mulator (NS-3) baseado no trabalho de [Gervais et al. 2016], que implementa uma versão
do Bitcoin usando o NS3. Para envio de mensagem do bloco, foi usada a implementação
Json para C++ desenvolvida por [Tencent 2016]. Por fim, os resultados obtidos foram
comparados aos de [Dorri et al. 2017a].

Esta seção está dividida da seguinte forma: A Subseção 3.1 apresenta o cenário
de testes com a rede de sobreposição, as métricas de validação e a configuração da
simulação; enquanto a Subseção 3.2 apresenta a análise comparativa dos resultados
através de gráficos.

3.1. Cenário de Testes

O cenário simulado corresponde à estrutura dos nós de sobreposição, nós mineradores ou
CH, abstraindo toda a estrutura interna da smart home. Ou seja, a simulação contempla
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apenas o funcionamento da estrutura de sobreposição apresentada na Seção 2. Isso se deve
ao fato do NS3 não fornecer ferramentas adequadas para avaliar/executar os dispositivos
IoT com suas caracterı́sticas especı́ficas de comportamentos/recursos.

A fim de simplificar a comunicação entre CH e a smart home, as permissões dos
dispositivos são armazenadas no CH, assim como a estrutura da BC. As permissões se-
guem o modelo da polı́tica de acesso apresentada na Figura 2(a). A estrutura da BC é
representada por uma variável inteiro e uma lista de blocos. As transações, que repre-
sentam solicitações de acesso a dispositivos IoT, são criadas de forma aleatória, seguindo
o modelo da Figura 2(b), sempre antes da mineração do bloco. O fluxo de eventos da
simulação segue conforme a Figura 3.

As métricas adotadas na validação do trabalho foram: i) tempo médio de validação
de uma transação, ii) tempo de mineração do bloco, iii) quantidade de transações falsas
que alcançaram sucesso. O tempo de validação de uma transação representa o tempo que
uma transação levou para ser efetivada (i.e., o acesso do usuário foi aceito ou recusado).
Assim como no Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda, uma transação é considerada
efetivada quando ela for minerada em um bloco e quando for sucedida por uma quantidade
mı́nima de blocos. Neste trabalho, a quantidade adotada como padrão foi cinco blocos, já
que um valor menor implica em maiores chances da transação ser falsa ou desfeita, pela
regra da maior cadeia. O tempo de mineração do bloco mede o algoritmo de confiança,
pois, a quantidade de transações que precisará ser verificada diminui à medida que um
CH aumenta sua reputação. A Tabela 2, que mede a confiança de um CH, foi adaptada
a fim de acelerar o teste e a análise dos resultados. A mudança ocorreu na reputação
que foi diminuı́da, dessa forma o critério adotado para consenso torna-se menos rı́gido
e possibilita o aumento contı́nuo da confiança entre os CHs. Por fim, a quantidade de
transações falsas que alcançaram sucesso representa a taxa de falha do modelo na presença
de usuários mal intencionados.

Tabela 2. Tabela de confiança adaptada
Quantidade de transações verificados anteriormente

R
ep

ut
aç

ão

�10 e <20 � 20 e <30 �30 e <40 � 40 e <50 � 50
� e <5 80% 70% 60% 50% 40%

�5 e <10 70% 60% 50% 40% 30%
�10 e <15 60% 50% 40% 30% 30%
�15 e <20 50% 40% 30% 30% 20%

�20 40% 30% 30% 20% 20%

Os gráficos gerados possuem barras de erro, em torno das médias das vinte ro-
dadas, utilizando um intervalo de confiança de 95%. Todas as métricas foram coletadas
a partir da BC gerada ao final de cada simulação. Para isso foi criado um nó de con-
trole que exerce apenas a função de gerar a BC ao final da execução (esse nó não par-
ticipa de nenhuma etapa de mineração). Foram feitas simulações utilizando cinco, dez,
quinze e vinte CHs, cada um gerando até cinco transações por bloco, como no trabalho
de [Dorri et al. 2017a]. A Tabela 3 resume os parâmetros de configuração da simulação.
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Tabela 3. Configuração da simulação
Parâmetro Valor

Cenário Sobreposição
Geração das transações Aleatório
Quantidade de CH 5,10,15,20
Taxa (transação/CH) Aleatório (1 a 4)
Número de rodadas 20
Intervalo de Confiança 95%

Os experimentos foram realizados em um computador com processador Intel Core
Intel R� CoreTM i5-5200U CPU@2.20GHz x4, 7.7 GB de memória RAM e sistema opera-
cional Ubuntu 18.04.1 LTS 64 bits e a versão 3.28 do NS3. O código fonte do mecanismo
proposto está disponı́vel no GitHub1.

3.2. Análise dos Resultados

Os resultados são apresentados de forma comparativa ao trabalho de [Dorri et al. 2017a]
usando as métricas tempo de mineração do bloco, tempo médio de validação de uma
transação e quantidade de transações falsas descobertas.

3.2.1. Tempo de mineração do bloco

O mecanismo proposto usa um algoritmo de confiança distribuı́do que diminui o número
de transações que devem ser verificadas à medida que os CHs adquirem confiança um
nos outros (como explicado na Subseção 2.5). Foi usado uma quantidade variada de CHs
(cinco, dez, quinze e vinte) em cada rodada da simulação com uma instância de BC com
100 blocos. Além disso, foi utilizada uma versão reduzida da tabela de confiança (Tabela
2) a fim de facilitar a observação da diminuição no tempo de mineração do bloco.

(a) Este trabalho (b) Resultados de [Dorri et al. 2017a]

Figura 6. Tempo de mineração do bloco

Como pode ser observado na Figura 6(a), o experimento mostra como o algo-
ritmo de confiança reduz o tempo de mineração do bloco. Devido à concorrência entre os
CHs, sua reputação cresce de forma mais lenta, o que impacta diretamente no tempo de

1Código-fonte disponı́vel em: https://github.com/afonsoneto121/tcc
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mineração. Com uma quantidade menor de CHs, o tempo de mineração do bloco tende a
diminuir mais rápido (gráfico azul da Figura 6(a)), enquanto com uma quantidade maior
de CHs percebe-se que o tempo de mineração reduz, porém de forma mais lenta (gráfico
verde da Figura 6(a)).

Comparando os resultados obtidos com o trabalho de [Dorri et al. 2017a] (Figura
6(b)), onde os autores usaram duas implementações de BC, uma chamada de Baseline,
que corresponde a uma implementação sem o algoritmo de confiança, e outra chamada de
LSB, que corresponde à implementação dos autores com o algoritmo de confiança. PTV
representa a quantidade de transações verificadas em porcentagem. Vale destacar que
não são consideradas, no tempo de mineração, outras tarefas, tais como verificação de
listas de chaves, geração de novos blocos, etc. Os resultados encontrados neste trabalho
ficaram um pouco acima dos encontrados por [Dorri et al. 2017a]. Ao analisar a área
destacada, nota-se que o algoritmo de confiança proposto por [Dorri et al. 2017a] chega à
quantidade mı́nima de verificações (20%). Porém, eles utilizam uma tabela de confiança
que se resume à quantidade de transação verificadas anteriormente.

3.2.2. Tempo médio de validação de uma transação

Figura 7. Tempo médio de validação de uma transação

A Figura 7 mostra o tempo médio que uma transação leva para ser efetivada. A
contagem do tempo inicia-se quando um bloco é minerado. O estado atual do projeto
ainda não é capaz de computar o tempo total de uma transação, diferença de tempo desde
a solicitação de acesso por parte do usuário até a efetiva resposta da rede cedendo o acesso
ou negando-o. A efetivação da transação segue conforme funcionam nas criptomoedas,
onde uma transação é efetivada quando uma quantidade mı́nima de blocos é minerado.
Essa quantidade mı́nima é igual a cinco, o que significa que as transações do bloco 1 só
vão ser efetivadas quando o bloco 6 for minerado, o mesmo segue para os demais blocos.
O resultado encontrado mostra que, devido à concorrência entre os CHs, o algoritmo de
consenso não consegue ser totalmente eficiente reduzindo o tempo das transações, o que
significa que a reputação de um CH aumenta de forma mais lenta fazendo com que mais
blocos sejam verificados por completo. Além desse fator, um número maior de CH faz
com que se aumente o número de mensagens trocadas, influenciando nos resultados en-
contrados. Assim como o tempo de mineração do bloco o tempo de validação da transação
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tende a diminuir, à medida que mais blocos são minerados. O limite dessa redução é o
valor mı́nimo da tabela de confiança.

3.2.3. Quantidade de transações falsas descobertas

Diferente das simulações anteriores, em que as transações eram geradas de modo
aleatório, nesta a rede segue um padrão previamente estabelecido, para que no final da
simulação a quantidade de transações falsas seja conhecida e avaliada. Para cada rodada
da simulação, aproximadamente um terço dos CHs é marcado como usuário mal intenci-
onado, criando uma transação falsa por bloco. Ao final da simulação, foi contabilizada a
quantidade de transações que alcançaram sucesso.Uma transação alcança sucesso quando
o campo score da transação é igual a verdadeiro. A Figura 8(a) demostra os resultados
encontrados, indicando que à medida que mais CHs participam do processo de mineração,
menor é a chance de uma transação falsa alcançar sucesso. A partir de quinze CHs, ne-
nhuma transação falsa conseguiu ser bem sucedida.

(a) Este trabalho (b) Resultados de Dorri

Figura 8. Quantidade de transações falsas descobertas

Observando as áreas destacadas na Figura 8(b), nota-se uma pequena melhora nos
resultados encontrados, que se deve ao fato do algoritmo de confiança usado neste trabalho
usar critérios mais rı́gidos para aumentar a reputação de um CH, visto que o mecanismo
de consenso adotado neste trabalho trabalha com dois requisitos para confiança(reputação
e transações anteriores) enquanto [Dorri et al. 2017b] trabalha apenas com as transações
anteriores.

4. Trabalhos Relacionados

Em [Sahraoui and Bilami 2014], os autores propõem uma nova forma de autenticação e
controle de acesso para tornar dispositivos IoT seguros contra acesso não autorizado. O
método proposto baseia-se em duas autoridades de autenticação: Autoridade de Registo
(do inglês, Registration Authority - RA) e Autoridade de Registro Residencial (do inglês,
Home Registration Authority - HRA, ). Todos os dispositivos são registrados no RA,
que é projetado para facilitar o processo de autenticação dos dispositivos. Da mesma
forma, o HRA facilita o processo de autenticação para os usuários. Quando um usuário
deseja acessar dados de um determinado dispositivo, a requisição é primeiro enviado para
o RA, que verifica a autenticidade do usuário com o HRA. Assumindo que o usuário é
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autenticado, o RA gera uma chave compartilhada para comunicação entre o usuário e o
dispositivo.

A análise de segurança mostra que o modelo é seguro, porém a necessidade de
cada dispositivo ter um RA e cada usuário um HRA pode ocasionar problemas de escala-
bilidade. No nosso projeto, a Blockchain é administrada por um Custer Head, Seção 2.1,
e cada smart home gerecia seus dispositivos internos.

O trabalho de [Steger et al. 2018] propõe uma arquitetura baseada em Blockchain
para atualização segura de software automotivo. Os autores avaliam a implementação de
uma prova de conceito em um sistema de atualização de software sem fio, fornecendo uma
comunicação segura e eficiente entre todas as partes envolvidas. Os veı́culos inteligentes
consistem em uma unidade simples que controla tarefas. Cada unidade comunica-se entre
si e com o fabricante, que por sua vez verifica e distribuiu a nova versão do software que
será instalada nas unidades. Os nós são agrupados em clusters, onde é eleito um lı́der para
gerenciar a Blockchain, semelhante ao proposto em nosso projeto, mas os autores usam
Proof of Concept como algoritmo de concesso, o que demanda muito processamento,
enquanto nós utilizamos consenso em duas etapas: confiança entre os nós (validação) e a
escolha do nó que irá minerar o bloco.

O trabalho de [Dorri et al. 2017b] propõe um modelo de segurança baseado em
Blockchain, leve e escalável para IoT. O método proposto baseia-se na criação de uma
arquitetura em dois nı́veis: (i) rede local, onde os dispositivos são gerenciados por uma
Blockchain local, e uma rede de sobreposição, onde os gerentes de bloco (do inglês, Over-
lay Block Mangers - OBM) gerenciam uma Blockchain pública, confirmando e verifi-
cando novos blocos. O algoritmo de consenso garante que um bloco gerado é selecionado
aleatoriamente entre os nós e é limitado no número de blocos que pode gerar. Para in-
troduzir a aleatoriedade entre os blocos, cada OBM deve esperar por um tempo antes de
gerar um novo bloco.

Nosso trabalho é inspirado em [Dorri et al. 2017b], diferindo-se no uso de algo-
ritmo de consenso e confiança diferentes, voltados para a redução do processamento e,
consequentemente, consumo de energia. A Tabela 4 sumariza as principais semelhanças
e diferenças dos trabalhos relacionados e o presente trabalho.

Tabela 4. Comparação com os trabalhos relacionados
[Sahraoui and

Bilami 2014]
[Steger et al. 2018] [Dorri et al. 2017b]

Presente

Trabalho

Consenso - Proof of Concept Transações Confiança e
maior cadeia

Autenticação e

Controle de

acesso

RA e HRA - Estrutura de
blocos locais

Estrutura de
blocos locais

Verificação das

transações
- Assinatura do

fabricante

Verifica as
permissões do

solicitante

Verifica as
permissões do

solicitante

Blockchain -
Cada nó tem a

mesma versão da
Blockchain

Nós podem ter
diferentes versões

da Blockchain

Cada nó tem
a mesma versão
da Blockchain

Encadeamento

dos blocos
- Blocos

encadeados
Transações
encadeadas

Blocos
encadeados
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5. Considerações Finais

Este trabalho apresenta uma abordagem descentralizada para segurança de dispositivos
inteligentes em smart homes, utilizando uma abordagem baseada em BC. Desenvolvemos
um algoritmo de consenso adequado para IoT em que há limitações de recursos e grande
distribuição de dispositivos.

O trabalho proposto incorpora um método de confiança distribuı́da em que o
tempo de processamento para validar novos blocos diminuem gradualmente à medida
que os nós criam confiança um nos outros. Os experimentos realizados mostraram que
com o aumento de número de CHs o mecanismo impede que usuários maliciosos criem
transações falsas ao mesmo tempo que mantém o tempo de mineração e validação em
valores aceitáveis para IoT.

Como trabalho futuro, pode-se melhorar os testes usando o próprio escalonador de
eventos no NS3 para coordenar as transações com o intuito de verificar o funcionamento
da estrutura de maior cadeia e seus impactos para os resultados já encontrados e desen-
volver um método para gerar a tabela de confiança de modo dinâmico, que se adapte às
necessidades da rede. Pretende-se também utilizar o Cooja para implementar a interação
com os dispositivos IoT.
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Steger, M., Dorri, A., Kanhere, S. S., Römer, K., Jurdak, R., and Karner, M. (2018).
Secure wireless automotive software updates using blockchains: A proof of concept. In
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2017, pages 137–149. Springer.
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Abstract. Biometric authentication supports different applications and has an
essential role for wearable networks due to its power to overcome limitations in
the human-machine interfaces of wearable devices. In general, authentication
methods rely on one-time events, such as iris and face recognition, what re-
quires validating the user’s identity whenever one needs to log in to the system.
With the recent advances in biosensors, some signals are continuously collected,
allowing then a continuous authentication. However, existing continous authen-
tication methods via ECG and EMG are costly, complex or incovenient to users.
Hence, to overcome these issues, this paper presents BEAT, a secure authentica-
tion system that employs photoplethysmogram (PPG) as basis for noninvasive,
seamless and continuous authentication in wearable networks. In order to achi-
eve security, BEAT transmits data collected by PPG sensors through galvanic
coupling communication, that employs the skin as comunication medium. Expe-
rimental results show the feasibility and efficiency of the system.

Resumo. A autenticação biométrica suporta diferentes aplicações e tem ganho
um papel fundamental nas redes vestíveis por suplantar limitações das intera-
ção homem-máquina de seus dispositivos. Em geral, os métodos de autentica-
ção dependem de eventos únicos, como reconhecimento de íris ou face, exigindo
a validação da identidade do usuário sempre que ele precisa acessar o sistema.
Todavia, com a recente inclusão de biosensores em dispositivos vestíveis, bi-
osinais são coletados constantemente, permitindo uma autenticação contínua.
Entretanto, os métodos existentes de autenticação contínua via ECG e EMG são
custosos, complexos ou inconvenientes para o usuário. Assim, para superar es-
ses problemas, este artigo apresenta o sistema BEAT que emprega os biosinais
do fotopletismograma (PPG) como base para uma autenticação não invasiva,
transparente e contínua em redes vestíveis. Para alcançar segurança, o sistema
BEAT transmite os sinais coletados através de comunicação por acoplamento
galvânico, sendo o tecido epitelial o meio de comunicação. Os resultados expe-
rimentais demonstram a viabilidade e a eficiência do sistema.

1. Introdução
Os dispositivos vestíveis têm atraído a atenção da comunidade acadêmica e da indústria,
aumentando sua popularidade através das diferentes aplicações. Em Agosto de 2018,
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a empresa Gartner publicou as cinco principais tendências tecnológicas para o próximo
ciclo de ápice [IDTechEX 2018]. Dentre elas, estão as associadas com os ambientes inte-
ligentes com uma maior integração entre os dispositivos, os usuários e os negócios através
de dispositivos vestíveis capazes de coletar e fornecer informações, de modo transpa-
rente, sobre os usuários e criar condições a uma maior qualidade de vida. Por dispositivos
vestíveis, entendem-se aqueles usados ou acoplados ao corpo humano para monitorar
continuamente as atividades de um indivíduo, sem interromper ou limitar seus movimen-
tos [Gao et al. 2016]. Dentre esses dispositivos, os que usam sensores vestíveis do tipo
óptico estão em destaque diante ao estimado crescimento de uso até 2022.

A popularização dos dispositivos vestíveis traz grandes desafios e novas possibi-
lidades para a autenticação de usuários. Um dos desafios consiste em como restringir o
acesso aos dados e serviços apenas a usuários autorizados, sendo que este controle passa
pela autenticação da identidade do usuário [Sandhu and Samarati 1994]. Em geral, a au-
tenticação segue uma abordagem de evento único, pressupondo alguma informação que
o usuário saiba (ex. uma senha); algo que ele possua (ex. tokens); algo que ele é (ex.
o seu cargo); ou alguma característica física ou comportamental única do usuário – bi-
ometria (ex. a impressão digital). Apesar das senhas alfanuméricas longas ainda serem
consideradas uma das formas mais seguras de autenticação, o custo de manter esse nível
de segurança [Li et al. 2014] e a falta de conveniência e praticidade [Mazurek et al. 2013]
no contexto de redes vestíveis têm motivado novas soluções de autenticação. Além disso,
as soluções de autenticação tradicionais assumem eventos únicos, como a digitação da
senha, o uso do token e outros, tendo ao longo do tempo o nível de segurança reduzido
nas sessões autenticadas e facilitando as ações de malwares.

A biometria é amplamente estudada na literatura e demonstra um grande potencial
para a autenticação de usuários no contexto dos dispositivos vestíveis [Wu et al. 2018].
As formas mais comuns de autenticação biométrica passam pelo reconhecimento da im-
pressão digital, da facial ou da íris. Assim como os métodos de autenticação basea-
dos em senha, token e atributo, essas formas de autenticação biométrica tomam como
base eventos únicos, sendo também chamada de one-time authentication. Desta forma,
cada vez que o indivíduo precisa usar o sistema, a autenticação é refeita. Além de ser
suscetível a fraudes e ataques, estes métodos não permitem uma autenticação constante
[Mosenia et al. 2017]. Dadas as características dos dispositivos vestíveis e as novas for-
mas de interação homem-máquina, o desafio consiste em oferecer soluções que tratem a
autenticação como um processo contínuo e não baseada em eventos isolados. O uso do
ECG (eletrocardiograma) [Blasco et al. 2016] é um exemplo de biometria explorada na
autenticação contínua. Porém, o procedimento de coleta do sinal ECG pode ser incon-
veniente, visto que o ECG é coletado por eletrodos conectados à pele do usuário e exige
ao menos três pontos de contato em lados diferentes do corpo para coletar a frequência
cardíaca [Belgacem et al. 2015]. O uso contínuo dos eletrodos traz incômodo ao usuário.

Em consonância com o avanço no estado da arte, este trabalho apresenta o sistema
BEAT que provê uma autenticação segura, contínua, não intrusiva e sem a necessidade
de ações adicionais pelo usuário. O sistema BEAT utiliza sinais vitais relacionados à
frequência cardíaca e coletados a partir de sensores PPG (fotopletismograma) para au-
tenticar os usuários. Os sinais vitais são coletados através de um processo em que um
transmissor LED no sensor emite luminosidade em alguma parte do corpo humano (ex.
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pulso, dedo, lóbulos auriculares) e paralelamente um diodo fotossensível mede a luz ab-
sorvida pelos tecidos epiteliais. As medições indicam as mudanças no volume sanguí-
neo [Liang et al. 2018]. Os dados coletados sobre a dilatação dos vasos sanguíneos são
transmitidos pela pele até um dispositivo coordenador da rede vestível (ex. um telefone
celular na mão do usuário). A transmissão dos dados está fundamentada na técnica de
acoplamento galvânico, do inglês, Galvanic Coupling (GC) [Tomlinson et al. 2019], a
qual utiliza a pele como um canal de transmissão seguro. O sistema BEAT avança signi-
ficativamente o estado da arte explorando, em conjunto, os sinais PPG e a comunicação
por acoplamento galvânico para a autenticação de usuários em redes vestíveis.

Os resultados experimentais demonstram que o sistema BEAT é viável e eficiente.
Nos experimentos, três bases de dados foram utilizadas, sendo duas geradas pela coleta de
dados de 30 usuários jovens e saudáveis no laboratório NR2/UFPR dentro do escopo do
projeto NSF/RNP de cooperação internacional HealthSense e outra do repositório Physi-
onet contendo 30 usuários em condições críticas de saúde (com problemas diversos, ex.
cardíacos e pulmonares). O sistema BEAT obteve uma acurácia de 98,66% e 92,15%
quando confrontado com as bases de dados NR2/UFPR e 89,88% com a base do Physi-
onet. O sistema alcançou uma baixa taxa de falsos negativos em qualquer das bases de
dados utilizadas; e uma baixa taxa de falsos positivos.

Este trabalho procede como segue. A Seção 2 aborda os trabalhos relacionados.
A Seção 3 descreve o o sistema BEAT. A Seção 4 detalha o cenário de avaliação e discute
os resultados obtidos. A Seção 5 conclui o artigo e apresenta as direções futuras.

2. Trabalhos Relacionados

Um sistema de reconhecimento biométrico é um sistema de identificação de padrões,
que compara as características singulares de um indivíduo com um modelo de referência
previamente armazenado. [Jain et al. 1997] identificaram as características biométricas
para autenticação, indicando a voz, a impressão digital, o reconhecimento de íris e fa-
cial como adequadas para um sistema de autenticação. A partir disto, vários sistemas de
autenticação baseados em voz [Kim and Hong 2008], impressão digital [Jain et al. 1997],
íris [Huang et al. 2002] e facial [Chen et al. 2000] foram propostos. Entretanto, estes sis-
temas possuem vulnerabilidades de segurança, ex. a voz pode ser gravada e replicada
para autenticação, moldes em látex podem ser falsificados para subjugar os sistemas de
impressão digital, a autenticação da íris pode ser forjada através de fotos impressas em
alta definição, e a eficiência do reconhecimento facial depende do tipo de modelo de re-
ferência e pontos de verificação [Blasco et al. 2016].

Os biosinais possuem características únicas de um indivíduo e com o avanço tec-
nológico dos sensores vestíveis, eles podem ser continuamente monitorados e armazena-
dos. Vários estudos investigam o uso dos biosinais para a autenticação. A grande maioria
deles aborda sinais tradicionais como o EMG (eletromiograma), o EEG (eletroencefa-
lograma) e o ECG. O EMG é um sinal elétrico medido a partir da contração muscular
e foi utilizado por [Yamaba et al. 2017] em um modelo de autenticação para smartpho-
nes. Entretanto, para o correto funcionamento do sistema, o usuário precisava fazer de-
terminados movimentos, envolvendo a contração e o relaxamento musculares. O EEG
avalia a atividade elétrica do cérebro. [Miyamoto et al. 2009] e [Marcel and Millán 2007]
propuseram modelos de autenticação usando o EEG. A acurácia não foi expressiva em
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nenhum dos modelos e o posicionamento dos sensores é um obstáculo. O ECG ava-
lia os impulsos elétricos do coração e serve de base para autenticação em vários traba-
lhos [Belgacem et al. 2015, Lourenço et al. 2011, Singh and Singh 2012]. Entretanto, a
coleta do ECG é inflexível quanto a necessidade de medições paralelas em ambos os la-
dos do corpo. No caso de uso de eletrodos, necessária a aplicação de gel condutor; na
aquisição por contato, preciso o toque em dispositivos específicos [Bonissi et al. 2013].
Recentemente, as pesquisas buscam por sistemas para autenticação contínua. Alguns de-
les consideram características comportamentais ou temporais para a autenticação. Outros
seguem estudos práticos utilizando multisensores custosos e requerem constante movi-
mentação do usuário [Wu et al. 2018]. [Lin et al. 2017] utilizaram a variação de batimen-
tos cardíacos para autenticação contínua, obtendo acurácia de 98,61%. Nele os sinais
eram coletados por um sensor doppler sem nenhum contato com o usuário. Entretanto, o
emprego desses sensores de alto custo inibe a aceitação e o uso das soluções.

O sinal PPG vem sendo explorado na literatura, porém, em geral, para one-time
authentication. As pesquisas adaptam os métodos tradicionais de autenticação para o
uso de sinais PPG. Dentre as abordagens, [Gu et al. 2003] realizaram um estudo com as
características da onda PPG e criaram um modelo com quatro características principais,
pico, curva superior, curva inferior e intervalo de tempo. [Gu and Zhang 2003] seguiram
os mesmos critérios. Em outro trabalho, [Spachos et al. 2011] realizaram uma análise
para a extração de duas características das ondas PPG, número de picos e distância en-
tre picos e vales. Os autores seguiram um algoritmo de vizinhos mais próximos como
classificador, obtendo precisão de 95% na autenticação. Entretanto, os resultados aponta-
ram uma grande variação na acurácia dependendo da forma de coleta do sinal, sendo os
equipamentos e o ambiente, cruciais para coleta de um sinal de qualidade.

Os mecanismos de autenticação baseados em biosinais consideram em sua grande
maioria algum tipo de transmissão sem fio. Todavia, as principais tecnologias, como
Bluetooth, Zigbee e NFC, possuem falhas de segurança identificadas [Alaba et al. 2017].
Assim como em [Tomlinson et al. 2019], neste trabalho seguimos o método Galvanic
Coupling (GC) para permitir a criação de um canal de comunicação através do corpo
humano, tendo a pele e tecidos como condutores. O GC e outras tecnologias que uti-
lizam o corpo humano como meio de comunicação, vêm sendo cada vez mais explo-
rada [Tomlinson et al. 2019, Vasisht et al. 2018]. Além da transmissão através do corpo
humano, as abordagens GC atuais são direcionadas à transmissão de dados de forma mais
segura, visto que não seria possível a interceptação do sinal. Um outro aspecto consiste
no fato dos atuais modelos de autenticação biométrica serem baseados em características
estáticas de um indivíduo. Isto valida de forma incompleta a vivacidade de um usuário.

Diante dos aspectos levantados, este trabalho apresenta um sistema de autentica-
ção contínua e segura que explora o biosinal proveniente do sensor PPG e a comunicação
galvânica. O sistema BEAT é não invasivo e transparente, além de garantir a vivacidade
do usuário. Por fim, ele toma como base sensores não custosos e simples que permitem o
uso de múltiplas características do sinal PPG, oferecendo maior acurácia.

3. Autenticação Contínua por Sinais PPG e Comunicação Galvânica

Esta seção descreve o sistema de autenticação BEAT que realiza a identificação de um
usuário através de sinais biomédicos PPG a partir de dispositivo vestível. O sistema
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BEAT emprega comunicação galvânica como um canal de comunicação alternativo se-
guro e simples. Inicialmente, a seção apresenta uma visão geral do modelo de rede e as
premissas. Em seguida, detalha-se cada uma das três etapas do sistema BEAT.

3.1. Modelo da Rede e Premissas
O sistema de autenticação atua no escopo de uma rede vestível. A rede consiste de dispo-
sitivos vestíveis organizados em uma topologia em estrela, sendo o coordenador da rede
o dispositivo central, em geral, com maior capacidade de recursos em termos de memó-
ria e processamento. A fim de alcançar segurança na transmissão dos dados coletados, a
comunicação galvânica, i.e., pela pele, serve de canal de comunicação alternativo. Esta
comunicação ocorre entre um dispositivo vestível e um dispositivo coordenador da rede.
O sistema BEAT segue as etapas: (i) aquisição de dados e pré-processamento do sinal
(Figura 1(a)), (ii) transmissão dos dados através da comunicação por acoplamento gal-
vânico (Figura 1(b)) e (iii) o processo de autenticação (Figura 1(c)). Na Figura 1(a), o
coordenador da rede vestível é representado pelo telefone celular, entretanto este poderia
ser qualquer dispositivo com contato direto com a pele do usuário capaz de servir como
gateway de comunicação entre a rede vestível e outras redes, tal como uma rede local sem
fio (WLAN) ou a Internet. Está fora do escopo deste trabalho atuar sob a comunicação
entre o gateway e a Internet; ou entre o gateway e uma WLAN ou outras.

Figura 1. Etapas do Sistema de Autenticação BEAT

A Figura 1(a) ilustra vários dispositivos vestíveis posicionados em diferentes par-
tes do corpo, tal como na cabeça, olhos, orelhas, roupas, pulso e tornozelo. Um dispo-
sitivo vestível é definido como um dispositivo autônomo, não invasivo, desempenhando
uma função específica relacionada ao corpo, ex. monitorar os sinais vitais de um usuá-
rio. Exemplos de dispositivos vestíveis são os smartglasses, os relógios inteligentes, os
monitores de pulso para atividades físicas, cintas torácicas, tênis inteligentes e outros. A
arquitetura genérica de um dispositivo vestível segue os módulos: sensor, computação de
baixa potência (processador), e comunicação (Figura 2). Os sinais fisiológicos do corpo
são um dos tipos de dados coletados por um sensor em um dispositivo vestível. Após co-
letados, o dispositivo vestível converte os sinais em dados brutos. Dependendo da tarefa
de monitoramento, diferentes tipos de sensores podem ser usados, tais como elétricos,
mecânicos, eletroquímico e óptico. Entretanto, cabe ressaltar que neste trabalho focamos
em sensores ópticos, tais como aqueles existentes em relógios inteligentes e pulseiras
monitoras de atividades físicas, sendo então posicionadas nos pulsos dos usuários. Os
sensores ópticos fazem a análise da dilatação dos vasos sanguíneos. Isto ocorre através
da emissão de luz contra a pele do usuário e a detecção de sua reflexão (Figura 3).
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Figura 2. Principais componentes Figura 3. Sensor óptico

3.2. Aquisição dos Dados e Pré-processamento dos Sinais

O processo de aquisição dos dados (Figura 1(b)) é feito com um sensor óptico de foto-
pletismograma (PPG). Os valores numéricos obtidos a partir do sensor PPG formam uma
onda composta de valores de amplitude em uma linha temporal. A onda obtida a partir do
sinal PPG permite a extração de diferentes características exclusivas do usuário, as prin-
cipais estão ilustradas na Figura 4: a quantidade de picos durante um intervalo de tempo,
o formato do vale e o formato do pico, a amplitude da onda, e a distância entre o pico e
o vale da onda. A fim de tornar a autenticação mais robusta, este trabalho utiliza combi-
nações dessas características para correlacionar toda a linha temporal, usando segmentos
de onda. Nota-se que independente do tipo de característica extraída, a identificação dos
picos e vales é indispensável.

Figura 4. Características da Onda do Sinal PPG

Após a aquisição do sinal PPG, um pré-processamento desse sinal é necessário,
pois este é vulnerável a diferentes fontes de ruído, como interferência eletromagnética, ex-
cesso de luminosidade e movimentos bruscos do usuário em regiões próximas ao sensor.
Em geral, o pré-processamento segue o uso de filtros em (i) hardware ou (ii) software.
Os filtros em hardware têm como vantagem serem projetados para extrair dados específi-
cos (ex. dados relacionados à variação cardíaca ou à respiração), sendo mais eficientes e
rápidos. Entretanto, os sensores com filtros em hardware são limitados e pouco flexíveis
quanto aos dados tratados, restringindo a faixa de frequência que atuam. Por exemplo,
um sensor PPG em hardware projetado para atuar na faixa de frequência entre 0 e 125 Hz
fornece valores entre 1 e 50 Hz, sendo os valores acima e abaixo do filtro descartados.
Caso o sensor não possua filtros em hardware, os dados de todas as faixas de frequên-
cia capturadas pelo sensor estarão disponíveis para consulta, no entanto, além de ser um
grande volume de dados, muitos dos dados obtidos são desnecessários, principalmente
aqueles obtidos em frequências muito altas e muito baixas, sendo ruído.

Os filtros em software limitam a amplitude do sinal coletado de forma similar aos
filtros de hardware, porém através de cálculos matemáticos implementados em software.
Esses filtros são mais lentos que os filtros em hardware, porém são mais flexíveis quanto a
alterações e adições de faixas de frequência a filtrar. Exemplos de técnicas para a filtragem
de ondas são a segmentação por faixa de frequência, os filtros de alta frequência (high-
pass), os baixa frequência (low-pass), e os de banda passante (band-pass). A escolha do
filtro está relacionada à frequência desejada, sendo as principais características relevantes

728

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



do sinal PPG obtidas entre 0,5 e 5 Hz. Além disso, outro aspecto a considerar na escolha
do filtro consiste na limitação computacional dos dispositivos vestíveis, sendo necessária
a escolha de filtros com baixa complexidade computacional. Desta forma, os filtros passa
alta, passa baixa e banda passante são preferíveis a filtros que realizam segmentação do
sinal em diversas faixas (multidimensionais), pois os primeiros são configuráveis com
frequência de corte e número reduzido de operações, aumentando a eficiência energética.

3.3. Transmissão dos Dados por Comunicação Galvânica
O sistema BEAT está fundamentado na comunicação por acoplamento galvânico (GC) a
fim de reduzir significativamente a vulnerabilidade a ataques quando comparado ao uso
de tecnologias de comunicação convencionais, tais como Bluetooth, Zigbee, e outras.
Na comunicação por acoplamento galvânico, os dados são codificados e transmitidos por
impulsos elétricos de baixíssima tensão enviados pela pele humana, sendo então imune a
ataques, como bisbilhotagem e outros, não havendo até o momento registros de ataques
eficientes contra a GC. O acoplamento galvânico atua sobre a comunicação intracorporal
e está no escopo do padrão IEEE 802.15.6. No sistema de transmissão intracorporal
usando acoplamento galvânico, aplica-se um sinal elétrico diferencial em dois eletrodos
de transmissão posicionados na pele. Grande parte dos sinais enviados pelos eletrodos
para a pele se dispersa pelo circuito emissor. Entretanto, uma quantidade pequena dos
sinais utiliza a pele e tecidos como canal condutor, alcançando os dois eletrodos de contato
no equipamento receptor. A principal característica do sinal diferencial no GC consiste do
modelo de envio das informações através dos dois eletrodos. Em cada eletrodo, inverte-se
proporcionalmente os sinais antes da transmissão pela pele. O dispositivo receptor calcula
a diferença entre os dois sinais recebidos, obtendo o sinal original.

O sinal é fortemente influenciado pelas propriedades dielétricas (isolantes) dos te-
cidos corporais. O canal corporal é utilizado como meio tanto para envio de informações
(Tx), quanto para recebimento (Rx), sendo a modulação e a potência do sinal elétrico
muito relevantes. A escolha da modulação deve refletir as características do circuito GC,
enfatizando-se a robustez e a simplicidade. São dois os principais tipos de modulação
utilizados na comunicação galvânica, a modulação por posição do pulso (PPM – Pulse-
Position Modulation) e a modulação por largura (duração) de pulso (PWM – Pulse-Width
Modulation). Particularmente, este trabalho segue a modulação PWM por consumir me-
nos energia e se adequar à natureza On-Off dos dispositivos digitais. A modulação PWM
representa os dados digitais através das variações de amplitude e duração em uma onda
portadora. A PWM estima os dados através da presença ou ausência de uma onda por-
tadora e seu percentual de duração em cada estado On ou Off. A presença de uma onda
por um período de tempo específico, tem o valor binário 1, enquanto a ausência da onda
portadora por um período de tempo indica valor binário 0.

3.4. Processo de Autenticação
O processo de autenticação do usuário (Figura 1(c)) ocorre no coordenador da rede ves-
tível. Após a aquisição dos dados, pré-processamento do sinal PPG e envio deste para
o dispositivo coordenador através da comunicação galvânica, o sinal passa por um tra-
tamento para extrair as características únicas do usuário tendo como entrada a onda do
sinal PPG pré-processada. A extração das características é feita em etapas. A primeira
etapa consiste em identificar os picos em todo o comprimento do sinal coletado e pré-
processado. Esta identificação é fundamental para definir os pontos de referência para
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a etapa de segmentação. Para esta etapa, aplicam-se algoritmos que percorrem séries
temporais em busca de pontos altos (picos) e baixos (vales). Exemplos de algoritmos
são herdados de outras aplicações, como na análise de registro de uso da CPU para en-
contrar os períodos de maior utilização, ou na localização de agudos em uma onda de
áudio. Estes tipos de algoritmos tomam como referência médias móveis ou um conjunto
de características (ex. altura mínima e máxima do pico) para o cálculo de limiares.

A segunda etapa consiste na segmentação do sinal coletado. Cada onda é indivi-
dualizada e, posteriormente, todas as ondas detectadas são sobrepostas e alinhadas utili-
zando os picos detectados anteriormente como centralizadores. Isto permite correlacionar
(terceira etapa) todos os segmentos e calcular a média de correlação. A esta média nos
referimos como identificador do usuário (quarta etapa). Este identificador é então com-
parado aos modelos de referência calculados no processo de registro (explicado a seguir)
de cada usuário no sistema. Caso o identificador case com algum modelo de referência
existente, o usuário é autenticado. Caso contrário, o acesso ao sistema é rejeitado.

O processo de registro ocorre offline e deve acontecer antes do processo de au-
tenticação. O registro ocorre uma única vez e caso o usuário não tenha sido registrado
previamente no sistema, ele não será autenticado. As etapas do processo de registro são
similares às etapas do processo de autenticação, porém algumas diferenças existem, tais
como a captura de uma maior quantidade de dados, a possibilidade de considerar dife-
rentes posições e estados físicos do usuário, e a inexistência de restrição no tempo de
resposta. O processo de registro também inicia-se com a aquisição de diferentes amostras
do sinal PPG do usuário. Em seguida, ocorre a extração de características, i.e., segmenta-
ção do sinal e identificação dos picos. As ondas individualizadas são alinhadas tomando
os picos como centralizadores. Isto permite o cálculo da correlação entre todos os seg-
mentos e da sua média. A média de correlação é utilizada para a definição de um limiar
de autenticação (modelo de referência do usuário), sendo este o valor mínimo da média
para que um usuário seja autenticado no sistema. Cada usuário registrado terá um modelo
de referência armazenado no sistema, esse modelo é o produto final obtido no processo de
registro descrito. Durante a tentativa de autenticação, o modelo de referência será compa-
rado ao identificador do usuário (calculado online) gerado do processo de autenticação.

A Figura 5 resume os processos de registro e de autenticação apresentados. Con-
forme mencionado, o usuário precisa ter sido previamente registrado para que ele seja
autenticado no sistema. O processo de registro ocorre offline, ou seja, antes de ser uti-
lizado e pode ocorrer por uma escala de tempo superior à autenticação. O processo de
autenticação ocorre online, i.e., quando o usuário precisa de acesso ao sistema ou serviço.
Todas as etapas deste último processo precisam ser feitas de modo rápido e eficiente.

Figura 5. Processos de Registro e de Autenticação do Sistema BEAT
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4. Avaliação
Esta seção descreve a metodologia de avaliação do sistema BEAT e os resultados. A
avaliação ocorreu seguindo duas abordagens: (i) através de um ambiente experimental
criado para os testes dentro do escopo do projeto de cooperação internacional NSF/RNP
HealthSense; e (ii) utilizando uma base de dados do repositório Physionet. A intenção
em seguir essas duas abordagens foi de comparar seus resultados.

4.1. Ambiente Experimental

O ambiente de testes criado no laboratório NR2/UFPR tomou como base o sensor PPG
Gravity Heart Rate Monitor Sensor da empresa DfRobot, o qual apresenta pico de res-
posta espectral de 570 nm. Este sensor foi escolhido após testes com outros tipos/modelos
de sensores PPG e pelo baixo custo e alta qualidade nas medições. O sensor PPG foi aco-
plado a uma plataforma aberta Arduino, versão R3, com microcontrolador ATmega328
de 16 MHz, mesmo microcontrolador utilizado em diversos dispositivos vestíveis. Todos
os componentes de hardware seguem as versões padrão dos fabricantes, i.e., não sofreram
qualquer alteração física. A Figura 6(a) mostra o testbed utilizado para coleta dos dados
no processo de registro dos usuários.

O processo de registro dos usuários (offline) ocorreu em um ambiente controlado,
restrito de interferências eletromagnéticas e sem incidência direta de luz natural. Os da-
dos relacionados aos sinais PPG dos usuários registrados são tratados e armazenados em
um notebook Dell Inspiron 15 com processador de 1,6 GHz e quatro núcleos, em arquivos
contendo valores da linha temporal e valores numéricos do sinal PPG para cada indivíduo.
A saída do processo de registro foram duas base de dados denominadas NR2/UFPR #1 e
NR2/UFPR #2, contendo dados de 30 indivíduos saudáveis entre 23 e 53 anos e sem his-
tórico de problemas cardíacos. Cada indivíduo teve seu o sinal PPG coletado e registrado
em dois estados, em pé e sentado. Assim, a base de dados NR2/UFPR #1 possui dados
dos indivíduos sentados, já a base de dados NR2/UFPR #2 possui dados dos indivíduos
em pé. Os registros dos usuários ocorreram em momentos distintos, como aconteceria
em uma situação real. As bases incluem uma amostra de três minutos em cada estado.
A Figura 6(b) ilustra para uma amostra as diferenças entre um sinal original (tal como
capturado pelo sensor), o sinal filtrado e a indicação dos picos no sinal filtrado.

(a) Sensor PPG (b) Sinais e Pré-Processamento

Figura 6. Processo de Registro dos Usuários
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Para obtenção do sinal filtrado, aplicou-se o filtro low-pass Chebyshev II de oitava
ordem através da ferramenta R. As principais características disponíveis no sinal PPG são
obtidas entre 0,5-5 Hz. Assim, a filtragem otimiza o sinal dentro desta faixa. A escolha
deste filtro deve-se ao requisito de simplicidade, pois em geral os dispositivos vestíveis
são equipados com microcontroladores de baixo poder computacional. Antes da extração
de características para a criação do modelo de referência do usuário, é preciso seguir
um algoritmo de detecção dos picos, como ilustra a Figura 6(b). A função findpeaks da
ferramenta R permite a correta identificação dos picos. Após a identificação dos picos e
sobreposição das ondas, aplica-se a função de correlação cruzada ccf (cross correlation
function), a fim de obter a média de correlação entre todos os segmentos sobrepostos
(Figura 7(a)). Esta função possibilita o cálculo da correlação contemporânea entre duas
séries distintas e seus respectivos intervalos de confiança. Baseada na média da correlação
cruzada, calcula-se o limiar de autenticação, que servirá como modelo de referência para
autenticar um usuário (Figura 7(b)).

(a) Ondas sobrepostas e média (b) Definição de limiar

Figura 7. Correlação entre Ondas de um Mesmo Usuário

Os testes do processo de autenticação coletaram um minuto de dados de cada
usuário, nos estados em pé e sentado. Os passos do processo de autenticação foram se-
guidos como descrito na Seção 3, sendo os casos de sucesso e insucesso contabilizados
para o cálculo das métricas apresentadas nos resultados. A Figura 8(a) compara o modelo
de referência registrado para um usuário X (curva em vermelho) e o identificador (curva
azul) calculado para este mesmo usuário calculado durante o processo de autenticação.
Embora as duas curvas não sejam idênticas, elas se encontram dentro do limiar estabe-
lecido, indicando a existência de similaridade suficiente para autenticar o usuário, como
observado na Figura 8(b). Ou seja, este é um exemplo de sucesso na autenticação.

(a) Modelo de Referência vs. Identificador (b) Sinal Processado vs. Limiar

Figura 8. Comparação entre Modelo de Referência e Identificador
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Figura 9. Modelo Implementado do GC

Entre a coleta do sinal pelo
dispositivo vestível (Arduino) e a re-
cepção dos dados pelo dispositivo co-
ordenador, os dados são tratados e en-
viados pelo tecido corporal, a Figura 9
ilustra o funcionamento do GC imple-
mentado neste trabalho. O microcon-
trolador aciona o sensor PPG no dispositivo vestível e recebe o sinal PPG. Os dados PPG
são quantificados e convertidos em binário para interpretação pelo dispositivo microcon-
trolador. Para preparar a transmissão do sinal, baseados nos dados binários e na duração
do bit pré-selecionado, alterna-se a saída de modulação por largura de pulso do micro-
controlador, combinada com a lógica interna controlável. Um filtro low-pass remove os
harmônicos do sinal, preservando a faixa central (FC = 100kHz).

Após a filtragem e preparação, os dados são enviados através do canal de comu-
nicação dentro da carga útil (payload) de um quadro, que consiste em um preâmbulo
(código Barker de 13 bits) para sincronização, campo de comprimento de dados, carga
útil (64 bits) e um CRC de 8 bits. Assim que o sinal se propaga pelo corpo humano, o
hardware do receptor analógico utiliza um filtro high-pass para remover qualquer ruído
de baixa frequência associado à interferência da linha de alimentação. Um amplificador
(MAX4488 da Maxim Integrated TM) neutraliza a atenuação do canal e do filtro de alta
frequência, enquanto eleva o nível do sinal para atender aos requisitos de voltagem de
ativação do diodo tipo schottky. Um circuito detector de envelopes é implementado para
converter os sinais ao estado original e remover qualquer oscilação de onda portadora
antes de entregar o sinal para o circuito comparador. Os limiares de potência são contro-
lados por um potenciômetro e é construído para reproduzir a sequência binária original
recebida do transmissor. O receptor decodifica os dados, obtendo o sinal PPG original e
dando sequência ao processo de extração e verificação do identificador.

Além dos testes realizados no ambiente experimental descrito, avaliou-se o sis-
tema BEAT tomando como entrada a base de dados do Beth Israel Deaconess Medical
Centre, presente no repositório Physionet [Goldberger et al. 2000]. Esta base contém si-
nais PPG coletados de 30 indivíduos na frequência de 125 Hz pelo centro israelense. Os
indivíduos desta base sofriam de alguma condição de saúde crítica (ex. problemas car-
díacos, respiratórios, outros) e estavam em repouso no leito hospitalar. As anotações dos
registros divulgados na base de dados foram feitas manualmente. O uso da base de dados
do Physionet tem como objetivo comparar os resultados do processo de autenticação com
os resultados obtidos com as bases NR2/UFPR. Entretanto, cabe ressaltar que como a base
do Physionet foi gerada e divulgada pelo centro israelita, nós não tivemos controle em sua
criação, ex. qualidade do ambiente em que foram coletados os dados ou a qualidade do
sensor PPG. Cada sinal da base PPG foi segmentado, utilizando-se três minutos de infor-
mação para criação do modelo de usuário e um minuto para o identificador. Observa-se
também que após a construção dos modelos de referência para cada usuário, apenas o
processo de autenticação (Figura 1(c)) foi avaliado para a base de dados do Physionet.

4.2. Resultados
A referência principal de avaliação empregada foi a taxa de sucesso na autenticação dos
usuários e suas variações. Neste contexto, um erro é calculado pela taxa de falsos positivos
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ou taxa de falsos negativos. Na Tabela 1, observam-se as indicações das três bases de
dados e seus resultados para as métricas verdadeiro positivo e negativo, falso positivo e
negativo, acurácia e total de inferências, sendo o total de inferências a comparação de
todas as identidades com todos os modelos de usuários.

Verdadeiro
Postivo (VP)

Falso
Positivo (FP)

Verdadeiro
Negativo (VN)

Falso
Negativo (FN)

Total de
inferências (TI) Acurácia

Base NR2/UFPR #1 30 12 858 0 900 98,66%
Base NR2/UFPR #2 23 50 600 3 676 92,15%
Physionet 30 91 779 0 900 89.88%

Tabela 1. Bases de dados NR2/UFPR e Physionet

O sistema de autenticação, quando confrontado com as bases de dados dispo-
níveis, obteve os seguintes resultados: para a base NR2/UFPR #1 o sistema obteve os
melhores resultados, tendo uma acurácia de 98,66%, 12 falsos positivos e nenhum falso
negativo. Para a base da Physionet, o sistema obteve uma acurácia de 89,88% e nenhum
falso negativo, porém alcançou 91 falsos positivos em 900 inferências. A base NR2/UFPR
#2 apresentou inconsistência nos dados de alguns usuários, não sendo possível encontrar
uma sequência de picos satisfatória e de maneira sequencial, sendo assim, esta base con-
tou com apenas 26 usuários válidos dos 30 e 676 inferências. Para a base NR2/UFPR #2,
considerando os usuários válidos, o sistema obteve acurácia de 92,15%, 3 FNs e 50 FPs.

Mesmo com a aplicação de filtros para suavização e diminuição de ruídos, alguns
fatores não puderam ser contornados, como a movimentação excessiva durante a coleta,
a interferência eletromagnética, e outros fatores ambientais. O sistema se mostrou mais
eficiente com a base NR2/UFPR #1, pois foi a base em que os dados foram coletados
de forma mais controlada. A posição sentada do usuário permitiu o descanso do braço
onde o sensor está posicionado, o que gera menos movimentação e uma onda mais es-
tável. Observam-se na Figura 10 os resultados de todas os identificadores confrontados,
nota-se que para a base NR2/UFPR #1, os falsos positivos estão dispersos no mapa de au-
tenticação, indicando que os dados de coleta são estáveis, possibilitando extrair diversas
características da onda. Mesmo com o sinal obtido de usuários em estado de saúde debi-
litado, o sistema obteve uma acurácia próximo de 90% para a base Physionet. Estimamos
que alto número de falsos positivos pode estar relacionado ao sinal PPG de baixa quali-
dade presente na base, uma vez que 60,4% de todos os falsos positivos são atribuídos a
apenas 4 usuários. Avaliando os dois mapas de autenticação, observa-se que nenhum de-
les obteve falsos negativos, indicando que em todos os casos em que um usuário legítimo
tentou se autenticar, o sistema obteve sucesso.

Figura 10. Mapa de Autenticação
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5. Conclusões
Este trabalho apresentou BEAT, um sistema de autenticação que utiliza as características
de um biosinal PPG e a pele como canal de comunicação para autenticar usuários em uma
rede vestível. O sinal PPG é obtido de maneira constante e não intrusiva, e transmitido
de forma segura através de comunicação galvânica, mantendo o usuário conectado conti-
nuamente. O sistema BEAT foi testado através de experimentação. Três bases de dados
distintas serviram de referência para o cálculo da acurácia, falsos positivos e negativos, e
verdadeiros positivos e negativos. Os resultados indicam acurácias acima de 90% para as
bases de dados geradas considerando um ambiente controlado e acurácia próxima de 90%
para a base de dados do repositório Physionet. Obteve-se um alto índice de verdadeiros
positivos e baixo nível de falsos negativos, a incidência de falsos positivos no sistema
BEAT está relacionada diretamente à qualidade do sinal PPG. Os resultados dos experi-
mentos com o sistema indicam a viabilidade do sinal PPG como autenticador biométrico
tomando a comunicação galvânica como meio de transmissão de dados. Em trabalhos
futuros, pretende-se explorar dispositivos com uma maior imunidade aos problemas ine-
rentes à obtenção do sinal e aperfeiçoar a extração de suas características.

Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio da UFPR, CAPES, CNPQ, RNP e National Science Foun-
dation (NSF). Este trabalho contou com auxílio financeiro do projeto de cooperação EUA-
Brasil HealthSense, sob o termo de cooperação #99/2017 RNP/FUNPAR/UFPR.

Referências
Alaba, F. A., Othman, M., Hashem, I. A. T., and Alotaibi, F. (2017). Internet of things security: A

survey. Journal of Network and Computer Applications, 88:10–28.
Belgacem, N., Fournier, R., Nait-Ali, A., and Bereksi-Reguig, F. (2015). A novel biometric

authentication approach using ECG and EMG signals. J. of Medical Engr. & Tech., 39(4):226–
238.

Blasco, J., Chen, T. M., Tapiador, J., and Peris-Lopez, P. (2016). A survey of wearable biometric
recognition systems. ACM Computing Surveys (CSUR), 49(3):1–35.

Bonissi, A., Labati, R. D., Perico, L., Sassi, R., Scotti, F., and Sparagino, L. (2013). A preliminary
study on continuous authentication methods for photoplethysmographic biometrics. In IEEE
BIOMS, pages 28–33. IEEE.

Chen, L.-F., Liao, H.-Y. M., Ko, M.-T., Lin, J.-C., and Yu, G.-J. (2000). A new lda-based
face recognition system which can solve the small sample size problem. Pattern recognition,
33(10):1713–1726.

Gao, W., Emaminejad, S., Nyein, H. Y. Y., Challa, S., Chen, K., Peck, A., Fahad, H. M., Ota, H.,
Shiraki, H., Kiriya, D., et al. (2016). Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in
situ perspiration analysis. Nature, 529(7587):509–527.

Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G.,
Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C.-K., and Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioTool-
kit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals.
Circulation, 101(23):215–220.

Gu, Y. and Zhang, Y. (2003). Photoplethysmographic authentication through fuzzy logic. In IEEE
EMBS, pages 136–137. IEEE.

735

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Gu, Y., Zhang, Y., and Zhang, Y. (2003). A novel biometric approach in human verification by
photoplethysmographic signals. In IEEE EMBS, pages 13–14. IEEE.

Huang, Y.-P., Luo, S.-W., and Chen, E.-Y. (2002). An efficient iris recognition system. In In
Proceedings of International Conference on Machine Learning and Cybernetics, volume 1,
pages 450–454. IEEE.

IDTechEX (2018). Wearable technology market by 2028. https://goo.gl/7E1pKb. Ac-
cessed: 2018-12-05.

Jain, A. K., Hong, L., Pankanti, S., and Bolle, R. (1997). An identity-authentication system using
fingerprints. Proceedings of the IEEE, 85(9):1365–1388.

Kim, D.-S. and Hong, K.-S. (2008). Multimodal biometric authentication using teeth image and
voice in mobile environment. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 54(4):1790–1797.

Li, Z., Han, W., and Xu, W. (2014). A large-scale empirical analysis of chinese web passwords.
In USENIX Security Symposium, pages 559–574.

Liang, Y., Elgendi, M., Chen, Z., and Ward, R. (2018). An optimal filter for short photoplethys-
mogram signals. Scientific data, 5:180076.

Lin, F., Song, C., Zhuang, Y., Xu, W., Li, C., and Ren, K. (2017). Cardiac scan: A non-contact
and continuous heart-based user authentication system. In Proceedings of the 23rd Annual
International Conference on Mobile Computing and Networking, pages 315–328. ACM.

Lourenço, A., Silva, H., and Fred, A. (2011). Unveiling the biometric potential of finger-based
ecg signals. Computational intelligence and neuroscience, 2011:1–8.

Marcel, S. and Millán, J. d. R. (2007). Person authentication using brainwaves (EEG) and maxi-
mum a posteriori model adaptation. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence,
29(4):743–752.

Mazurek, M. L., Komanduri, S., Vidas, T., Bauer, L., Christin, N., Cranor, L. F., Kelley, P. G.,
Shay, R., and Ur, B. (2013). Measuring password guessability for an entire university. In
Proceedings of the ACM SIGSAC, pages 173–186. ACM.

Miyamoto, C., Baba, S., and Nakanishi, I. (2009). Biometric person authentication using new
spectral features of electroencephalogram (EEG). In IEEE ISPACS, pages 1–4. IEEE.

Mosenia, A., Sur-Kolay, S., Raghunathan, A., and Jha, N. K. (2017). Caba: Continuous authenti-
cation based on bioaura. IEEE Transactions on Computers, 66(5):759–772.

Sandhu, R. S. and Samarati, P. (1994). Access control: principle and practice. IEEE Communica-
tions Magazine, 32(9):40–48.

Singh, Y. N. and Singh, S. K. (2012). Evaluation of electrocardiogram for biometric authentica-
tion. J. Information Security, 3(1):39–48.

Spachos, P., Gao, J., and Hatzinakos, D. (2011). Feasibility study of photoplethysmographic
signals for biometric identification. In IEEE DSP, pages 1–5. IEEE.

Tomlinson, W., Banou, S., Yu, C., Nogueira, M., and Chowdhury, K. (2019). Secure on-skin
biometric signal transmission using galvanic coupling (to appear). In IEEE INFOCOM. IEEE.

Vasisht, D., Zhang, G., Abari, O., Lu, H.-M., Flanz, J., and Katabi, D. (2018). In-body backscatter
communication and localization. In ACM SIGCOMM.

Wu, G., Wang, J., Zhang, Y., and Jiang, S. (2018). A continuous identity authentication scheme
based on physiological and behavioral characteristics. Sensors, 18(1):179.

Yamaba, H., Kurogi, A., Kubota, S.-I., Katayama, T., Park, M., and Okazaki, N. (2017). Evalu-
ation of feature values of surface electromyograms for user authentication on mobile devices.
Artificial Life and Robotics, 22(1):108–112.

736

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019
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Abstract. The Internet of Things is composed of a large number of devices dis-

tributed around the world, and the weak security guarantees of many of these

devices has been explored by malicious agents to build botnets. The impact of

these botnets may be reduced by enabling security researchers to block access

to the Command and Control servers. In this paper, we extend and integrate

existing methods and tools into a framework for identifying C&C servers and

grouping similar malware. We use static and dynamic analysis in combination

with heuristics to infer C&C addresses, and clustering algorithms for grouping

binaries by similarity. In our results, the proposed analyses and heuristics ex-

tend the identification of C&Cs by mitigating countermeasures implemented by

malware developers, while the clustering algorithm is able to group the binaries

into meaningful groups, directing the efforts of security researchers.

Resumo. A Internet das Coisas é composta de inúmeros dispositivos dis-

tribuı́dos ao redor do mundo. O baixo padrão de segurança por parte desses

dispositivos tem sido explorado por agentes maliciosos para construir botnets.

O impacto dessas botnets pode ser reduzido ao facilitar que analistas de

segurança bloqueiem o acesso aos servidores de Comando e Controle. Neste

artigo, integramos e estendemos ferramentas existentes em um arcabouço

para a identificação de servidores C&C e classificação de malwares em

grupos similares. Utilizamos análise estática e dinâmica em combinação com

heurı́sticas para identificar servidores C&C, e algoritmos de agrupamento para

classificar binários. Em nossos resultados, as análises e heurı́sticas propostas

melhoram a identificação de C&Cs, mitigando contramedidas implementadas

por desenvolvedores de malware, enquanto o algoritmo de agrupamento

consegue classificar os binários em grupos significativos, direcionando os

esforços de analistas de segurança.
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1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos fı́sicos conectados à Internet, como
câmeras de segurança e sistemas veiculares. A utilização de dispositivos IoT em diferen-
tes aplicações apresenta oportunidades de desenvolvimento econômico e tecnológico em
vários setores da sociedade. Porém, dispositivos IoT possuem baixo custo, o que com-
promete investimentos em segurança, culminando em vulnerabilidades. Esse problema é
agravado pelo fato do software ser embarcado, e usuários raramente fazerem atualizações.
Na prática, dispositivos IoT introduzem novas possibilidades de abuso à medida que são
integrados à rede [Angrishi 2017, Kolias et al. 2017]. Agentes maliciosos exploram vul-
nerabilidades nestes dispositivos para infectá-los e formar botnets IoT. Apesar do poder
computacional de cada dispositivo IoT infectado (bot) ser pequeno, uma botnet IoT pode
coordenar milhares de bots na realização de alguma atividade maliciosa, como ataques
distribuı́dos de negação de serviço (DDoS).

Ataques DDoS aumentaram em frequência e intensidade, com serviços sendo ata-
cados diariamente e ataques gerando tráfego na ordem de 1 Tbps [Symantec 2017]. Os
prejuı́zos gerados às empresas atacadas são da ordem de bilhões de dólares, pois esses
ataques esgotam recursos como processamento e banda, inclusive de serviços bem provi-
sionados, causando indisponibilidade [Neustar 2017]. O grande número de dispositivos
infectados e sua distribuição topológica na Internet permitem que botnets IoT realizem
ataques de grande volume e de difı́cil mitigação.

Duas famı́lias de malware IoT, Bashlite e Mirai, ganharam notoriedade após bot-

nets executando estes malwares realizarem ataques DDoS de 400 Gbps e 1 Tbps, respec-
tivamente [Angrishi 2017, Symantec 2017], com amplo impacto em serviços de grande
porte, como o DynDNS. O código fonte de ambos malwares estão disponı́veis na internet,
e isso contribui com o surgimento de um grande número de variantes. Variantes exploram
outras vulnerabilidades, incluem novas formas de ataque e utilizam diferentes mecanis-
mos para contornar formas de defesa existentes. O crescente número de variantes desses
malwares torna dispendioso o processo de análise e engenharia reversa para criação de
novas contramedidas, mecanismos de monitoramento e defesa contra ataques. Para lidar
com o crescente número de ameaças, analistas de segurança e pesquisadores precisam
de ferramentas que automatizem o processo de coleta, análise e engenharia reversa de
malware.

O servidor C&C é o componente central de uma botnet, sendo o responsável por
coordenar os bots [Antonakakis et al. 2017]. Considerando que seu comprometimento
torna a botnet inócua, analistas de segurança e operadores de rede dedicam esforços à
identificação e bloqueio de servidores C&C. De forma similar, os autores dos malwares

implementam funcionalidades para dificultar a identificação e o bloqueio de servidores
C&C, tornando botnets mais furtivas e resilientes. Como exemplo dessas sofisticações,
os autores dos malwares adicionam ao código funcionalidades para ofuscar a identidade
do C&C, e incorporam novas vulnerabilidades encontradas em sistemas.

Neste artigo, estendemos ferramentas existentes para permitir análise automática
de malwares IoT das famı́lias Bashlite e Mirai para identificação de servidores C&C.
Aprimoramos a ferramenta Detux1, um sandbox para avaliação de malware, com meca-

1http://detux.org
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nismos que melhoram o isolamento entre múltiplas execuções de malwares, bem como
entre os malwares e a Internet. Criamos um módulo que analisa a comunicação de rede
realizada pelo malware para inferir possı́veis servidores C&C, usando quatro heurı́sticas
distintas. Por fim, desenvolvemos clientes que estabelecem conexões com os servidores
C&C candidatos e identificam se a comunicação segue o padrão dos protocolos utilizados
por botnets Bashlite e Mirai.

Propomos também um processo para identificação de variantes de cada famı́lia de
malware. O processo proposto utiliza o Radare2,2 uma ferramenta para engenharia re-
versa de binários, para contornar a ausência de metadados nos binários de malware cole-
tados e identificar funções. Calculamos uma métrica de distância entre binários utilizando
um hash fuzzy, que nos permite comparar a similaridade entre funções, e executamos um
algoritmo de agrupamento hierárquico para agrupar binários por variante.

Nosso estudo analisa malwares IoT coletados por 47 honeypots de baixa interati-
vidade distribuı́dos em 15 estados do Brasil. Apresentamos resultados de análise estática
para um conjunto de 25.183 binários coletados entre 1/2017 e 12/2018, demonstrando
a evolução da utilização de mecanismos anti-análise por variantes do Bashlite e do Mi-
rai. Apresentamos resultados para análise dinâmica de uma amostra de 521 malwares

coletados entre 27/11/2018 e 23/12/2018, onde conseguimos inferir C&Cs candidatos
e validá-los para 94% e 59% dos malwares, respectivamente. Comparadas a uma abor-
dagem para identificação de servidores C&C baseada apenas em análise estática, nossas
heurı́sticas baseadas em análise dinâmica permitem uma detecção de servidores C&C
31% superior. Por fim, o algoritmo de agrupamento utilizado consegue identificar dife-
rentes versões de uma variante de malware Bashlite e Mirai, ao mesmo tempo que isola
diferentes variantes, reduzindo o número de binários que analistas de segurança e pesqui-
sadores precisam analisar em 43%.

O arcabouço proposto neste artigo automatiza a identificação de servidores C&C,
agilizando o processo de mitigação e combate a botnets, e reduz a quantidade de binários
que analistas de segurança e pesquisadores precisam analisar para diferentes variantes de
malwares Bashlite e Mirai. Acreditamos que estas contribuições são mais um passo no
combate a estas ameaças.

2. Conjunto de dados
A base de malwares utilizada nesse trabalho foi coletada por uma infraestrutura de moni-
toramento passiva, que recebe e cataloga tentativas de infeção de dispositivos infectados
(bots). Esta infraestrutura de coleta é composta por 47 honeypots de baixa interatividade,
que emulam serviços SSH e telnet acessı́veis por credenciais conhecidas de dispositivos
IoT vulneráveis, comumente abusados por malwares das famı́lias Bashlite e Mirai.

Os honeypots capturam as tentativas de autenticação (credenciais utilizadas para
login) e a sequência de comandos executados durante a tentativa de infecção. Nenhum
comando é executado pelos honeypots, que apenas emulam os comandos e enviam as
respostas esperadas ao atacante. Isso é possı́vel por que o processo de infecção é automa-
tizado, e utiliza um conjunto de programas conhecidos durante a tentativa de infecção.

Os comandos executados durante tentativas de infecção são armazenados e envia-
2https://rada.re
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Figura 1. Fluxograma do processo de coleta e análise de malwares.

dos para um servidor que identifica tentativas de baixar malwares (e.g., chamadas a pro-
gramas como wget, curl e ftp). As URLs alvo são baixadas dos servidores de malware,
e os arquivos armazenados em um banco de malwares para análise posterior. Nesse tra-
balho consideramos os malwares coletados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.
Ao todo, coletamos 28.004 amostras, sendo 25.183 binários ELF, dos quais 20% foram
compilados para processadores MIPS 32 bits MSB, arquitetura comumente utilizada em
dispositivos IoT.

Neste artigo, estendemos a infraestrutura de monitoramento com módulos para
análise automática dos malwares, a fim de identificar e validar servidores C&Cs au-
tomaticamente (blocos com borda sólida, figura 1). A análise dos malwares, desde a
identificação e download dos servidores de malware até a validação dos servidores de
C&C, é realizada em até quatro dias. Para trabalhos futuros, estamos trabalhando na in-
fraestrutura para melhorar a integração e reduzir este intervalo para 12 horas. Quanto
menor o perı́odo de análise, menor o tempo de resposta, e maior a chance de validar um
C&C antes que seja desativado ou bloqueado.

3. Análises para identificação de servidores C&C
Para identificar servidores C&C, utilizamos análises estáticas especializadas, que nos per-
mitem detectar e anular contramedidas utilizadas por malwares Bahslite e Mirai para miti-
gar técnicas de análise dinâmica (§3.1). Executamos os malwares no sandbox Detux para
monitorar o comportamento do malware num ambiente controlado e realista (§3.2). Pro-
pomos e executamos quatro heurı́sticas para inferir endereços IP que possivelmente hos-
pedam servidores C&C, a partir da observação do comportamento dinâmico do malware,
particularmente das conexões e tráfego de rede (§3.3). Por fim, executamos ferramentas
para validar as inferências e identificar servidores C&C (§3.4).

3.1. Análise estática dos malwares

A primeira parte da análise estática consiste na extração de dados dos binários ELF
(Executable and Linkable Format) realizada pelo Detux. A análise estática contém da-
dos como os cabeçalhos do arquivo e do programa, seções, sı́mbolos de depuração e
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sequências de caracteres (strings). Utilizamos a tabela de sı́mbolos para identificar os
binários compilados com e sem informações de depuração (stripped e não-stripped).
Além disso, armazenamos as sequências de caracteres que correspondem a endereços
IP contidas em cada binário. Estas informações coletadas são utilizadas nas próximas
etapas da análise.

A segunda parte da análise estática visa contornar mecanismos utilizados pelos
atacantes para ludibriar análises dinâmicas. Verificamos a ausência de requisições DNS
em diversas execuções de malwares Mirai, comportamento atı́pico para essa famı́lia de
malware, que normalmente identifica seus C&Cs por um nome de domı́nio. Através de
inspeção manual do código fonte, identificamos a presença de um mecanismo de ativação
do malware, que verifica se o comando de execução do binário (argv[0]) é idêntico a
um valor pré-definido no código (chave de ativação). Binários com este mecanismo de
ativação se comportam da forma esperada (realizando varredura de rede e contactando
o servidor C&C) apenas quando a verificação é realizada com sucesso, executando uma
rotina alternativa em caso de falha na verificação. A rotina alternativa contacta um ser-
vidor C&C falso, impedindo a identificação do C&C real e potencialmente direcionando
esforços de mitigação ao alvo incorreto.

Para dificultar a decodificação da chave de ativação, os bytes que a compõe são
codificados de forma especı́fica. Sejam B1, B2, . . . , BN os bytes que representam a chave
de ativação, sendo BN o byte nulo (0x00) que finaliza a string. Ao serem codificados
no binário, para cada par de bytes consecutivos, a ordem destes é trocada e um byte
com valor zero é inserido. Assim, a chave de ativação seria codificada no binário como
B2|B1|0x00|B4|B3|0x00| . . . |0x00|BN�1|0x00.

Além de decodificar a chave de ativação, sua posição no binário pode variar
em função de modificações realizadas em diferentes variantes do malware. Assim, an-
tes de executar cada um dos binários, procuramos na seção de dados somente leitura
(rodata) pelo padrão de codificação descrito anteriormente. Consideramos apenas cha-
ves de ativação com pelo menos 3 caracteres ASCII, começando com os caracteres “./”
(para execução do binário no diretório corrente).3

3.2. Análise dinâmica no Detux
O Detux é uma ferramenta que executa o malware em uma máquina virtual QEMU (pro-
vendo isolamento e um ambiente controlado, sandbox) com sistema operacional Debian
MIPS, simulando um ambiente tı́pico IoT. A ferramenta monitora e coleta dados sobre
a composição e o comportamento do malware, capturando todo o tráfego de rede da
execução. O Detux gera um relatório incluindo informações como as conexões IP rea-
lizadas, as portas utilizadas para cada conexão, e as requisições DNS enviadas.

Para evitar que a execução dos malwares gere um impacto negativo na Internet,
adotamos um conjunto de medidas protetivas. Limitamos a execução de cada malware

a 90 segundos, e limitamos o tráfego gerado em 10 kbps, evitando que a iteração do
malware com a Internet contribua com ataques DDoS. Além disso, bloqueamos conexões
às portas 23 e 2323, utilizadas no processo de varredura de dispositivos vulneráveis, de
forma a não contribuir com a descoberta e infecção de dispositivos.

3Avaliamos definições mais genéricas de chaves de ativação, sem alteração nos resultados. Também
observamos que as chaves de ativação em nossa amostra sempre começam com os caracteres “./”.
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Para que a execução de malwares no Detux forneça informações válidas, é ne-
cessário que o malware se comporte da mesma forma que ele se portaria em uma situação
real de infecção. Implementamos nosso mecanismo de detecção de chaves de ativação
(seção 3.1) como uma fase de pré-processamento no Detux, e estendemos a ferramenta
para executar o binário com cada uma das possı́veis chaves de ativação identificadas.

Identificamos também que a execução consecutiva de malwares no Detux leva a
relatórios contaminados. Em particular, a retransmissão de pacotes TCP relativos a uma
conexão de uma execução anterior é capturada como tráfego de uma execução posterior.
Aplicamos o seguinte método para filtrar pacotes TCP que não são relativos à execução
corrente. Durante a execução de cada malware, criamos e gerenciamos um banco de co-
nexões com os identificadores de fluxo (5-tuple) de cada tentativa de conexão realizada.
Identificamos uma tentativa de conexão através de pacotes TCP originados pelo malware

contendo a flag SYN. Todo pacote TCP recebido que não possui uma entrada correspon-
dente no banco de conexões da execução atual é ignorado em nossas análises.

3.3. Heurı́sticas para inferência de servidores C&C

O número de endereços IP observados durante a execução de um malware no Detux
pode ser muito grande, principalmente devido ao processo de varredura realizado pe-
los malwares. Dessa forma, contactar todos eles na tentativa de encontrar C&Cs pode ser
inviável, e além disso, impactar a Internet negativamente ao gerar requisições a disposi-
tivos legı́timos. Portanto, propusemos quatro heurı́sticas para inferir os endereços IP de
prováveis servidores C&Cs, antes de iniciar o processo de validação (seção 3.4).

C&C contactados em porta especı́fica (PE). Inferimos como possı́veis servidores
C&Cs os endereços contactados em uma porta para a qual houve menos de cinco
endereços contactados. Essa heurı́stica se baseia no conhecimento de que o malware

normalmente realiza conexões com dois propósitos: varrer a rede à procura de dis-
positivos vulneráveis e contatar o servidor C&Cs ou outra infraestrutura da bot-

net [Antonakakis et al. 2017, Marzano et al. 2018]. Como a varredura realiza muitas ten-
tativas de conexão em portas de serviços conhecidos (e.g. SSH), as portas com poucos
endereços contactados provavelmente não estão associadas ao processo de varredura.

C&C com endereços IP presentes no malware (IPM). Inferimos como possı́veis ser-
vidores C&Cs os endereços IP que estavam explicitados no malware e foram contacta-
dos pelo menos uma vez durante sua execução. Dessa forma, a heurı́stica contempla a
identificação de C&Cs listados explicitamente no malware.

C&C e servidores de malware (SM). Inferimos como possı́veis servidores C&C os
endereços IP e nomes de domı́nio contidos em comandos utilizados para baixar malwares

(e.g., wget e curl) encontrados nas cadeias de caracteres do malware. Esse é comporta-
mento tı́pico de acesso a um servidor de malware. Essa heurı́stica permite inferência de
C&Cs hospedados no mesmo endereço que servidores de malware.

C&C contactados por nome de domı́nio (ND). Inferimos como possı́veis servido-
res C&C os nomes de domı́nio presentes em requisições DNS realizadas pelo malware

durante sua execução. Algumas botnets identificam o servidor C&C por um nome de
domı́nio, permitindo atualizar o endereço IP caso o endereço original seja comprometido.
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3.4. Validação e identificação de servidores C&C

Para verificar se os candidatos apontados pelas heurı́sticas são realmente servidores C&C,
utilizamos dois métodos de validação. O primeiro analisa o relatório de captura dos paco-
tes (incluindo os cabeçalhos e corpo dos pacotes) gerados durante a execução no Detux,
e o segundo interage com o servidor C&C candidato em busca de evidências.

No primeiro método, procuramos no corpo dos pacotes por comunicação em
codificação ASCII com os C&Cs candidatos. Para cada conexão com codificação ASCII
identificada, verificamos se os dados observados fazem parte de um banco de 583 coman-
dos conhecidos, previamente observados na comunicação entre bots e C&Cs da famı́lia
Bashlite [Marzano et al. 2018]. (Esse método de validação se aplica apenas a malwares

da famı́lia Bashlite.)

No segundo método, interagimos com cada um dos candidatos, estabelecendo uma
conexão e esperando o envio de comandos por parte do C&C. Esse método de verificação
funciona para malwares das famı́lias Bashlite e Mirai (e variantes com comportamento
semelhante). Para validar um C&C da famı́lia Bashlite, ao interagir com o C&C candi-
dato, verificamos se algum comando do banco de 583 comandos conhecidos do Bashlite
é recebido; se esses comandos forem observados, o candidato é validado como um C&C
Bashlite. Para validar um C&Cs da famı́lia Mirai, interagimos com C&C candidato e
enviamos o heartbeat padrão Mirai, aguardando a resposta esperada do C&C; em caso
positivo, o candidato é validado como um C&C Mirai.

4. Resultados

Nossos resultados mostram a eficiência do método de detecção e validação automática de
servidores C&C proposto nesse trabalho. Primeiro, nós avaliamos as análises estáticas em
nossa amostra, bem como a evolução dos resultados destas análises ao longo do tempo
(seção 4.1). Em seguida, avaliamos nossas análises dinâmicas, incluindo a contribuição
de cada uma das heurı́sticas na identificação de servidores C&C (seção 4.2). Por fim,
nós analisamos a taxa de validação de servidores C&C em nossa amostra, discutindo os
resultados obtidos (seção 4.3). De forma complementar, caracterizamos os servidores
C&C confirmados para evidenciar o comportamento dos atacantes e auxiliar na mitigação
de botnets IoT (seção 4.4).

4.1. Análise estática dos binários coletados

Executamos nossa análise estática sobre a base completa de binários (25.183 binários,
seção 2). Observamos que 22,7% do total de binários não possuem sı́mbolos de
depuração, e este número apresenta tendência crescente no perı́odo recente (figura 2).
Além disso, 18% dos binários são compactados usando o UPX4 (Ultimate Packer for Exe-

cutables), ferramenta que indiretamente dificulta as análises estáticas. Por fim, 2,7% dos
binários utilizam o mecanismo de chave de ativação do nome do executável (argv[0]).

4https://upx.github.io/
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Figura 2. Evolução de proprie-
dades de binários ao longo do
tempo.

Malwares total 521 100%
com C&Cs candidatos 490 94%
com C&Cs validados 307 59%

C&Cs candidatos 483 100%
confirmados 214 44%

Bashlite 38 8%
Mirai 176 36%

Tabela 1. Sumário da
identificação de servidores
C&C e cobertura de malwares.

A figura 2 mostra a fração de binários sem sı́mbolos de depuração e com chaves
de ativação Mirai, calculadas por mês do perı́odo de coleta. Como não conseguimos
precisar a famı́lia de malware (Bashlite ou Mirai) para todos os binários, mostramos a
fração global de binários utilizando o mecanismo de ativação. Além disso, observamos
um crescimento consistente na fração de binários sem sı́mbolos, o que mostra o empenho
dos agentes maliciosos em dificultar as análises estáticas.

Observamos também uma redução gradativa da fração de binários utilizando o me-
canismo de ativação, o que pode estar associado a uma mudança no comportamento dos
operadores de botnets da famı́lia Mirai, ou uma evolução do malware (como a substituição
do mecanismo de ativação por outros mais elaborados), o que pretendemos investigar em
trabalhos futuros. Apesar da diminuição do uso do mecanismo de ativação, notamos que
ele ainda é utilizado, sendo importante manter nossa extensão no Detux para prevenir
perda de informação. Além disso, considerando que apenas binários Mirai utilizam o me-
canismo de ativação, conjecturamos que a fração global mostrada na figura 2 é um limite
inferior da fração de binários Mirai que utilizam este mecanismo.

4.2. Análise dinâmica e heurı́sticas para identificação de servidores C&C
Devido a restrições computacionais, utilizamos um subconjunto dos malwares nas
análises dinâmicas. Em particular, consideramos 521 malwares coletados entre
27/11/2018 e 23/12/2018, sobre os quais a tabela 1 sumariza estatı́sticas. Em parti-
cular, mostramos o número de malwares com servidores C&Cs candidatos e validados,
bem como o número de servidores C&Cs candidatos e validados.

A tabela 2 sumariza as estatı́sticas das heurı́sticas, informando o número de can-
didatos apontados, quantos foram inferidos exclusivamente por cada heurı́stica, e a quan-
tidade dos que foram validados. Além disso, mostramos a cobertura de cada heurı́stica:
de todos os C&Cs validados, quantos foram apontados por aquela heurı́stica.

Observamos que existem candidatos exclusivos apontados por cada umas das
heurı́sticas, mostrando que elas são complementares. Mostramos que a heurı́stica PE
tem uma cobertura muito boa (99,7%) e é muito importante para aumentar a taxa de
validação agregada, uma vez que aponta exclusivamente 117 candidatos. Por outro lado,
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Candidatos
Heurı́stica Total Exclusivos Validados Cobertura

Porta especı́fica (PE) 394 117 197 (50%) 99,7%
IP presente no malware (IPM) 280 3 137 (49%) 62,5%
Servidor de malware (SM) 113 59 63 (56%) 31,1%
Nome de domı́nio (ND) 27 27 0 (0%) 0,0%

Agregado 483 — 214 (44%) 100%

Tabela 2. Número de candidatos, precisão e cobertura das heurı́sticas de identi-
ficação de servidores C&C.

a heurı́stica IPM tem uma boa cobertura (62,5%), mas apresenta uma sobreposição de
candidatos muito grande com as outras heurı́sticas. Ainda, a heurı́stica SM apresenta
a menor porcentagem de falsos positivos (44%), e 52% dos candidatos apontados por
ela são exclusivos, evidenciando sua importância na descoberta de servidores C&C. Os
domı́nios candidatos inferidos pela heurı́stica ND não foram correlacionados com os IPs
validados, pois reservamos esta tarefa para trabalhos futuros.

4.3. Validação de servidores C&C
Aplicamos nossas duas formas de validação de servidores C&C candidatos: (i) contacta-
mos os servidores candidatos e esperamos receber e identificar o protocolo das famı́lias
Bashlite e Mirai, e (ii) varremos o registro (dump) do tráfego de rede por comunicação
utilizando estes protocolos. Verificamos que a varredura do registro de tráfego permite
a detecção de 53% mais servidores C&C Bashlite quando comparado à tentativa direta
de conexão. A principal razão para essa diferença são variantes onde o servidor C&C
somente envia mensagem depois de receber uma mensagem de inicialização (handshake)
do bot.

A tabela 1 mostra a fração de C&Cs candidatos validados (44%). A razão para
falhas de validação incluem falsos positivos em nossas heurı́sticas, bloqueio/mitigação
(takedown) do servidor C&C antes da tentativa de validação e modificações do protocolo
que nossos mecanismos de validação não consideram. Em particular, em nosso conjunto
de dados o processo de validação pode ser executado até quatro dias após a coleta do
malware, tempo suficiente para alguns servidores C&C serem bloqueados, prejudicando
nossos resultados. Estamos trabalhando para otimizar algumas etapas do nosso arcabouço
para limitar o perı́odo entre a coleta do malware, análise e validação a 12 horas. Como
existem diferentes malwares que compartilham o mesmo servidor C&C, conseguimos
validar servidores C&C de 59% dos malwares, indicando que, apesar dos falsos positivos,
as heurı́sticas são efetivas.

4.4. Caracterização dos servidores C&C validados
Entender o comportamento e a infraestrutura utilizada pelas botnets IoT é essencial na
criação de mecanismos de defesa e mitigação. Nesta seção caracterizamos os servidores
C&C validados para identificar aspectos que podem ser utilizados no combate às ativida-
des maliciosas.

Primeiro estudamos a localização dos servidores C&C validados. Para determinar
as redes em que cada servidor C&C está hospedado, realizamos o mapeamento dos
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endereços IP em seus respectivos Sistemas Autônomos (ASes) utilizando a base do Team
Cymru5, e classificamos os ASes de acordo com o AS-Rank da CAIDA [CAIDA 2018].
A figura 3 mostra a distribuição acumulada dos C&Cs em ASes. Observamos uma
concentração muito grande de C&Cs em poucos ASes, com cinco ASes sendo res-
ponsáveis por hospedar mais de 70% de todos os C&Cs. Além disso, 86% dos C&Cs
estão hospedados em provedores de infraestrutura (cloud computing), como indicado
pelos cı́rculos na figura 3. Esses resultados mostram que podemos concentrar os esforços
de mitigação em poucas redes, e que medidas para penalizar provedores de infraestrutura
coniventes com essas práticas podem ser efetivas no combate a botnets IoT.

Analisamos também as portas mais utilizadas para contactar os servidores C&C.
A figura 4 mostra a distribuição acumulada dos C&Cs em função das portas. Observamos
que apenas dez portas cobrem quase 60% dos C&Cs validados. O conhecimento das por-
tas mais frequentemente utilizadas por C&Cs pode ser utilizado para aprimorar métodos
de identificação e validação de C&Cs. Algumas heurı́sticas inferem um endereço IP can-
didato, mas não indicam exatamente a porta que deve ser utilizada para contactar o C&C.
Ao invés de varrer todas as portas, podemos testar apenas aquelas mais prováveis de se-
rem utilizadas; reduzindo a quantidade de requisições realizadas, especialmente em casos
de falso positivo das heurı́sticas de inferência de servidores C&C.

Figura 3. Distribuição dos ASes
dos C&Cs.

Figura 4. Distribuição das portas
utilizadas pelos C&Cs.

5. Análise de similaridade dos binários de malware
Analisar grandes conjuntos de binários de malware é uma tarefa onerosa. Em particu-
lar, analistas de segurança têm de lidar com binários para variadas arquiteturas de hard-

ware; binários sem tabela de sı́mbolos, ofuscados, compactados ou cifrados; binários
contendo modificações de código tautológicas ou construções introduzidas para desorien-
tar análises. A identificação de binários similares é uma estratégia efetiva para escolher
binários representativos no universo de binários e reduzir a quantidade de binários analisa-
dos, bem como auxiliar a análise direcionando esforços para as diferenças entre binários.
Uma vez identificados binários similares, analistas podem focar em binários representati-
vos e analisar (manual ou computacionalmente) as especificidades das diferenças.

5http://www.team-cymru.org/

10
746

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



5.1. Agrupamento de binários de malware por similaridade
Nossa estratégia para agrupar binários por similaridade segue o paradigma de divisão
e conquista, quantificando a similaridade entre as funções dos binários de malware co-
letados como um indicativo de similaridade das funcionalidades e comportamento dos
binários. Para essa análise, utilizamos uma amostra de 250 binários MIPS coletados en-
tre os dias 27/11/2018 e 23/12/2018. Um desafio para implementar essa estratégia é
que binários de malware frequentemente não possuem tabela de sı́mbolos de depuração
(binários stripped, 87% em nosso conjunto de dados), o que dificulta a análise do código
e a identificação de funções.

Para contornar este desafio utilizamos o radare2, um arcabouço de código aberto
para análise e engenharia reversa de binários, para identificar as funções nos binários.
O radare2 permite, por exemplo, desmontar, depurar, emular fluxos de execução e rea-
lizar patches em binários para diversas arquiteturas. Utilizamos o radare2 para extrair
endereços, parâmetros e a sequência de instruções de cada função. Descompactamos os
binários compactados com o UPX (18%) antes do processo de extração de funções. Iden-
tificamos também que alguns binários de malware coletados possuem longas sequências
de chamadas de funções; para contornar este problema aumentamos o limite de profundi-
dade do grafo de chamada de funções utilizados pelo radare2 de 64 para 512.

Geramos assinaturas de todas as funções identificadas pelo radare2 utilizando o
ssdeep [Kornblum 2006], uma função de fuzzy hashing que provê garantias de localidade
de referência espacial, ou seja, os valores da função para entradas similares também são
similares. Dessa forma, conseguimos calcular assinaturas de funções que nos permitem
comparar quão similares são duas funções.

Uma vez definidas as funções e suas assinaturas, podemos calcular a similaridade
entre dois binários b↵ e b� como descrito a seguir. Sejam f↵,1 . . . f↵,n↵ as funções de
b↵ e f�,1 . . . f�,n�

as funções de b� , que são os vértices de um grafo bipartido completo
G↵,� , onde a aresta eij conecta f↵,i e f�,j e o seu peso wij é igual à similaridade calculada
pelo hash ssdeep [Kornblum 2006] entre f↵,i e f�,j . Determinamos então o casamento
maximal, que escolhe no máximo uma aresta por vértice em G↵,� , enquanto maximiza
a soma dos pesos das arestas escolhidas. A similaridade entre um par de binários S↵,�

é a soma dos pesos das arestas que participam do casamento dividido pelo máximo do
número de funções nos binários do par (i.e., max(n↵, n�)).6

Após calcularmos a similaridade entre todos os pares de binários conforme des-
crito, construimos uma matriz de distâncias entre todos os pares de binários. Calcu-
lamos a distância entre dois binários como o complemento da similaridade entre eles,
i.e., D↵,� = 1 � S↵,� . Utilizamos uma técnica de agrupamento hierárquico baseada em
aglomeração para agrupar por similaridade os binários que tiveram servidores C&C va-
lidados. Em particular, adotamos um critério de agrupamento considerando os vizinhos
mais distantes (complete-linkage) [Müllner 2011] sobre a matriz de distâncias.

O algoritmo de agrupamento é guloso e agrupa, a cada iteração, os dois grupos
que sejam mais próximos formando um novo grupo. A distância entre dois grupos é
definida como a distância máxima de um par de binários, sendo um binário de cada
grupo. Por exemplo, a distância entre os grupos g1 = (b↵, b�) e g2 = (b�) é dada por

6Dividimos a similaridade por max(n↵, n�) para considerar diferenças no número de funções n↵ e n� .
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Figura 5. Dendrograma da clusterização hierárquica.

Dg1,g2 = max(D↵,�, D�,�). A cada passo, a matriz de distâncias é atualizada com a
distância entre todos os grupos correntes, e os dois grupos com menor distância são com-
binados em um único grupo. A cada passo do agrupamento, o novo grupo formado pela
combinação dos dois grupos mais próximos é registrado num diagrama de árvore (dendro-
grama), no qual é possı́vel consultar a hierarquia de combinações e a distância entre cada
par de grupos combinados. O algoritmo inicia com grupos formados por cada binário.

5.2. Resultados

A figura 5 mostra o dendrograma resultante do agrupamento de binários com servidores
C&C validados em nosso conjunto de dados. O eixo y mostra a distância entre dois grupos
de binários Dgi,gj quando eles são combinados. As longas barras verticais indicam que
vários grupos de binários possuem grandes distâncias quando combinados; e as barras
verticais curtas indicam binários com pequenas distâncias quando combinados.

Para construir grupos a partir do dendrograma, escolhemos um limiar de dissimila-
ridade L e executamos os passos do algoritmo, agrupando binários, enquanto a distância
dos grupos for menor que L. Em outras palavras, traçamos uma linha horizontal em
y = L e os grupos são determinados pelos binários em cada uma das linhas horizontais
intersectadas. A figura 6 mostra o número de grupos identificados variando o limiar de
dissimilaridade L em passos de 5%.

Nossos resultados mostram uma redução significativa do número de grupos para
uma dissimilaridade de até 5%, e redução muito pequena a partir deste ponto. Este re-
sultado indica que vários binários são muito similares (são agrupados mesmo com baixos
limiares de dissimilaridade) e que vários binários são muito dissimilares (só são agrupa-
dos com altos limiares de dissimilaridade). Este resultado suporta o argumento de que
as variantes de binários de malware Bashlite e Mirai são dissimilares, mas algumas va-
riantes possuem diversas versões com pequenas modificações. A escolha de um limiar
de dissimilaridade de 5%, por exemplo, agrupa 250 binários em 142 grupos (variantes).
Por exemplo, o maior grupo é composto por 29 binários com C&Cs Mirai comprovados.
Para esse limiar de dissimilaridade, 80% das 142 variantes identificadas possuem apenas
um binário, mas 3,5% das variantes possuem pelo menos 5 versões de binários. Neste
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Figura 6. Número de grupos por nı́vel de dissimilaridade

caso, a análise de uma versão de cada variante reduziria em 43% o número de binários
que analistas de segurança precisariam estudar.

6. Trabalhos Relacionados
Caracterização de botnets IoT e identificação de servidores C&C. Ataques DDoS são
um problema de segurança recorrente agravado com a proliferação de botnets. Muitos
trabalhos analisam formas de identificar essas botnets e propõem mecanismos de de-
fesa contra ataques coordenados e realizados por elas [Silva et al. 2013]. Com o surgi-
mento de botnets IoT, houve um aumento muito grande no número de dispositivos in-
fectados e, consequentemente, uma potencialização do volume de tráfego gerado nesses
ataques [Kolias et al. 2017]; inviabilizando muitas das contramedidas propostas anterior-
mente. Assim, estudos recentes caracterizaram o comportamento de botnets IoT a fim
de entender suas arquiteturas, o processo de infecção e elucidar novos mecanismos de
defesa que sejam eficientes contra essa nova ameaça [Kolias et al. 2017, Angrishi 2017,
Antonakakis et al. 2017, Marzano et al. 2018].

Mais relacionados ao nosso trabalho são artigos que buscam a identificação de
servidores C&C. Alguns trabalhos utilizam análise estática, através de engenharia reversa
dos binários, para identificar os servidores C&C [Antonakakis et al. 2017]. Outros traba-
lhos analisam o tráfego gerado pela execução de malwares em um ambiente controlado
e tentam identificar, dentre todas as conexões geradas na execução, as conexões com os
servidores C&C [Jacob et al. 2011, Zand et al. 2014]. Nosso trabalho utiliza uma abor-
dagem hı́brida, que leva em consideração a análise estática e dinâmica na identificação de
servidores C&C, e complementa técnicas existentes.

Similaridade entre binários. A abordagem que utilizamos para determinar a similari-
dade entre dois binários é similar a outros trabalhos na literatura, que definem a simila-
ridade entre fragmentos de diferentes binários [David et al. 2016]. Outra abordagem que
pretendemos considerar para identificação de similaridade entre binários é a comparação
entre execuções (análise dinâmica) de binários [Egele et al. 2014].

7. Conclusão e trabalhos futuros
Como o controle das botnets IoT é centralizado, identificar os servidores C&C pode auxi-
liar no combate, significativamente reduzindo ameaças de rede. Neste trabalho propuse-
mos um arcabouço para identificação e validação automática de servidores C&C. Nossas
técnicas validaram servidores C&C para 59% dos malwares. Os resultados mostram que
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as heurı́sticas propostas são complementares. Ainda, nossos resultados corroboram tra-
balhos anteriores e mostram que os servidores C&C validados estão concentrados em
poucos ASes, a maioria deles hospedados em provedores de infraestrutura. Isso pode aju-
dar na criação de mecanismos de defesa, que podem concentrar os esforços em poucas
redes. Por último, desenvolvemos uma estratégia para agrupar binários por similaridade.
Nossa estratégia é capaz de agrupar 250 binários com C&C validados em 142 variantes,
reduzindo em 43% o número de binários que analistas de segurança precisam analisar.

Como trabalho futuro pretendemos estender as funcionalidades de análise estática
e dinâmica do nosso arcabouço integrando novos mecanismos para identificar e desabilitar
contramedidas utilizadas pelos malwares para combater análises dinâmicas. Pretendemos
também estender e aplicar nosso arcabouço a outras famı́lias de malware.
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Adenauer Corrêa Yamin1, Ana Marilza Pernas1

1Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas – RS – Brasil

{rbalmeida,rdsmachado,adenauer,marilza}@inf.ufpel.edu.br

Abstract. The Internet of Things (IoT) consists of an ecosystem that combines
wireless sensor networks, cloud computing, analytical data, interactive techno-
logies as well as intelligent devices. Promoting security over this dynamic and
heterogeneous environment with pre-defined and static mechanisms is a chal-
lenging task which requires adaptive security solutions. The objectives of this
paper are: (i) systematize and present the concepts of adaptive security for IoT,
including its relation with studies in context awareness; (ii) carry out a syste-
matic review of the literature in order to identify the state of the art; and (iii)
develop a critical analysis over the identified papers in an effort to list research
opportunities.

Resumo. A Internet das Coisas (IoT) consiste em um ecossistema que combina
redes de sensores sem fio, computação em nuvem, dados analı́ticos, tecnolo-
gias interativas, bem como dispositivos inteligentes. Promover a segurança
sobre este ambiente dinâmico e heterogêneo com mecanismos pré-definidos e
estáticos pode resultar em decisões inadequadas, o que implica na necessi-
dade de soluções para segurança adaptativa. Tendo isto em vista, os objeti-
vos deste trabalho consistem em: (i) sistematizar e apresentar os conceitos so-
bre segurança adaptativa para IoT, incluindo a sua relação com os estudos em
ciência de contexto; (ii) realizar uma revisão sistemática da literatura buscando
identificar o estado da arte; e (iii) desenvolver uma análise crı́tica sobre os tra-
balhos identificados, em um esforço para elencar oportunidades de pesquisa.

1. Introdução
Uma materialização da Computação Ubı́qua (UbiComp) que vem ganhando destaque é a
Internet das Coisas, do inglês Internet of Things (IoT). Apesar das inúmeras contribuições
que a IoT tem proporcionado, a decorrente proliferação de dispositivos conectados criou
novas demandas na segurança da informação. Este mercado tem inspirado novas tec-
nologias, no entanto, na tentativa de manterem-se competitivos, os fabricantes buscam
diminuir o tempo de produção destes dispositivos, o que torna questionável o nı́vel de
segurança no ciclo de vida do desenvolvimento [Kliarsky and Leune 2017].

Adicionalmente, as organizações muitas vezes implementam tecnologias de
propósitos especı́ficos para promover a segurança de seus ambientes computacionais,
no entanto, elas se limitam a analisar informações contextuais especı́ficas, não forne-
cendo um contexto holı́stico para análise de risco, resultando em decisões inadequadas de
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adaptação para mitigação [Aman 2016]. Esses desafios, visões e vantagens impulsionam
a investigação por soluções de segurança efetivas para os ambientes da IoT, uma vez que
os atuais controles de segurança tradicionais são ineficientes e insuficientes para essa rede
dinâmica e heterogênea em desenvolvimento.

Este trabalho concentra-se especialmente na exploração dos mecanismos de
adaptação aplicados para promover a segurança de ambientes da IoT, ou seja, na segurança
adaptativa para IoT. Observa-se que, especialmente devido as caracterı́sticas da IoT, a
aplicação dos conceitos de ciência de contexto e a integralização das diferentes soluções
de segurança se mostram demandas oportunas.

Os objetivos deste trabalho consistem em: (i) sistematizar e apresentar os concei-
tos sobre adaptação ciente de contexto para IoT, incluindo a sua relação com a segurança
da informação; (ii) realizar uma revisão sistemática da literatura buscando identificar o
estado da arte em segurança adaptativa ciente de contexto baseada em eventos para IoT; e
(iii) desenvolver uma análise crı́tica sobre os trabalhos identificados em um esforço para
elencar as lacunas existentes nesta área.

Este trabalho foi organizado em 7 seções. Nesta primeira seção foi apresentada
uma breve introdução ao tema central da pesquisa, suas motivações e objetivos. Na
sequência, nas seções 2, 3 e 4 são discutidos os conceitos em torno da segurança adap-
tativa ciente de contexto para IoT. A seção 5 apresenta o estado da arte, para na seção
6 serem discutidos os trabalhos selecionados e as oportunidades de pesquisa. Por fim, a
seção 7 discute as considerações finais.

2. Internet das Coisas
A Internet das Coisas consiste da onipresença de vários objetos ou coisas, incluindo tec-
nologias de sensores e dispositivos móveis fı́sicos, sem e com fio, que interagem uns com
os outros para cumprir objetivos comuns [Giusto et al. 2010]. A IoT é entendida como
um ambiente inteligente que pode reagir às mudanças ou eventos que ela percebe em seu
ecossistema.

A IoT, ao menos na teoria, visa tornar o cotidiano das pessoas mais simples,
prático e produtivo, o que justifica a sua crescente popularidade. Desde a introdução
de RFID como uma das tecnologias no âmbito da IoT, uma infinidade de outros senso-
res e objetos móveis são introduzidos para ampliar sua visão. Para exemplificar alguns
dos dispositivos associados a esta afirmação é possı́vel citar os relógios inteligentes, car-
ros, cafeteiras, geladeiras, robôs aspiradores, entre outros. Este ambiente permite uma
integração dos objetos fı́sicos, móveis e de sensoriamento na infraestrutura tradicional,
criando assim novas oportunidades de negócio. A eHealth1, os edifı́cios inteligentes, as
redes inteligentes e os sensores de meio ambiente são alguns exemplos de serviços e
aplicações habilitadas pela IoT em diferentes campos [Aman 2016].

Para fornecer suporte a este ambiente dinâmico, considerando o escopo deste tra-
balho e, em especial, a necessidade de segurança em torno da IoT, exemplos de recursos
que devem ser almejados incluem [Miorandi et al. 2012]: suporte à heterogeneidade de
dispositivos em diferentes nı́veis da arquitetura (protocolos, eventos, aplicação); escala-
bilidade, permitindo o tratamento de um crescente volume de dados, e; autonomia, uma

1Uso de tecnologia da informação para saúde.
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vez que a complexidade, a dinâmica e as especificidades que muitos cenários da IoT apre-
sentam implicam na necessidade de que os dispositivos (ou parte deles) sejam capazes de
reagir de maneira autônoma às diferentes situações, buscando minimizar a intervenção
humana.

Apesar dos benefı́cios fornecidos, algumas questões ainda não foram abordadas,
como a visibilidade global, o gerenciamento autônomo em tempo real, a regularização, a
padronização, a interoperabilidade dos sistemas, o consumo de recursos, a distribuição,
o suporte à QoS, a privacidade dos dados e a segurança [Miorandi et al. 2012]. Algumas
dessas preocupações, como as questões de QoS e os consumos de recursos, são, em última
instância, um problema de segurança, pois influenciam ou são influenciados direta ou
indiretamente. Assim, pode-se estabelecer que a segurança é um dos problemas crı́ticos
que precisa ser adequadamente abordado [Miorandi et al. 2012, Sicari et al. 2015].

3. Segurança Adaptativa

A adaptação, dinâmica ou em tempo de execução, consiste na capacidade de um sis-
tema em monitorar e regular, de forma autônoma, seu comportamento de acordo com as
situações de interesse ou alterações sob observação [Aman 2016]. Esta propriedade auxi-
lia na complexidade dos ambientes computacionais compostos pela IoT, utilizando a tec-
nologia para gerenciar a tecnologia, buscando-se minimizar a necessidade de intervenção
humana. Com isto, a segurança adaptativa é a capacidade de um sistema observar os
ambientes sob sua gerência, analisar quaisquer potenciais ameaças de segurança e res-
ponder de forma autônoma aos riscos que estas representam e as falhas dos sistemas que
compõem o ambiente, visando reduzir seus possı́veis impactos [Aman 2016].

Muitas equipes de segurança da informação operam sob um comportamento ali-
nhado à “resposta a incidentes”, o que é importante para área. No entanto, com os atuais
ambientes computacionais, em especial devido as mudanças consequentes da IoT, é ne-
cessário operar seguindo uma “resposta contı́nua”, onde os sistemas são assumidos como
comprometidos e exigem monitoramento e correção contı́nua, em tempo de execução.

A literatura defende o uso de métodos formais para fornecer evidências de que as
mudanças nas situações do ambiente monitorado satisfaçam os objetivos de segurança de
um sistema [Aman 2016]. Uma abordagem promissora para segurança adaptativa consi-
derando os ambientes da IoT é o emprego de um ciclo de feedback.

Em uma tentativa de lidar com as complexidades dos sistemas modernos de
computação a International Business Machines (IBM) sugeriu o modelo Monitor-
Analyze-Plan-Execute plus Knowledge (MAPE-K), conforme apresentado na Figura 1.
O MAPE-K utiliza as atividades Monitorar, Analizar, Planejar e Executar empregando
um ciclo de controle em conjunto com o componente Conhecimento que fornece as
informações necessárias para realizar a adaptação [Aman 2016].

O componente Monitor coleta os dados apropriados dos recursos gerenciados por
meio dos sensores. Os dados são correlacionados, filtrados e/ou agregados e o sintoma
descoberto é passado para o componente Analisar. Sintomas e outros dados também
podem ser armazenados em uma base de conhecimento compartilhada. O analisador de-
termina se uma mudança precisa ser feita com base no conhecimento compartilhado (po-
tencialmente uma polı́tica) e nos sintomas. Caso pertinente, uma solicitação de mudança
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Figura 1. MAPE-K - Modelo para sistemas adaptativos
Fonte: IGLESIA; WEYNS, 2015

no ambiente é passada para o componente Planejar. O planejador gera os comandos ou
fluxos de trabalho necessários na forma de um plano de alteração que é passado para
o componente Executar. O executor aplica o plano de mudança no recurso de gerencia-
mento usando os atuadores. Caso necessário, a base de conhecimento pode ser atualizada,
fornecendo dados do impacto da adaptação para serem aplicados como feedback para o
próximo ciclo.

Em [Evesti 2014], os autores mencionam dois atributos oportunos para promover
a segurança adaptativa, a autoconsciência (self-awareness) e a ciência de contexto (con-
text awareness). A autoconsciência é a capacidade do sistema em conhecer seu próprio
estado, seus componentes, capacidades, limites, recursos e comportamento. Já a ciência
do contexto, consiste do conhecimento sobre o ambiente operacional ao qual o sistema
está inserido.

4. Ciência de Contexto na Segurança Adaptativa
A ciência de contexto está presente nas pesquisas relacionadas a UbiComp, sendo um
dos grandes desafios no desenvolvimento de aplicações nesta área. Para entender o seu
significado, primeiramente é necessário definir contexto, que de acordo com Dey (2001)
é qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade
(pessoa, local ou objeto) que seja considerada relevante para a interação entre o usuário e
a aplicação, incluindo o próprio usuário e a aplicação. Contexto é o que contribui para a
correta interpretação de uma ação ou evento, sem, no entanto, ser parte dessa ação/evento.

A ciência de contexto vem sendo foco de um grande número de pesquisas em di-
ferentes áreas, consequentemente assumindo diferentes significados. Dessa forma, neste
texto entende-se por ciência de contexto a capacidade de um sistema em usar o contexto
para prover serviços e/ou informações relevantes para o usuário [Dey 2001].

Ao se construir e executar aplicações cientes de contexto há uma série de funcio-
nalidades que devem ser providas, envolvendo desde a aquisição de informações contex-
tuais, a partir do conjunto de fontes heterogêneas e distribuı́das, até a representação dessas
informações, seu processamento, armazenamento, e a realização de inferências para seu
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uso em tomadas de decisão [Bellavista et al. 2012]. Tais tarefas se alinham ao ciclo de
feedback empregado na formalização da segurança adaptativa.

Os sistemas cientes de contexto devem ser flexı́veis, se adaptarem, e serem capazes
de atuar automaticamente para ajudar o usuário na realização de suas atividades, o que
está diretamente associado às necessidades das soluções para segurança da informação.
Algumas motivações para usar a ciência de contexto são: auxilia na compreensão da
realidade; facilita na adaptação de sistemas; auxilia no processo de transformação dos
dados em informação, e; apoia a compreensão de eventos e de situações.

No que tange a segurança adaptativa, caso os contextos relevantes para a
identificação das situações a serem avaliadas não sejam adequadamente considerados,
pode haver uma influência adversa no ambiente impactando nos serviços oferecidos.
A ciência de contexto é especialmente crı́tica nos cenários da IoT, em particular na
adaptação, pois esta consiste em uma comunicação máquina para máquina, a priori sem
a inteligência (envolvimento direto) dos humanos. Caso sejam empregados contextos
irrelevantes, incorretos ou insuficientes, a adaptação pode não ser eficiente [Aman 2016].

5. Estado da Arte
Esta seção tem como objetivo apresentar o estado da arte em pesquisas que empregam
ciência de contexto para segurança adaptativa na IoT. Para isto, foi realizada uma revisão
sistemática da literatura sobre o tema. Desta forma, na subseção seguinte é apresentado o
protocolo executado para posteriormente discutir os trabalhos selecionados.

5.1. Revisão Sistemática da Literatura
A revisão sistemática realizada neste trabalho aplicou um processo que estabelece uma
série de atividades a serem executadas e registradas, permitindo que o estudo feito seja
reproduzido por outros pesquisadores. A revisão adotou o teste de confiabilidade entre
avaliadores, onde o autor principal deste trabalho realizou a seleção dos artigos de forma
completa, e uma amostra dos artigos resultantes do processo foi disponibilizada aos co-
autores.

Para auxiliar no desenvolvimento desta revisão foi utilizada a ferramenta StArt2.
Como primeira etapa, seguindo o processo mencionado, foram definidas as seguin-
tes questões de pesquisa: (Q1) Quais os atuais desafios de segurança adaptativa em
IoT?; (Q2) Quais as estratégias utilizadas para avaliação das propostas?; (Q3) Quais as
informações contextuais consideradas para adaptações?, e; (Q4) Quais os mecanismos
para escolha da adaptação considerando diferentes contextos?

Com isto, as bases acadêmicas selecionadas para a identificação dos estudos
primários foram: ACM Digital Library, Science Direct, IEEE Xplore, Web of Science e
Scopus. A base Springer havia sido selecionada inicialmente, no entanto, ela foi excluı́da
por não possibilitar a pesquisa usando operadores lógicos nos campos tı́tulo, resumo e
palavras-chaves.

O processo de busca pelos artigos seguiu um fluxo de execução onde, inicialmente,
foi estabelecida a sequinte string de pesquisa: adapt* AND security AND context* AND
(“internet of things” OR iot).

2http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start tool
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Na sequência a string foi aplicada em cada base observando as particularidades
de cada uma para realização deste processo nos campos tı́tulo, resumo e palavras-chave.
Posteriormente, para a triagem dos artigos, buscando delimitar os anos a serem conside-
rados, foi realizada a investigação de um possı́vel auge ou de um aumento considerável
de um ano para o outro no número de artigos publicados. Desta forma, foi possı́vel obser-
var que em 2013 houve um aumento considerável para 2012 no volume de artigos, sendo
então analisados nesta revisão sistemática artigos publicados de 2013 à outubro de 2018
(data da aplicação da string nas bases).

Com a submissão das strings nas bases, foi realizada a exportação para o formato
.bib e importação para a ferramenta StArt. Um total de 239 artigos foram inicialmente
identificados. A tabela 1 apresenta o número de artigos (I)ncluı́dos ou (E)xcluı́dos, de
acordo com os critérios estabelecidos. Durante o processo de triagem, 217 foram ex-
cluı́dos após a análise do resumo e os 23 restantes tiveram suas seções de introdução,
concepção do projeto e conclusão analisadas, sendo selecionados 5 artigos ao final do
protocolo.

Tabela 1. Número de artigos por critério

Critério
Número

de
artigos

(E) artigo duplicado 90
(E) foi publicado antes de 2013 2
(E) não é um artigo de conferência ou periódico 36
(E) não apresenta um novo modelo ou framework para segurança adaptativa
aplicada à IoT

79

(E) segurança adaptativa voltada para problema especı́fico como
autenticação, autorização, entre outros

19

(E) artigo mais atual apresenta modificações deste artigo 2
(I) explora conceitos relacionados à ciência de contexto 4
(I) explora conceitos sobre avaliação de risco 1
(E) O artigo não possui nenhum dos critérios de inclusão 6

Buscando uma melhor compreensão da amplitude dos 5 trabalhos identificados
até esta etapa, uma busca pela produção bibliográfica dos autores junto à análise das
principais referências utilizadas foi realizada. Com isso, para a revisão dos trabalhos,
além da consideração de outros artigos e testes publicadas pelos mesmos autores dos 5
primeiros selecionados, o artigo [Evesti 2014] foi adicionado em razão das referências
analisadas nos demais. Observa-se neste último caso que os artigos indexados nas bases
consideradas publicados pelo mesmo autor [Evesti and Frantti 2015, Evesti et al. 2014]
não foram retornados na pesquisa por não utilizaram os termos IoT e contexto em seus
resumos, no entanto, os conceitos abordados e os objetivos do autor se adequam para
consideração nesta revisão.

Como resultado da revisão sistemática da literatura foram selecionados 6 artigos,
os quais são apresentados na subseção a seguir. Destaca-se que a análise contemplou não
apenas os artigos selecionados após a aplicação do protocolo de revisão, mas sim toda a
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produção bibliográfica dos autores associadas aos modelos propostos.

5.2. Trabalhos Selecionados
Esta subseção tem como objetivo descrever os trabalhos selecionados após a revisão sis-
temática. Desta forma, são apresentados os objetivos de cada proposta junto a uma análise
crı́tica para, na seção 6, apresentar uma comparação entre estes trabalhos junto a possı́veis
oportunidades de pesquisa.

5.2.1. Adaptive security in smart spaces

A tese de doutorado de Antti Evesti (2014) apresenta uma arquitetura para segurança
adaptativa em espaços inteligentes [Evesti 2014]. A abordagem combina um ciclo de
adaptação, uma ontologia denominada Information Security Measuring Ontology (ISMO)
e um modelo de controle de segurança para espaços inteligentes. O ciclo de adaptação in-
clui as fases de monitoramento, análise, planejamento e execução de mudanças no espaço
inteligente. De acordo com os autores, a abordagem se diferencia por definir todo o ciclo
de adaptação e o conhecimento necessário em cada etapa. As contribuições são vali-
dadas como parte do protótipo de um espaço inteligente. A abordagem oferece meios
reutilizáveis e extensı́veis para alcançar a segurança adaptativa em espaços inteligentes.

Apesar de inicialmente a arquitetura ser explorada por meio de polı́ticas dinâmicas
de controle de acesso, o trabalho foi estendido incluindo outros cenários de uso, sendo
um voltado para sistemas de controle industrial. Ou seja, a segurança adaptativa pode
ser aplicada em vários domı́nios, sendo uma abordagem de adaptação genérica, conse-
quentemente habilitando a sua adoção para diferentes objetivos de segurança, incluindo
ambientes da IoT.

De acordo com Evesti, a fase de monitoramento é definida em um nı́vel detalhado,
no entanto, as fases de análise e planejamento precisam de refinamentos. A fase de análise
deve reconhecer o nı́vel de segurança obtido com base nos resultados do monitoramento e
deduzir o nı́vel necessário a partir das informações de contexto. Aprimorar estas duas ta-
refas garantiria a identificação dos requisitos de segurança e as necessidades de adaptação
em diferentes situações. Além disso, a fase de planejamento da adaptação necessita de
algoritmos de tomada de decisão mais sofisticados, por exemplo, em situações comple-
xas em que diferentes objetivos de segurança devem ser levados em conta. Finalmente, o
autor menciona a necessidade de descentralização da abordagem, especialmente conside-
rando o desenvolvimento das limitações aqui mencionadas que podem implicar em uma
necessidade maior de poder computacional, seja de armazenamento ou processamento.

5.2.2. Managing Context Information for Adaptive Security in IoT Environments

O trabalho de Ramos et al. (2015) aborda os desafios de modelagem e desenvol-
vimento de mecanismos de segurança cientes de contexto para a IoT por meio da
definição de dois objetivos. Por um lado, o trabalho visa fornecer uma visão geral das
implicações de segurança para os estágios do ciclo de vida do gerenciamento de con-
texto na IoT. Por outro lado, com base em um framework de segurança para IoT proposto
em [Bernabe et al. 2014], busca apresentar como as informações contextuais podem ser
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usadas por outros componentes deste framework para capacitar objetos inteligentes com
ciência de contexto ao tomar decisões de segurança [Ramos et al. 2015].

O trabalho apresentado em [Ramos et al. 2015] tem como foco o Gerenciador de
Contexto (Context Manager), bem como as principais interações com outros componen-
tes de segurança, a fim de tornar as decisões de segurança de objetos inteligentes cien-
tes de contexto. Além disso, são propostos diferentes estágios para o ciclo de vida do
gerenciamento de contexto, bem como um conjunto de diretrizes sobre implicações de
segurança durante essas fases. O artigo apresenta como cada módulo proposto pode ser
utilizado para aquisição, modelagem, organização, raciocı́nio, combinação e inferência
de informações contextuais.

Finalmente, os autores discutem a necessidade de implementação das etapas
do gerenciamento de contexto e das interações propostas com outros componentes de
segurança, de modo a demonstrar a integração de mecanismos de segurança flexı́veis,
leves e adaptativos em diferentes cenários.

5.2.3. Adaptive Security in the Internet of Things

O trabalho de Waqas Aman (2016) apresenta a concepção de uma solução autônoma para
o gerenciamento de risco adaptativo para a IoT que permite analisar situações adversas
em um contexto distinto e gerenciar o risco envolvido de forma inteligente para que as
preferências do usuário final, a qualidade do serviço e a segurança sejam preservados.
Com isto, é apresentado o modelo de segurança adaptativa orientado a eventos para IoT,
denominado Event Driven Adaptive Security (EDAS), o qual é aplicado em um cenário
de eHealth para proteger o ambiente de ameaças em tempo de execução.

Para realizar o monitoramento dos eventos de segurança foi utilizada a solução
Open Source Security Information Management (OSSIM3). No que tange as adaptações
das configurações de segurança, de modo que as preferências de usuários e serviços sejam
preservadas, os autores propõem uma ontologia que aproveita as informações de risco da
correlação de eventos.

É possı́vel afirmar que ao utilizar o OSSIM, o suporte à heterogeneidade fica limi-
tado, uma vez que é necessário criar as regras para normalização usando uma sintaxe simi-
lar à XML por meio da edição de arquivos. Além disso, o OSSIM é reconhecido por apre-
sentar limitações quanto a estabilidade e escalabilidade [Rochford and Kavanagh 2015].
De acordo com o próprio autor, os componentes de adaptação são meramente compostos
por um analisador de strings e chamadas à API, sendo necessária uma abordagem inde-
pendente de plataforma para fornecer interoperabilidade na IoT. Finalmente, a EDAS não
considera possı́veis vulnerabilidades que possam impedir eventuais ameaças no ambiente.

5.2.4. Efficient Security Adaptation Framework for Internet of Things

O artigo [El-Maliki and Seigne 2016] apresenta um framework genérico denominado Se-
curity Adaptation Reference Monitor (SARM) que emprega o paradigma autonômico,

3https://www.alienvault.com/products/ossim
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sendo desenvolvido especialmente para ambientes suportados por redes sem fio altamente
dinâmicas [El-Maliki and Seigne 2016]. O SARM realiza os ajustes dos parâmetros de
segurança considerando o risco do ambiente atual e o desempenho do sistema, especi-
almente no que se refere à otimização do seu consumo de energia. Isto ocorre sob as
polı́ticas e as restrições de intervenção em tempo de execução dos usuários.

A proposta foi concebida seguindo uma metodologia de construção modular em
blocos, de modo a facilitar a integração e ocultar a complexidade interna do sistema. Além
disso, essa abordagem permite uma expansão gradual para atender aos novos requisitos
da IoT devido à sua constante evolução. Para reagir em tempo real a qualquer ameaça, o
SARM baseia-se em informação de feedback, buscando reduzir a intervenção humana.

Apesar de o SARM ser proposto como um modelo genérico, a sua descrição é
apresentada em um alto nı́vel, não sendo especificados detalhes de como os blocos mo-
dulares são implementados, ou ainda, como eles se comunicam. Os autores destacam que
novas pesquisas são oportunas para suportar mais parâmetros de adaptação (como proces-
samento e uso de memória). Além disso, eles mencionam a possibilidade de desenvolvi-
mento do SARM diretamente no sistema operacional, o que vai contra algumas das pre-
missas da IoT. Funções alternativas para tomada de decisão, como funções fuzzy e não li-
neares, poderiam aumentar a flexibilidade do SARM. Aumentar o número de informações
contextuais para tomada de decisão pode melhorar a qualidade das adaptações, no en-
tanto, aumentando o consumo energético. Os autores também consideram que qualquer
contradição levantada pelas polı́ticas, preferências do usuário e decisão do sistema deve
ser abordada em tempo de execução, o que não é suportado completamente. Finalmente,
questões de escalabilidade do SARM também devem ser consideradas com maior profun-
didade para melhorar a credibilidade do framework.

5.2.5. An Ontology-Based Cybersecurity Framework for the Internet of Things

O trabalho de Mozzaquatro et al. (2018) propõe uma arquitetura para framework de
segurança adaptativa baseada no modelo MAPE-K utilizando uma ontologia para a to-
mada de decisões visando melhorar a segurança da informação em sistemas industriais
[Mozzaquatro et al. 2018]. O framework contempla duas abordagens, uma em tempo de
projeto e outra em tempo de execução.

A abordagem em tempo de execução, foco desta análise, monitora os dispositivos
da IoT com base em métricas e atributos de segurança para identificar comportamentos
maliciosos no ambiente. Consequentemente, quando os alertas são acionados por ferra-
mentas de segurança as configurações e/ou regras precisam ser adaptadas de acordo com a
ontologia. Para isso, a ontologia contribui ao identificar as relações entre ameaça, ativos,
vulnerabilidades, mecanismos e propriedades de segurança.

Apesar dos trabalhos de Mozzaquatro proporem a concepção de um framework
integrado ao projeto C2NET, eles não detalham esta integração, comprometendo o ciclo
MAPE-K, ou seja, é possı́vel destacar que eles são especialmente direcionados à base de
conhecimento do ciclo. Os autores apenas mencionam que a utilização de ferramentas
de segurança oferecem informações sobre diferentes tipos de alertas. Com isso, não são
fornecidos detalhes sobre a implantação e interação entre as ferramentas. Consequen-
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temente, não é possı́vel afirmar maiores detalhes sobre os requisitos de escalabilidade e
distribuição do framework. Reforçando isto, uma importante limitação destacada pelos
autores em [Mozzaquatro et al. 2018] é a incapacidade de lidar com desafios reais visto
a necessidade de adoção de uma avaliação contı́nua de risco adaptativo que vise permi-
tir a tomada de decisões em tempo de execução com respostas adaptativas. Finalmente,
destaca-se que a proposta não considera diferentes fontes de informações contextuais,
sendo focada apenas em questões de segurança.

5.2.6. Ontology-based automation of security guidelines for smart homes

Em [Khan and Ndubuaku 2018], uma ontologia é proposta para representar o conheci-
mento sobre as diretrizes de segurança para interoperabilidade e entendimento entre os
usuários de casas inteligentes. Além disso, uma ontologia baseada em contexto é desen-
volvida, a qual se adapta às mudanças de informações contextuais, como as preferências
do usuário e caracterı́sticas do ambiente fı́sico. Diferentes casos de uso criados com a
linguagem de consulta SPARQL demonstram a aplicação de diretrizes de segurança em
casas inteligentes e destacam como o contexto pode ajudar o usuário a executar essas
diretrizes automaticamente.

A ontologia proposta, denominada Cyber Security Guidelines Ontology (CSGO),
apresenta uma maneira padronizada de representar o conhecimento sobre as diretrizes de
segurança para a implementação do usuário na casa inteligente. A ontologia foi proposta
seguindo uma investigação de diretrizes de segurança de várias fontes. Na sequência,
visando automatizar o processo de agir sobre essas diretrizes para ajudar o usuário a exe-
cutar as diretrizes de segurança, os autores apresentam a ontologia baseada em contexto
para incorporar o usuário, fornecendo assim subsı́dio para a automação do gerenciamento
de segurança e o envolvimento do usuário para suportar uma modelagem incremental das
diretrizes de segurança.

Ainda que seja prevista a execução automática e semiautomática de ações na onto-
logia, o trabalho não apresenta a integração da mesma em um framework para automação
e análise em tempo de execução. Os autores ainda destacam a necessidade de implemen-
tar a automação proposta no cenário real. Além disso, eles mencionam a possibilidade
de integração da CSGO com ontologias existentes e banco de dados de segurança exter-
nos para aplicações mais abrangentes. No entanto, ao empregar ontologias, é necessária
uma preocupação quanto à distribuição do framework a ser proposto visando possı́veis
limitações de escalabilidade.

6. Discussão dos Trabalhos Selecionados
A tabela 2 ilustra a análise comparativa entre os projetos discutidos nesta seção. Visando
otimizar o espaço ocupado pela tabela, os trabalhos foram identificados pelo sobrenome
do primeiro autor e o respectivo ano de publicação. Os seguintes critérios foram conside-
rados para nortear a discussão posteriormente apresentada:

• R1 - suporte à heterogeneidade pelas propostas;
• R2 - aderência ao ciclo de feedback MAPE-K;
• R3 - provimento de estratégias para aplicação de adaptações no ambiente;
• R4 - utilização de análise de risco como subsı́dio para tomada de decisão;
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• R5 - estratégia utilizada para escolha da adaptação entre diferentes opções;
• R6 - área do estudo de caso;
• R7 - escalabilidade do modelo ou framework;
• R8 - possibilidade de distribuição da proposta;
• R9 - fontes de informações contextuais consideradas.

Tabela 2. Tabela comparativa

EVESTI,
2014

RAMOS,
2015

AMAN,
2016

EL-
MALIKI,

2016

MOZZA-
QUATRO,

2018

KHAN,
2018

R1 Limitada Sim Limitada Não Sim -
R2 MAPE-K - MAPE-K MAPE MAPE-K K
R3 Não Não Limitada Limitada Limitada Prevista
R4 Não Não Fórmula - Não Não

R5 Conjuntos
Fuzzy - Ontologia - Ontologia Ontologia

R6 Ambientes
Inteligentes Não eHealth

Redes de
Sensores
sem Fio

Indústria
Me-

talúrgica
Não

R7 Não - Não Não - -
R8 Não - Sim Não - -

R9 Segurança Segurança
Usuário,
QoS e

Segurança

Usuário,
QoS e

Segurança
Segurança Segurança

Por meio da análise da tabela, bem como pela descrição dos trabalhos, percebe-
se que o suporte à heterogeneidade, ainda que contemplado por alguns trabalhos, apenas
em [Aman 2016] são apresentados detalhes suficientes que permitem replicar o estudo e
identificar os pontos fortes e fracos da abordagem realizada. Neste sentido, existe uma
oportunidade nos frameworks para segurança adaptativa, especialmente na etapa de mo-
nitoramento do ciclo MAPE-K.

Reforçando esta afirmação, ao analisar o segundo requisito, aderência ao ciclo de
feedback, ainda com exceção de [Aman 2016], apesar de a maioria dos trabalhos apresen-
tarem em seu modelo as etapas MAPE, eles não fornecem especificações suficientes que
permitam a replicação das avaliações ou ainda que possibilitem a prototipação fidedigna
do modelo. É possı́vel afirmar também que, em uma análise alto nı́vel, visto até mesmo
o da profundidade da descrição dos modelos, eles se assemelham em grande parte. Além
disso, a maior parte dos trabalhos se restringe a detalhar as ontologias propostas, as quais
se referem exclusivamente à base de conhecimento do ciclo.

Quanto ao fornecimento de estratégias que permitam a adaptação do ambiente da
IoT, seja automático ou semiautomático, nenhum dos trabalhos contempla de maneira sa-
tisfatória esta propriedade. Ou seja, apesar dos trabalhos possuı́rem como objetivo o for-
necimento de segurança adaptativa, parte deles suporta este requisito de forma limitada,
por meio de scripts personalizados como em [Aman 2016] ou de códigos desenvolvidos
especificamente para a avaliação [El-Maliki and Seigne 2016, Mozzaquatro et al. 2018].
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A análise de risco, a qual deve nortear as adaptações a serem realizadas, também
é fornecida apenas em [Aman 2016]. Ainda assim, a mesma não contempla informações
contextuais externas, restringindo-se apenas ao cálculo do risco com base nos eventos
analisados e nas regras especificadas.

No que diz respeito à estratégia adotada para escolha entre as diferentes opções
de adaptação, a maior parte dos trabalhos tem empregado ontologias, abordagem também
utilizada para base de conhecimento (K do ciclo MAPE-K). Contudo, percebe-se que um
dos principais benefı́cios do uso de ontologias, o reuso, não tem sido efetivamente explo-
rado [Mozzaquatro et al. 2018], tendo este aparentemente se tornado um problema na área
[Caldarola and Rinaldi 2016]. A adoção de ontologias também implica em limitações de
desempenho, o que pode inviabilizar a utilização das propostas em cenários da IoT.

De forma geral, percebe-se que não há um cenário especı́fico para avaliação dos
modelos, sendo geralmente utilizados os mais familiares a experiência adquirida pelos
grupos de pesquisa e respectivas parcerias em projetos. Também observa-se a neces-
sidade de propostas que contemplem a distribuição e a escalabilidade dos frameworks,
possibilitando suas aplicações em cenários de crescente volume de dados, como na IoT.

Finalmente, outra oportunidade de pesquisa é a concepção de trabalhos que pro-
piciem a resolução de conflitos em diferentes requisitos, sejam eles de segurança, dos
usuários, entre outros. Por exemplo, em um cenário de ataque de força bruta em um
smartphone, a solução de segurança adaptativa deve considerar: (i) no que diz respeito aos
requisitos de segurança, as possibilidades de alterar o tamanho da senha utilizada, solici-
tar captcha, bloquear a conta por determinado tempo, entre outras; (ii) como preferências
do usuário destaca-se a escolha pelo mesmo entre os diferentes tipos de autenticação
como padrão (geralmente envolve desenhos formados pela ligação entre pontos), senha
numérica ou impressão digital, além disto, o tamanho da senha escolhida; (iii) finalmente,
no que tange a qualidade do serviço, o fato de que ao alterar algoritmos de criptografia
ocorrerá um maior consumo de energia, ou ainda aumentar o tamanho da senha pode
dificultar o sucesso ao acessar o dispositivo, em ambos os casos impactando na disponi-
bilidade do ativo ao usuário.

A tabela 2 e a discussão apresentada forneceu subsı́dio para discutir e responder
às questões estabelecidas nesta revisão:

• “(Q1) Quais os atuais desafios de segurança adaptativa em IoT?” - limitações das
propostas discutidas ao analisar a tabela 2;

• “(Q2) Quais as estratégias utilizadas para avaliação das propostas?” - percebe-se
que, em geral são utilizados estudos de caso em diferentes áreas da IoT;

• “(Q3) Quais as informações contextuais utilizadas para adaptações?” - muitos
trabalhos exploram apenas o uso de requisitos de segurança, no entanto, novos
estudos estão sendo desenvolvidos, indicando esta como uma questão ainda em
aberto para novas pesquisas;

• “(Q4) Quais os mecanismos para escolha da adaptação considerando diferen-
tes contextos?” - alguns trabalhos apresentam o uso de ontologias, porém, este
também permanece um tópico a ser estudado explorando novos algoritmos.
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7. Considerações Finais
O presente trabalho buscou apresentar uma revisão conceitual sobre segurança adaptativa
ciente de contexto para IoT. No decorrer da revisão foi possı́vel perceber os diferentes de-
safios existentes na IoT que potencializam a segurança da informação enquanto estratégia
para viabilização dos inúmeros benefı́cios decorrentes deste paradigma.

Com isso, foi encaminhada a necessidade de modelos ou frameworks para
segurança adaptativa que promovam a adaptação dinâmica dos mecanismos de segurança
de forma que as mudanças aplicadas não prejudiquem a eficiência, a flexibilidade, a con-
fiabilidade e a segurança dos ambientes da IoT. Tendo em vista a natureza pervasiva,
distribuı́da e dinâmica da IoT, as informações contextuais devem ser um dos principais
componentes para conduzir o comportamento dos dispositivos, a fim de tornar as decisões
de segurança adequadas ao ambiente.

Atualmente, existem várias abordagens para segurança adaptativa. No entanto,
muitas das abordagens desenvolvidas se concentram em objetivos de segurança es-
pecı́ficos [Ferrera et al. 2016, Villarreal-Vasquez et al. 2017, Le et al. 2018]. Percebe-se
também a falta no tratamento completo do ciclo de feedback, ou seja, as abordagens não
definem todo o ciclo MAPE-K. Além disso, as arquiteturas genéricas analisadas não de-
talham os métodos usados em cada componente, o que dificulta a reutilização e a exten-
sibilidade das abordagens propostas. Com a revisão sistemática realizada neste trabalho,
foi possı́vel identificar que apesar dos avanços nas pesquisas em segurança adaptativa em
diferentes frentes, os desafios mencionados continuam em aberto, existindo ainda pou-
cas abordagens genéricas que detalhem a sua concepção, prototipação e estratégias de
avaliação.

Visando a continuidade desta pesquisa, destaca-se como trabalhos futuros: (i) de-
terminar qual das possı́veis oportunidades de pesquisa será considerada; (ii) estudar as
possı́veis estratégias a serem empregadas considerando o desafio elencado; (iii) conceber
uma estratégia para tratar o problema; (iv) realizar a prototipação e testes da proposta con-
cebida, e (v) reavaliar os trabalhos selecionados, comparando-os com o modelo proposto.
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Abstract. The mobile traffic grows every year. Resource requirements of mobile
applications, as processing power and storage capacity, transformed the archi-
tecture of cellular networks into a centralized infrastructure, the C-RANs. The
centralized nature of C-RAN allows an efficient resource management through
virtualization techniques and opens the horizon of ubiquitous computing for the
Internet of Things. On the other hand, providing resources close to base stati-
ons, as the Mobile Edge Computing suggests, allows an immediate processing
for delay sensitive applications. In this work, we formulate as a mixed integer
linear programming the retrieval of media contents through caches acting as
virtual network functions. The problem has as a solution the minimization of the
retrieval cost as well as the minimization of virtual network functions.

Resumo. O aumento no consumo de tráfego móvel pelos usuários cresce a
cada ano. A exigência por recursos pelas aplicações de dispositivos móveis,
como poder de processamento e capacidade de armazenamento, fez com que
a arquitetura das redes móveis se redesenhasse para uma estrutura centrali-
zada, as C-RANs. A natureza centralizada da C-RAN possibilita gerenciar os
recursos mais eficientemente através de técnicas de virtualização e abre o ho-
rizonte da computação ubı́qua para processar os dados do paradigma da In-
ternet das Coisas. Por outro lado, prover recursos computacionais próximos
às estações base, como sugere a arquitetura de computação na borda, permite
que aplicações sensı́veis ao atraso possuam um processamento mais próximo
do usuário. Neste trabalho, formula-se um problema de programação linear
inteira mista para o posicionamento dos caches como funções de rede virtuais o
local de recuperação dos conteúdos por parte dos usuários. O problema possui
como solução a minimização do custo de recuperação por parte dos usuários,
assim como a minimização da implantação de funções de rede virtuais.

1. Introdução
O tráfego gerado por dispositivos móveis cresce ano após ano. Espera-se que o

tráfego provindo das redes móveis alcance 49 exabytes por mês em 2021 [CISCO 2017].
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Um enorme esforço é feito para evoluir o padrão e a tecnologia Long Term Evolu-
tion (LTE) com o objetivo de acomodar os futuros requisitos dos usuários móveis.
Diversas propostas são estudadas na camada fı́sica para aprimorar a eficiência espec-
tral do padrão LTE, como o Multiple Input Multiple Output (MIMO) multi-usuário, o
MIMO maciço e o uso de pequenas células heterogêneas (Heterogeneous and Small Cell
Networks - HetSNets). Embora as propostas para a camada fı́sica aumentem a capa-
cidade da rede, a interferência entre as células continua um problema e o aumento no
número de células resulta em um alto custo de implantação [Checko et al. 2015]. Para
superar as limitações na capacidade das redes celulares fora do espectro fı́sico, duas ar-
quitetura foram propostas, a Cloud Radio Access Network (C-RAN) e a Mobile Edge
Computing (MEC).

A ideia por trás da arquitetura C-RAN está em centralizar todas as unidades
de processamento de banda base (Baseband Units - BBU) em um ambiente virtuali-
zado e compartilhar esses BBUs entre as diferentes redes celulares de acesso por de-
manda [Lin et al. 2010]. Ao desacoplar os recursos de processamento da BBU e as fun-
cionalidades de rádio, diferentes estações base (evolved NodeB - eNB) pertencentes à
mesma operadora de rede podem compartilhar recursos e informações sobre as aplicações
em uso. A centralização da RAN permite integrar um alto poder de processamento e ca-
pacidade de armazenamento no provedor da nuvem. Dessa forma, torna-se mais fácil
implantar a computação ubı́qua ao interconectar os vários dispositivos com os serviços
compartilhados [Tran et al. 2017]. Por outro lado, enquanto centralizar os recursos abre
novos horizontes para o paradigma da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT), a
troca de informações entre as antenas das eNBs e o ambiente virtualizado no qual se
encontram as BBUs necessita de enlaces de alta vazão e com baixa latência.

Muitas aplicações sensı́veis ao atraso, como as de streaming de vı́deo, computação
visual e inteligência artificial demandam respostas quase em tempo-real. Portanto, im-
plantar serviços e recursos próximos aos usuários móveis pode preservar os requisitos de
aplicações sensı́veis ao atraso. O paradigma da arquitetura MEC utiliza nuvens locais e/ou
regionais fisicamente mais próximas das eNBs para complementar a arquitetura C-RAN.
Na arquitetura MEC, nós de borda atuam como um poder computacional adicional para
satisfazer de uma forma mais imediata as requisições dos usuários ou para pré-processá-
las antes de enviá-las para a nuvem centralizada, economizando os enlaces que conectam
internamente a rede celular [Hu et al. 2015].

Em 2016, 60% do tráfego móvel foi derivado do tráfego de vı́deo
móvel [CISCO 2017]. Atualmente, todo tipo de mı́dia transferido pela Internet é re-
cuperado através dos protocolos Hypertext Transmission Protocol (HTTP) e Transmis-
sion Control Protocol (TCP). A capacidade da transmissão fim-a-fim possui extremas
variações em poucos segundos devido às condições do canal de rádio, operações de han-
dover e do uso interno dos enlaces na rede celular. Como resultado dessas variações, o
TCP não consegue estimar precisamente a capacidade de transmissão fim-a-fim e, logo,
não só a qualidade experienciada (Quality of Experience - QoE) é afetada como os recur-
sos são sub-utilizados.

Nesse trabalho, formula-se como um problema de programação inteira linear
mista a recuperação de mı́dias através da arquitetura MEC na qual as mı́dias são arma-
zenadas em funções de rede virtuais atuando como caches. As topologias consideradas
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nas avaliações são derivadas de um conjunto de dados disponibilizados pela prefeitura
de Paris, e as requisições pelas mı́dias são modeladas através de um conjunto de dados
disponibilizados pela Netflix. Os resultados de simulação evidenciam um compromisso
entre o custo de recuperação das mı́dias e o custo associado à instanciação dos caches
em redes de altos diâmetros. Observa-se também um compromisso entre a capacidade de
armazenamento dos caches e o número de cópias e seus locais de armazenamento na rede
para as mı́dias mais requisitadas entre as diferentes eNBs.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
uma visão geral da arquitetura das redes celulares e do paradigma de computação na borda
em redes móveis. A Seção 3 apresenta as notações matemáticas utilizadas e a formulação
do problema. A Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos através das simulações.
A Seção 5 apresenta os trabalhos relacionados e a Seção 6 conclui este trabalho.

2. Visão Geral da Arquitetura de Computação na Borda em Redes Móveis

A rede celular conecta os usuários móveis, ou os equipamentos de usuários (User
Equipment - UE), ao núcleo da rede (Evolved Packet Core - EPC). A conexão entre os
UEs e a EPC é feita normalmente por meio da RAN via um ponto de acesso sem fio,
a eNB. A EPC é essencialmente composta de um serving gateway (S-GW), um packet
data network gateway (P-GW), um home subscriber (HSS), um mobility management
entity (MME) e um policy and charging rules function (PCRF). O S-GW é responsável
pelo encaminhamento de pacotes dentro da EPC e atua como um gerenciador de mobi-
lidade quando os UEs se movem de uma eNB para outra, realizando todo o processo de
handover. O P-GW provê conectividade entre os UEs e qualquer tipo de rede externa, atu-
ando como o nó de saı́da para a Internet. O HSS é a base de dados central da rede celular,
na qual as informações sobre assinaturas de todos os usuários da operadora de rede estão
armazenados. É responsável pelo estabelecimento de ligações e sessões, autenticação de
usuários e a autorização de acesso. O MME é responsável por rastrear a localização dos
UEs e seu estado dentro da rede. Quando os usuários são autenticados pelo HSS, o MME
gerencia o estabelecimento das portadoras para a transmissão de dados ao selecionar os
S-GW e P-GW apropriados. Todos os componentes são conectados uns aos outros através
da conexão interna da rede celular, chamada de backhaul.

O paradigma da arquitetura MEC possui como foco prover um ambiente de nuvem
na borda das redes celulares, na qual recursos de virtualização estão localizados dentro
da RAN e próximos aos UEs [Boccardi et al. 2014]. A ideia está em reduzir o uso dos
enlaces do backhaul e em prover baixa latência aos serviços requisitados pelos UEs. A
arquitetura MEC é implantada sobre um ambiente virtualizado, o qual opera em conjunto
com o paradigma da virtualização das funções de rede (Network Function Virtualization
- NFV). Sua principal diferença para o paradigma empregado pela arquitetura MEC está
em seu foco. Enquanto a MEC foca na virtualização de aplicações móveis o NFV foca na
virtualização das funções de rede [Hu et al. 2015]. O NFV instancia funções como ga-
teways, firewalls, sistemas de detecção de intrusão, web caches, balanceadores de carga,
entre outros. A arquitetura MEC pode se beneficiar desse ambiente virtualizado para as
funções de rede já existente para implantar o paradigma das aplicações móveis virtualiza-
das. Além disso, pode também utilizar essas funções de rede para atuar em conjunto com
as aplicações instanciadas na rede celular.
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Figura 1. A arquitetura Mobile Edge Computing.

A Figura 1 ilustra um exemplo da arquitetura MEC. A rede de acesso para os
usuários móveis pode ser qualquer tipo de infraestrutura sem fio, como WiFi, celular ou
ambos, que dispõem de um backhaul cabeado para interconectar os diferentes ambien-
tes virtualizados. O ambiente virtualizado pode ser disposto mais próximo dos usuários
móveis ou da saı́da para a Internet dependendo dos requisitos que a operadora da rede
deseja garantir. Independentemente da topologia de rede adotada pela operadora de rede,
em árvore, anel ou em malha, a caracterı́stica mais importante está na capacidade de criar
enlaces virtuais com o objetivo de interconectar os pares de nós pertencentes ao mesmo
nı́vel hierárquico [Ceselli et al. 2017]. Com o advento das VNFs, até mesmo os nós que
compõem a EPC podem ser máquinas virtuais e interconectados por enlaces virtuais.

3. Formulação do Problema

Neste trabalho, formula-se a obtenção de mı́dias pelos UEs ao recuperá-las de
VNFs atuando como caches em um problema de programação linear inteira mista. O
problema pode ser interpretado como a atribuição dos caches aos ambientes virtuais as-
sociados às eNBs e a atribuição das mı́dias aos caches disponı́veis para satisfazer uma ou
mais requisições dos UEs.

A rede é modelada como um grafo não-direcionado G(N,E), no qual N é o con-
junto de eNBs e E é o conjunto de enlaces que interconectam as eNBs. A função Di,j , tal
que i, j 2 N , define a função de custo para que a eNB i alcance a eNB j. A distribuição
de requisições de cada eNB j é representada por �j . ' representa o conjunto de todas
as mı́dias disponı́veis que podem ser requisitadas pelos UEs e µ⌫ [bytes] é o tamanho de
cada mı́dia ⌫ 2 '. O conjunto  representa o conjunto de todas as cache VNFs dis-
ponı́veis para serem alocadas às eNBs. Considera-se que U ✓ N como o conjunto de
eNBs que hospedam um cache VNF. A capacidade de armazenamento de cada cache
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VNF instanciada u 2 U é representada por ✓u. Com o objetivo de representar o esforço
associado em instanciar um cache VNF k 2  em uma eNB j 2 N , assume-se um custo
de configuração pjk.

A formulação também possui três variáveis de solução. A variável binária tjk in-
dica se a eNB j hospeda ou não um cache VNF k. A obtenção da mı́dia ⌫ pertencente a �j
através da eNB u é representada pela variável binária X⌫

j,u. Para definir que uma mı́dia ⌫
está armazenada em uma eNB u, utiliza-se uma variável binária auxiliar �⌫u. Essa variável
auxiliar indica que a mı́dia ⌫ somente pode estar disponibilizada na eNB u caso a mı́dia ⌫
tenha sido previamente requisitada por um UE e consequentemente armazenada na eNB
u, como mostra a Equação 1.

�⌫u =

(
1,

P
j2N X⌫

j,u > 0

0, caso contrário
(1)

A formulação desenvolvida é apresentada a seguir e todas as notações utilizadas
nesta formulação estão resumidas na Tabela 1.

minimizar
X

j2N

X

⌫2�j

X

u2U

Dj,uX
⌫
j,u +

X

u2U

X

k2 

tukp
u
k (2)

sujeito a
X

k2 

tjk  1 ,8j 2 N (3)

X

j2N

X⌫
j,u  W.�⌫u , 8u 2 U,W � |N | (4)

X

j2N

X⌫
j,u 

X

k2 

tuk , 8u 2 U (5)

X

⌫2V

µ⌫�
⌫
u  ✓u , 8u 2 U (6)

A função objetivo da formulação apresentada é definida na Equação 2. A função
objetivo define que o objetivo está em minimizar o custo da distância entre a eNB j, na
qual a mı́dia ⌫ é requisitada, e a eNB u, na qual a mı́dia ⌫ está armazenada em seu cache
VNF. A função objetivo também define que a quantidade de cache VNFs instanciados na
rede deve ser minimizada. Nesta formulação, assume-se que há recursos disponı́veis em
todas as eNBs para instanciar um cache VNF e a Equação 3 define que cada eNB j pode
instanciar no máximo um cache VNF. A Equação 4 define que para a eNB j recuperar a
mı́dia ⌫ da eNB u, a eNB u deve possuir a mı́dia ⌫ armazenada em seu cache VNF. Da
mesma forma, a Equação 5 complementa a Equação 4 ao definir que as mı́dias só podem
estar armazenadas na eNB u caso a eNB u possua um cache VNF. A última restrição
apresentada pela Equação 6 define que a capacidade de armazenamento dos cache VNFs
instanciados não seja ultrapassada.

A formulação apresentada nesta seção é derivada do problema de atribuição gene-
ralizado (Generalized Assignment Problem - GAP). O problema tem como objetivo alocar
n tarefas em l máquinas com a restrição de que cada tarefa j = 1, ..., n deve ser atribuı́da
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exatamente a uma única máquina. Cada máquina m possui espaço para acomodar um
determinado número de tarefas e cada tarefa ocupa um certo espaço da máquina ao ser
atribuı́do a ela. O processo de atribuir uma tarefa l a uma máquina m incorre em um custo
de atribuição. O objetivo do problema está em encontrar a atribuição de todas as tarefas
com o menor custo de atribuição possı́vel. Como o GAP é um problema NP-difı́cil e a
formulação deste trabalho é derivada de sua formulação, a complexidade computacional
da formulação apresentada também é não-polinomial e cresce com a combinações forma-
das pelo número de eNBs na rede, com o número de eNBs requisitantes e o número de
mı́dias requisitadas.

Tabela 1. Notações utilizadas na formulação.

Notação Descrição Tipo
N eNBs Conjunto
E Enlaces que interconectam as eNBs Conjunto
' Mı́dias Conjunto
�j Distribuição das requições na eNB j Conjunto
U eNB que contém um cache VNF Conjunto
µ⌫ Tamanho de cada mı́dia ⌫ em bytes Parâmetro
✓u Capacidade de cada cache VNF u instanciado Parâmetro
pjk Custo de configuração do cache VNF k na eNB j Parâmetro
tjk eNB j que hospeda um cache VNF k Variável
X⌫

j,u Requisição na eNB j para a mı́dia ⌫ satisfeita pela eNB u Variável
�⌫u Mı́dia ⌫ armazenada na eNB u Variável

4. Resultados
Para avaliar como as mı́dias se distribuem na rede, assim como são instanciados os

cache VNFs, em relação à capacidade de armazenamento e do custo de configuração de
VNFs, implementa-se um simulador na linguagem de programação Python. O simulador
gera as topologias utilizadas, as requisições dos UEs e o modelo de otimização. As topo-
logias geradas são baseadas em um conjunto de dados sobre os hotsposts WiFi disponi-
bilizado pela prefeitura de Paris [Paris 2018]. As três topologias utilizadas nas avaliações
são construı́das ao utilizar os identificadores e as coordenadas de latitude/longitude dos
hotspots WiFi.

dx,y = 2 R arcsin

 s

sin2

✓
laty � latx

2

◆
+ cos(latx) cos(laty) sin

2

✓
lony � lonx

2

◆!

(7)

Para gerar a topologia, assume-se que dois hotsposts separados por um determi-
nado limiar de distância estão de alguma forma conectados. As três topologias são geradas
ao utilizar como limiares 100 m, 300 m e 500 m. Cada limiar gera múltiplas componentes
conexas e a maior componente conexa é selecionada como a topologia para o respectivo
limiar. O custo dos enlaces é representado pelo inverso da distância entre dois nós. A
distância entre dois nós dx,y é a distância de Haversine calculada através da Equação 7, na
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qual R = 6371 Km é o raio da Terra e as variáveis lat e lon são as respectivas posições de
latitude e longitude das eNBs vizinhas x e y. O custo total entre quaisquer pares de eNBs
i e j é definido como a soma do inverso das distâncias entre todas as eNBs que compõem
o menor caminho entre as eNBs i e j, como mostra a Equação 8. As caracterı́sticas de
cada topologia estão resumidas na Tabela 2.

Di,j =
X

(x,y)2SP (i,j)

1

dx,y
(8)

Tabela 2. Caracterı́sticas das topologias geradas.

Limiar # de nós # de enlaces Densidade Diâmetro
100 m 9 29 0.805556 2
300 m 17 84 0.617647 5
500 m 59 249 0.145529 11

Para a requisição de mı́dias, considera-se um conjunto de dados disponibilizado
pela Netflix [Bennett et al. 2007] como modelo para gerar as requisições. O conjunto
de dados é composto por 100 milhões de avaliações em uma escala de 1 a 5 que estão
distribuı́das sobre aproximadamente 18 mil filmes, como mostra a Figura 2. Assume-se
que as mı́dias possuem diferentes popularidades e que a probabilidade de uma mı́dia ser
requisitada é proporcional ao número de avaliações que ela recebeu pelos usuários no
conjunto de dados. A probabilidade é gerada ao normalizar a quantidade de avaliações
recebidas pelo soma das avaliações de todos os filmes.

Figura 2. Distribuição das avaliações dos usuários sobre os diferentes filmes no
conjunto de dados da Netflix.

Os parâmetros do simulador são o número de eNBs requisitantes, a quantidade de
mı́dias a serem requisitadas, o tamanho das mı́dias, a capacidade de armazenamento dos
cache VNFs e o custo de configuração dos cache VNFs. Neste trabalho, assume-se que
todas as mı́dias possuem o mesmo tamanho, todas as eNBs requisitam a mesma quanti-
dade de mı́dias e os cache VNFs possuem a mesma capacidade de armazenamento. As
eNBs requisitantes são selecionadas aleatoriamente seguindo uma distribuição uniforme
desconsiderando-se o nó de controle (NC). Representa-se o custo de configuração dos
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cache VNFs pjk como a distância Dnc,j para que o NC alcance a eNB j multiplicado por
uma constante de penalidade ↵, isto é, pjk = ↵⇥Dnc,j . O nó escolhido na topologia para
representar o NC é o nó que possui o maior valor de intermediação. A intermediação é
uma medida de centralidade na rede cujo valor é calculado pela quantidade de menores
caminhos de todos os nós para quaisquer outros nós da rede que passam pelo nó avaliado.
A parametrização das avaliações está resumida na Tabela 3 e o modelo de otimização é
solucionado através do IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 12.8.0.

Tabela 3. Parametrização

Parâmetro Valor
# de eNBs requisitantes 5 eNBs
# de mı́dia requisitadas por eNB 50 mı́dias
Tamanho de cache [20, 50] mı́dias
Fator de penalidade ↵ [0,2]

A Figura 3 apresenta os resultados para as três topologias quando não há uma
penalidade para instanciar as VNFs e a otimização busca somente minimizar o custo de
recuperação das mı́dias. Pela Figura 3(b) é possı́vel observar que conforme a rede celular
comporta mais instâncias, menor é o tamanho de cache necessário para que haja soluções
viáveis. Como a quantidade de VNFs instanciadas não impacta a solução final, indepen-
dentemente do tamanho do cache, a topologia de 500 m mantém um número de instâncias
superior às demais topologias. Ao possuir uma diversidade maior de enlaces que podem
ser utilizados para a recuperação das mı́dias, o custo para recuperá-las é reduzido, como
mostra a Figura 3(a). Outra caracterı́stica importante de ser observada é que, quando
a rede possui recursos o suficiente para instanciar VNFs com tamanho de cache capaz
de armazenar todas as mı́dias solicitadas, a diversidade de nós e enlaces não é um fator
predominante. Tamanhos de cache próximos a 50 unidades já são capazes de armazenar
todas as mı́dias requisitadas na simulação, portanto é suficiente instanciar as VNFs nas
eNBs nas quais os UEs estão solicitando as mı́dias e armazenar uma cópia de cada mı́dia
nas VNFs instanciadas sem a necessidade de percorrer os enlaces de backhaul da rede
celular.

Visto que todas as três topologias apresentam soluções viáveis a partir de uma
capacidade de cache em 20 unidades, as Figuras 4-6 mostram os resultados com as capa-
cidades de cache variando entre 20 e 50 unidades. A Figura 4 apresenta os resultados do
custo de recuperação das mı́dias em função das configurações de capacidade em cache e
fator de penalidade. É possı́vel observar que, com exceção da topologia de 500 m com
fator de penalidade ↵ = 2, existe uma tendência de reduzir o custo de recuperação das
mı́dias conforme o tamanho dos caches aumente e com um leve aumento ao incremen-
tar o fator de penalidade. Uma vez que os cache VNFs comportem um maior número
de mı́dias, é natural que seja necessário um menor número de instâncias, como mostra a
Figura 5, e que estas instâncias estejam localizadas mais próximas das eNBs nas quais as
mı́dias estão sendo requisitadas.

A pequena variação no custo de recuperação das mı́dias para as topologias de
100 m e 300 m se deve ao diâmetro da rede. Visto que o diâmetro de ambas as rede é
curto e o NC localiza-se em um posição de centralidade da rede, o custo associado aos
poucos enlaces a serem percorridos para as instanciações dos cache VNFs é desprezı́vel
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(a) Custo de recuperação das mı́dias em função
do tamanho de cache.

(b) VNFs instanciadas em função do tamanho de
cache.

Figura 3. Avaliações do custo de recuperação de mı́dias e da quantidade de
VNFs instanciadas com o fator de penalidade ↵ = 0.

comparado ao de recuperar inúmeras mı́dias com custos cada vez menores. Entretanto,
o mesmo comportamento não corre com fator de penalidade ↵ = 2 para a topologia de
500 m. O valor ↵ = 2 indica que os enlaces percorridos para instanciar um cache VNF
possuem o dobro do custo comparado ao de percorrer os enlaces para a recuperação das
mı́dias. Dessa forma, em um rede com um alto diâmetro, existe um compromisso entre
recuperar as mı́dias próximas às eNBs requisitantes e o NC necessitar percorrer mais en-
laces para aproximá-las. Enquanto a capacidade do cache não for grande o suficiente para
produzir soluções com uma redução significativa na quantidade de VNFs instanciadas, a
melhor solução encontra-se em manter as VNFs próximas às eNBs requisitantes. Quando
o número necessário de VNFs é reduzido, a tendência é que esse número se mantenha o
mesmo até o momento no qual a capacidade do cache permite que as requisições sejam
todas satisfeitas pela eNB na qual as requisições são recebidas.

A Figura 6 torna este comportamento mais evidente. Os gráficos apresentam os re-
sultados em função da popularidade das mı́dias para todas as configurações de capacidade
de cache com fator de penalidade ↵ = 2, nos quais os ı́ndices mais baixos representam as
mı́dias mais requisitadas. Observa-se que em todas as topologias, as mı́dias mais popu-
lares possuem a tendência de estarem armazenadas em poucas instâncias e consequente-
mente nas instâncias mais centrais. Dessa forma, todas as eNBs que estejam requisitando
essa mesma mı́dia conseguem recuperá-la com um custo equivalente, enquanto as mı́dias
menos populares ocupam a maior parte dos demais caches, que por sua vez são instan-
ciados mais próximos somente das eNBs que as estão requisitando. Quando o tamanho
do cache é capaz de armazenar todas as mı́dias requisitadas, a tendência é que haja uma
cópia de cada mı́dia popular próxima às eNBs que as requisitam.

5. Trabalhos Relacionados
Baştuğ et al. [Baştuğ et al. 2014] discutem que as RANs devem mudar seu para-

digma reativo para um paradigma proativo. Os autores argumentam que é mais viável
somente tomar uma decisão após a chegada de fluxos de dados na RAN com o aumento
exacerbado de UEs, streaming de vı́deo, aplicações web e das redes sociais. As redes
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(a) Custo de recuperação das mı́dias em todos os
cenários para a topologia de 100 m.

(b) Custo de recuperação das mı́dias em todos os
cenários para a topologia de 300 m.

(c) Custo de recuperação das mı́dias em todos os
cenários para a topologia de 500 m.

Figura 4. Avaliações do custo de recuperação de mı́dias para todos os fatores
de penalidade em todas as topologias.

(a) Número de VNFs instanciadas em todos os
cenários para a topologia de 100 m.

(b) Número de VNFs instanciadas em todos os
cenários para a topologia de 300 m.

(c) Número de VNFs instanciadas em todos os
cenários para a topologia de 500 m.

Figura 5. Avaliações do número de VNFs instanciadas para todos os fatores de
penalidade em todas as topologias.

celulares devem proativamente explorar as informações de contexto dos usuários para an-
tecipar futuras requisições. Afirma-se no trabalho que usuários móveis são previsı́veis
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(a) Relação entre o número de cópias e a populari-
dade da mı́dia na topologia de 100 m.

(b) Relação entre o número de cópias e a populari-
dade da mı́dia na topologia de 300 m.

(c) Relação entre o número de cópias e a populari-
dade da mı́dia na topologia de 500 m.

Figura 6. Relação entre a popularidade das mı́dias e o número de cópias
armazenadas em diferentes cache VNFs para o fator de penalidade ↵ = 2

em todas as topologias.

até um certo grau e a rede celular pode pré-armazenar conteúdos que um conjunto de
usuários possua alta probabilidade de requisitá-los. Como a capacidade de armazena-
mento de usuários móveis está cada vez maior, os autores defendem que os conteúdos
sejam proativamente armazenados nos próprios UEs para serem acessados localmente,
sem a necessidade de se comunicar com a RAN.

Paschos et al. [Paschos et al. 2016] argumentam que a infraestrutura celular evo-
luiu para acompanhar o crescimento de dispositivos móveis que estão acessando a In-
ternet. No entanto, a explosão de RANs e de UEs tornam os enlaces de backhaul con-
gestionados caso nenhuma outra solução seja proposta para reduzir sua carga. Nesse
sentido, armazenar conteúdos na borda da rede celular possui o potencial em aliviar a
infraestrutura cabeada das redes celulares. Entretanto, técnicas de caching normalmente
empregadas em redes de distribuição de conteúdos não são apropriadas para as redes ce-
lulares, visto que o número de conteúdos alcançáveis é ordens de magnitude maior e sua
popularidade varia bruscamente com o passar do tempo. Polı́ticas de retirada de cache
baseadas em modelos de popularidade estáticos, como a Least Recently Used (LRU), não
produzem ganhos satisfatórios. As polı́ticas devem se encaixar no perı́odo que os usuários
acessam os conteúdos como pulsos, e a amplitude desses pulsos serem vistas como po-
pularidades instantâneas para produzir melhores estimativas de popularidade e, portanto,
de caching [Leconte et al. 2016]. Os autores também afirmam que algoritmos de aprendi-
zado de máquina e big data serão primordiais para rastrear as variações de popularidade.

Li et al. [Li et al. 2015, Li et al. 2017] propõem o uso de caching como
serviço (Cachin as a Service - CaaS) nas redes celulares. Com a tendência em virtua-
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lizar estações base em conjuntos de BBUs, assim como os elementos do EPC, as redes
5G devem incorporar o caching como parte do ambiente virtual para aprimorar a entrega
de serviços multimı́dia. Os autores discutem os diferentes prós e contras relacionados ao
local de implantação dos recursos de caching. Recursos fı́sicos mais próximos das eNBs
são naturalmente mais escassos, o que torna mais difı́cil produzir um grande número de
acertos em cache. Ao mover o ambiente virtual mais adentro da EPC os recursos virtuais
das cache VMs aumentarão, assim como os acertos em cache. Por outro lado, a com-
plexidade de roteamento dentro da EPC aumentará, assim como a carga nos enlaces de
backhaul. Além disso, o controlador centralizado do CaaS terá um papel fundamental
com as cache VMs livres para serem instanciadas em qualquer ambiente da rede celular
com o objetivo de atender os requisitos de QoS e dos usuários móveis. O controlador será
responsável por aumentar e diminuir a escala de cache VMs instanciadas, na decisão do
local de instanciação das cache VMs, em configurar rotas eficientes e em pré-armazenar
conteúdos baseando-se nas aplicações utilizadas pelo usuários móveis.

Moon et al. [Moon et al. 2017] propõem um sistema de virtualização de cache
baseado em NFV e em um modelo hierárquico de caching. Os autores projetam o plano
de dados e o plano de controle do sistema. O plano de dados é responsável por receber
as requisições dos usuários móveis através de um protocolo conhecido como Common
Public Radio Interface (CPRI). O roteador de borda verifica se o conteúdo requisitado já
está armazenado em um cache de borda ao analisar as informações do cabeçalho HTTP
através da técnica de inspeção profunda de pacotes (Deep Packet Inspection - DPI). A
análise do fluxo recebido é utilizada para consultar a tabela de encaminhamento (Forwar-
ding Information Base - FIB). Caso o conteúdo requisitado não esteja armazenado em
um cache virtual na borda da rede, o roteador de borda encaminha o fluxo para o S-GW
através do protocolo de tunelamento (General Packet Radio Service Tunneling Protocol
- GTP). O S-GW consulta sua FIB para determinar se o conteúdo requisitado está arma-
zenado no EPG. Se não for o caso, a requisição é encaminhada para o P-GW para ser
recuperado pela Internet. O conteúdo requisitado segue o caminho inverso dentro da rede
celular para ser entregue ao UE, e o orquestrador de caches virtuais- (Virtual Cache Or-
chestrator - vCO) decide o cache virtual no qual o conteúdo será armazenado. No plano
de controle, o vCO é responsável em calcular o roteamento ótimo e em obter informações
sobre os caches virtuais.

6. Conclusão
O paradigma da computação na borda em redes móveis é mais um esforço para

a próxima geração das redes celulares em fornecer conexões de alta vazão e latências
baixas ao ponto de haver respostas em 1 ms. A evolução do paradigma da computação nas
redes de computadores permite criar um balanço no qual as informações são armazenadas
e processadas no local que torna mais conveniente a sua transferência ao usuário final.
Em uma rede na qual a transferência de dados cresce, aproximar as informações e o
processamento de informações dos usuários móveis é uma tendência na implantação das
redes 5G.

Neste trabalho, formulou-se um modelo de otimização para estudar como as
mı́dias requisitadas em diferentes estações base que possuam um certo grau de re-
dundância são armazenadas. Para armazená-las, assume-se um ambiente virtual próximo
às estações base no qual são instanciados caches como funções de rede virtuais. Através
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da metodologia utilizada, o estudo aponta vantagens em armazenar poucas cópias de
mı́dias populares e em nós mais centrais quando os recursos são mais escassos ou quando
o processo de configuração de funções virtuais é custoso para a rede. Além disso, re-
des com diâmetros grandes apresentam um compromisso em instanciar os caches mais
próximos às estações base quando o custo associado à percorrer os enlaces para instanciá-
los é maior que o custo associado ao da recuperação das mı́dias pelos usuários móveis.

Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver heurı́sticas para a alocação dos
caches e do armazenamento das mı́dias ao levar em consideração informações como po-
pularidade das mı́dias, dimensões da rede, polı́ticas de atribuição e descarte nos caches e
o processo de configuração das funções virtuais. Pretende-se também estudar a estimação
da popularidade das mı́dias requisitadas pelos usuários móveis através da correlação de
atributos presentes em metadados das mı́dias utilizando algoritmos de aprendizado de
máquina.
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Abstract. RFC 7665 proposes a reference architecture for Service Function
Chaining (SFC) that splits all SFC functionality into a set of specialized ele-
ments. However, this approach relies on the underlying network infrastructure
and requires communication between Service Functions (SF) and SFC elements.
In this work, we propose Cadeia-Aberta: an architecture in which SFC ele-
ments are implemented transparently inside SF’s kernel using Extended Berke-
ley Packet Filters (eBPF). A proof-of-concept prototype demonstrates that this
approach allows direct communication between SFs and reduces communica-
tion overhead.

Resumo. A RFC 7665 propõe uma arquitetura de referência para encadea-
mento de funções de rede (Service Function Chaining - SFC) que decompõe
as funcionalidades de SFC em um conjunto de elementos especializados. En-
tretanto, essa abordagem é dependente da infraestrutura de redes e requer
comunicação entre funções de serviço (FS) e elementos de SFC. Este traba-
lho propõe Cadeia-Aberta: uma arquitetura na qual os mecanismos de SFC são
implementados de forma transparente no kernel das próprias SFs usando exten-
ded Berkeley Packet Filters (eBPF). Um protótipo demonstra que essa proposta
permite comunicação direta entre FSs e reduz gargalos na comunicação.

1. Introdução

Nos últimos anos o paradigma de Virtualização de Funções de Rede (Network
Function Virtualization - NFV) tem permitido a migração de funções de rede imple-
mentadas em hardware para uma abordagem baseada em software. Essa mudança traz
benefı́cios como maior flexibilidade, tempo de desenvolvimento reduzido e a possibi-
lidade de se usar hardwares genéricos, como servidores de propósito geral, reduzindo
custos [Mijumbi et al. 2016]. Ao mesmo tempo, interconectar tais funções virtualizadas,
também chamadas de funções de serviço (FS), permitindo uma execução sequencial en-
cadeada representa um novo desafio. Diversas organizações e grupos de pesquisa têm
proposto soluções para esse problema, chamado de encadeamento de funções de rede
(Service Function Chaining - SFC) [Quinn and Nadeau 2015].

Uma das principais propostas veio da Internet Engineering Task Force (IETF)
na forma da RFC 7665 [Halpern and Pignataro 2015]. Ela define um protocolo de en-
capsulamento para SFC e uma arquitetura composta por três tipos elementos de rede:
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classificadores, encaminhadores e proxies. Esses elementos atuam conjuntamente para
mover os pacotes na sequência correta pelas funções. Todos eles atuam sobre um
encapsulamento especial, o Network Service Header (NSH), especificado pela RFC
8300 [Quinn et al. 2018]. O cabeçalho NSH carrega informação sobre a cadeia sendo
executada e é atualizado no decorrer da execução. Visando desacoplar os planos de
serviço e de dados, a arquitetura requer um encapsulamento de transporte externo ao
NSH, como VXLAN [Mahalingam et al. 2014], GRE [Farinacci et al. 2000] ou Geneve
[Gross et al. 2018], por exemplo, utilizado pelo plano de dados apenas para mover o pa-
cote pela rede.

Porém, o desacoplamento alcançado é apenas parcial. As ações dos encaminhado-
res são comumente integradas em switches virtuais, como OVS [Pfaff et al. 2015] e VPP1.
Essa abordagem depende de dispositivos especializados e requer que o plano de dados te-
nha conhecimento do NSH e da infraestrutura de encadeamento. Essa dependência tem o
potencial de atrasar a adoção e a implementação do encadeamento de funções em ambien-
tes já existentes, além de restringir a arquitetura a certos dispositivos e plataformas. Ape-
sar de trabalhos recentes abordarem esse problema [Castanho et al. 2018], eles tem suas
limitações de escalabilidade e desempenho, pois dependem de elementos intermediários
para prover o encadeamento. Portanto o desacoplamento entre os planos de serviço e de
dados em ambientes SFC ainda é um problema em aberto.

Neste trabalho, é proposto Cadeia-Aberta, uma nova arquitetura para habilitar o
desacoplamento total entre esses dois planos. Nela, os componentes de SFC são integra-
dos dentro de cada função, sendo efetivamente transformados em estágios de processa-
mento. Dessa forma, as ações necessárias para habilitar o encadeamento ficam restritas
às funções, geralmente implementadas como máquinas virtuais ou contêineres. Assim,
o plano de dados não precisa ter conhecimento nenhum sobre a arquitetura de SFC. A
viabilidade da arquitetura é provada por meio da construção de um protótipo utilizando
a tecnologia extended Berkeley Packet Filters (eBPF). Os estágios são implementados
como programas eBPF [Miano et al. 2018] dentro do kernel do Linux, de forma que as
operações de SFC são feitas durante o processamento dos pacotes pela pilha de rede do
sistema operacional (SO). Essa abordagem faz com que a arquitetura seja completamente
transparente não só à rede, mas também às funções de rede virtualizadas, executadas em
espaço de usuário.

O restante deste documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 provê
uma contextualização de SFC e eBPF. A seção 3 discute trabalhos relacionados. O projeto
e implementação da arquitetura proposta são discutidos na seção 4. A seção 5 descreve
a avaliação experimental. A seção 6 discute as vantagens e desvantagens da arquitetura
proposta e a seção 7 conclui esse trabalho.

2. Contextualização

Nesta seção, são apresentadas a arquitetura de referência para SFC proposta pela
IETF (seção 2.1) e a tecnologia eBPF (seção 2.2), utilizada no protótipo apresentado.

1https://fd.io/technology/
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2.1. Arquitetura da RFC 7665

Recentemente o grupo de trabalho de SFC da IETF vem propondo diversos
padrões para SFC, dos quais pode-se destacar a RFC 7665 [Halpern and Pignataro 2015],
que especifica uma arquitetura de referência para SFC, e a RFC 8300 [Quinn et al. 2018]
que padroniza um protocolo de encapsulamento a ser usado nessa arquitetura, o Network
Service Header (NSH). Um cabeçalho NSH carrega dois identificadores: o Service Path
Identifier (SPI) de 3 bytes e o Service Index (SI) de 1 byte. O primeiro indica a cadeia
em execução, representada por um número identificador. O segundo informa qual é o
próximo elemento da cadeia a ser executado, representado por um ı́ndice de 0 a 255. O SI
é decrementado após a execução de cada função de serviço, e é utilizado conjuntamente
com o SPI na escolha do próximo salto da cadeia pelos encaminhadores.

Na arquitetura da RFC 7665, representada na Figura 1, o encadeamento das
funções é habilitado a partir da operação conjunta de 4 tipos de elementos:

• Classificadores: pacotes entrando no ambiente SFC são classificados para deter-
minar qual encadeamento deve ser executado, seguido da inserção do cabeçalho
NSH correspondente;

• Funções de serviço (FS): executa algum processamento sobre o pacote. Podem
ser divididas em duas categorias: NSH-aware e NSH-unaware. A primeira é com-
posta por funções que têm conhecimento do encapsulamento NSH, e sabem operar
sobre ele. As funções da segunda, também chamada de legadas, não são cientes
do protocolo, e necessitam da intermediação de um proxy;

• Proxies: são responsáveis pela remoção e reinserção do cabeçalho NSH nos pa-
cotes antes e depois, respectivamente, do seu processamento por funções NSH-
unaware;

• Encaminhadores: a cada etapa da execução de uma cadeia, o encaminhador é
responsável por decidir qual é a próxima função a ser executada e modificar o
encapsulamento de transporte apropriadamente para permitir que a rede consiga
entregar o pacote ao próximo salto.

Encaminhador 1

Proxy

FS2

FS1

Encaminhador 2

FS3 FS4

Classificador

NSH-
unaware NSH-

aware

Rede
externa 

Figura 1. Exemplo de arquitetura segundo a RFC 7665
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2.2. Extended Berkeley Packet Filter (eBPF)

BPF é um conjunto de instruções inicialmente criado para auxiliar na captura e
filtragem de pacotes no sistema BSD [McCanne and Jacobson 1993]. Criada por Steven
McCanne e Van Jacobson, é componente fundamental da biblioteca libpcap, amplamente
utilizada por aplicações de rede, como tcpdump e Wireshark [Orebaugh et al. 2006]. Pro-
gramas escritos com essa linguagem são executados por máquinas virtuais implementadas
dentro do kernel. Com isso, é possı́vel alterar o processamento de pacotes feito pela pi-
lha de protocolos do sistema operacional, adicionando um nı́vel de programabilidade ao
processamento de pacotes.

Após a sua criação, a linguagem BPF foi portada para o sistema operacional Li-
nux, onde mais recentemente, em 2013, recebeu uma grande atualização com novas fun-
cionalidades2. Essa nova versão foi proposta por Alexei Starovoitov, e é denominada
extended Berkeley Packet Filter (eBPF). Com o tempo, a nova versão da linguagem natu-
ralmente herdou o nome BPF, enquanto a anterior hoje é chamada de classic BPF (cBPF).

As diferenças entre cBPF e eBPF são grandes, desde o número de registradores
disponı́veis (de 2 para 11), possibilidade de encadeamento de programas BPF utilizando
tail calls, além de todo um arcabouço de funções auxiliares e ferramentas providas pelo
sistema Linux. Porém, uma das mais importantes é a adição de estruturas chave-valor,
denominadas mapas, algo não disponı́vel na versão original. Atualmente, o kernel do
Linux apresenta diversos mapas distintos, como tabelas hash, arrays, pilhas, filas, tabelas
de redirecionamento, entre outras. Além de aumentar a aplicabilidade de programas BPF,
esses mapas podem ser acessados tanto de espaço de kernel quanto por aplicações em
espaço de usuário, permitindo troca de informação entre os dois meios.

3. Trabalhos relacionados

Alguns trabalhos recentes abordam o desacoplamento entre os planos de serviço
e de dados. PhantomSFC [Castanho et al. 2018] transforma todos os componentes de
SFC em funções individuais, ao invés de papéis lógicos desempenhados por outros dis-
positivos de rede. Essas funções especiais executam ao lado das demais funções, porém
atuam apenas nas ações necessárias para habilitar o encadeamento. Como todo pacote
precisa passar pelo encaminhador a cada passo de execução de uma cadeia, o resultado da
virtualização dos elementos de SFC é a criação de uma topologia do tipo estrela centrada
nos encaminhadores. Portanto, esses elementos se tornam potenciais gargalos, além de
importantes pontos de falha. O mesmo problema se aplica aos proxies, em menor grau.

Outra técnica proposta para habilitar SFC que tem sido discutida atualmente
é o uso de roteamento por segmento (segment routing) [Abdelsalam et al. 2017,
Duchene et al. 2018] utilizando o protocolo IPv6. Nessa abordagem um pacote é en-
capsulado com várias labels, na forma de uma pilha, que definem como o pacote deve
ser encaminhado na rede, especificando assim o encadeamento de funções. A cada salto,
os dispositivos de rede leem a próxima label e encaminham o pacote correspondente-
mente. Essa abordagem diminui a complexidade da arquitetura de encadeamento, já que
não existe a necessidade de elementos encaminhadores e configuração de regras de en-
cadeamento na rede, apenas nas pontas. Porém essa abordagem é ainda mais acoplada

2https://lwn.net/Articles/740157/
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aos dispositivos de rede do que a proposta pela RFC 7665, já que os dispositivos inter-
mediários necessitam operar sobre as labels.

Diversos outros trabalhos usando a tecnologia eBPF têm surgido, muitos ins-
pirados pelo projeto de código aberto IOVisor3. InKev [Ahmed et al. 2018] habilita a
execução de programas no plano de dados de redes virtuais, com foco em redes de cen-
tros de dados. Tu et al. [Tu et al. 2017] descrevem o projeto, implementação e avaliação
de um plano de dados extensı́vel para OvS, baseado em eBPF. Para permitir que o proto-
colo OpenFlow suporte protocolos diversos, Jouet et al. [Jouet et al. 2015] definem uma
extensão para o protocolo, chamada OpenFlow Extended Match field (OXM), para ins-
talar bytecode BPF. Os autores também adicionaram o mecanismo da biblioteca libpcap
a um switch OpenFlow para executar esse bytecode [Jouet et al. 2015]. Xhonneaux et
al. [Xhonneux et al. 2018] também utiliza programas eBPF para habilitar a arquitetura
de SFC utilizando roteamento por segmento, discutido anteriormente. No contexto de
segurança, Betrone et al. [Bertrone et al. 2018] propõem uma nova ferramenta iptables
baseada em eBPF. Nesse trabalho é apresentada uma nova aplicação dessa tecnologia,
dessa vez para separar os planos de dados e serviço em ambientes de SFC.

4. Cadeia-Aberta

Para desacoplar a arquitetura de encademento da rede, é necessário retirar as ações
de SFC do plano de dados, de forma que os dispositivos de rede não precisem ter nenhum
conhecimento sobre o mecanismo de encadeamento. Nesta seção é apresentado uma nova
solução para esse problema, a arquitetura Cadeia-Aberta (4.1). Em seguida, é discutido a
implementação de um protótipo utilizando eBPF (4.2).

4.1. Arquitetura

Visando habilitar o desacoplamento total, pode-se retirar as ações dos elementos
de SFC dos dispositivos do plano de dados e integrá-las às máquinas virtuais que exe-
cutam as funções de rede. Essas ações podem ser resumidas nas seguintes operações:
classificação de pacotes, encapsulamento, desencapsulamento e encaminhamento.

Idealmente, essa integração deve ser transparente à função, evitando a necessidade
de alterações na implementação ou funcionalidade da mesma. Isso pode ser feito na forma
de estágios de pré e pós-processamento adicionados a cada função de rede virtualizada,
como ilustrado na Figura 2. Operações de encaminhamento, tradicionalmente efetuadas
por um encaminhador, podem ser feitas localmente por um estágio de encaminhamento
adicionado ao fim da execução do pacote por cada função. Dessa forma, o elemento de
encaminhamento se torna distribuı́do, e cada função é responsável por ajustar o cabeçalho
externo do pacote para fazer o encaminhamento para a próxima função na cadeia. Com
isso, a arquitetura deixa de ser centrada nos encaminhadores e passa a ter uma topologia
mais genérica, sem a necessidade de constantes trocas de mensagens entre funções e
encaminhadores.

Similarmente, as operações de desencapsulamento e encapsulamento feitas pelos
proxies podem ser implementadas por estágios adicionados exatamente antes e depois,

3www.iovisor.org
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respectivamente, da execução da função em si. A Figura 2 ilustra uma função de rede
com os múltiplos estágios locais.

Dec Enc FwdFS

Figura 2. Exemplo de função de rede com os estágios extras de processamento
SFC

Como mostrado na Figura 2, uma função nessa nova arquitetura é composta por
quatro estágios de processamento:

1. Desencapsulamento (Dec): ao receber um pacote encapsulado com NSH, este
estágio é responsável por fazer o desencapsulamento, retirando o NSH e salvando
essa informação para posterior readição no estágio de encapsulamento;

2. Função (FS): esse é o estágio responsável pela real funcionalidade da função
de serviço. Nele é implementada a lógica de tratamento de pacotes principal da
função. No caso de uma função de NAT, por exemplo, nesse estágio seriam efetu-
adas as mudanças de endereços IP e portas;

3. Encapsulamento (Enc): após a execução da função, o cabeçalho NSH precisa
ser readicionado ao pacote. Esse estágio é responsável por reinserir o cabeçalho
retirado anteriormente e decrementar o campo SI;

4. Encaminhamento (Fwd): nesse estágio são implementas as ações do encami-
nhador. Os ı́ndices SPI e SI do cabeçalho NSH são utilizados para consultar uma
tabela de encaminhamento e decidir qual é o endereço da próxima função da ca-
deia. Após a consulta, o encapsulamento de transporte é atualizado com esse novo
endereço e o pacote é entregue à rede.

O exemplo dado considera que a função de rede sendo executada pelo estágio FS
é NSH-unaware, isto é, não tem conhecimento sobre o protocolo NSH. Na arquitetura da
RFC 7665, esse tipo de função necessita de um proxy para ser integrado ao ambiente de
SFC. Para funções NSH-aware, nas quais não é necessária a retirada do NSH, os estágio
Dec e Enc podem ser desabilitados. Nessa situação, pacotes recebidos seriam diretamente
entregues ao estágio FS e em seguida ao estágio Fwd, com posterior reenvio à rede.

Com a utilização dos estágios, não há mais necessidade de encaminhadores inter-
mediários entre as funções. Essas podem se organizadas em qualquer tipo de topologia
lógica entre as FSs, que é definida pelas regras de encaminhamento instaladas diretamente
no estágio Fwd. Essa diferença na topologia pode ser observada na Figura 3.

O cenário ilustrado é composto por quatro funções. Na arquitetura Cadeia-Aberta,
cada função é como uma caixa fechada, com todas as funcionalidades necessárias, e a
comunicação entre as funções que compõem uma cadeia é feita de forma direta. Em con-
traste, na arquitetura de referência da RFC 7665, mostrada na Figura 3(b), a comunicação
entre as funções é feita de forma indireta, sempre passando por um encaminhador e pos-
sivelmente por um proxy, como é o caso das funções F1 e F2. Todas as regras necessárias
para configurar os estágios existentes e habilitar o encadeamento de funções são adicio-
nadas por um plano de controle, que está fora do escopo deste trabalho.
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F1

F2
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OUT

OUT

(a)

F1

Class

F2

F3 F4

Proxy

EncIN

OUT

OUTEnc

(b)

Figura 3. Exemplos de cenários utilizando duas arquiteturas (a) Arquitetura
Cadeia-Aberta (b) Arquitetura de referência da RFC 7665

4.2. Implementação

Para implementar os estágios de processamento, foi criado um protótipo utili-
zando programas eBPF carregados no kernel do Linux. Essa tecnologia foi escolhida por
possibilitar a alteração do processamento de pacotes em espaço de kernel, o que efetiva-
mente torna os estágios transparentes às funções. Dessa forma, não é necessária nenhuma
alteração na implementação da função, como desejado.

eXpress Data
Path (XDP) Placa de Rede

Traffic Control (TC)

RX TX

Netfilter

TCP Stack

Socket Layer

(a)

XDP

NIC

Dec

TC

RX TX

Usuário

Kernel

FS

Enc Fwd

(b)

Figura 4. (a) Camadas da pilha de rede do kernel do Linux (b) Estágios imple-
mentados como códigos BPF no kernel do Linux

Códigos BPF podem ser carregados em diversos ganchos (hook points) no kernel,
que é composto por diversas camada de processamento de pacotes, como mostra a Figura
4(a). Programas BPF associados a cada camada veem diferentes contextos (isto é, o
pacote a que tem acesso) e têm permissão de uso de diferentes conjuntos de funções
auxiliares. Por exemplo, programas na camada eXpress Datapath (XDP) são os primeiros
a interagirem com os pacotes após o recebimento pela placa de rede. O contexto para
eles é um quadro de camada 2, ou seja, o pacote inteiro. Além disso, estão disponı́veis
funções de modificação do tamanho do pacote, inserção e retirada de cabeçalhos, reescrita
de campos, entre outras. Já na camada Netfilter, o contexto recebido pelo programa é
um pacote de camada 3, sendo inacessı́vel o cabeçalho Ethernet. Em contrapartida, é
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permitido o uso de novas funções auxiliares para cálculo de checksum e tunelamento, por
exemplo, não disponı́veis na camada XDP.

Por ser a mais próxima à placa de rede, a camada XDP se torna o gancho ideal para
a implementação dos estágios. Durante a recepção no XDP, o sistema operacional ainda
não criou socket buffers nem metadados para o pacote, sendo possı́vel fazer alterações
arbitrárias no mesmo antes de entregá-lo para as camadas superiores. Ela apresenta o
maior desempenho se comparada às outras [Miano et al. 2018].

Porém, o propósito dessa camada é prover uma forma rápida de tratar pacotes
recebidos, possibilitando, por exemplo, o descarte antecipado de pacotes, antes que esses
sejam entregues à pilha. Por conta disso, programas eBPF associados à camada XDP só
são capazes de processar pacotes na recepção, e não na transmissão. Portanto, o único
estágio capaz de ser implementado nesse nı́vel é o de desencapsulamento (Dec).

Logo acima do XDP, está a camada de Traffic Control (TC), que é responsável pela
implementação e aplicação de polı́ticas de controle de tráfego no Linux. Por meio dela é
possı́vel ajustar as polı́ticas de fila utilizadas pelo sistema operacional, assim como aplicar
filtros e ações personalizadas para o tratamento de pacotes. Nessa camada, programas
eBPF representam um tipo especial de filtro, que é programável e capaz de determinar
que ação deve ser executada sobre o pacote (ex: aceitar, rejeitar, abortar, adicionar túnel).
O contexto visto por tais programas também é o de pacotes de camada 2, portanto têm
acesso a todos os cabeçalhos.

Na transmissão, essa é a camada mais próxima da placa de rede, representando
um dos últimos trechos de código a serem executados sobre o pacote antes do envio ao
driver da interface de rede. Os dois estágios restantes, o de encapsulamento (Enc) e o de
encaminhamento (Fwd) foram implementados nessa camada.

Diferentemente da camada XDP, programas eBPF no TC não tem acesso a funções
de encapsulamento/desencapsulamento que possibilitem o uso de protocolos genéricos.
A única forma encontrada pelos autores para se adicionar novos bytes ao cabeçalho do
pacote foi utilizando diretivas de inserção de rótulos VLAN. Cada chamada à função
auxiliar bpf skb vlan push() adiciona 4 bytes ao cabeçalho Ethernet, correspondendo
a um novo cabeçalho VLAN. Como o programa tem acesso total aos bytes do pacote, é
possı́vel sobrescrever os rótulos VLAN adicionados e reorganizar os cabeçalhos da forma
desejada. Este artifı́cio foi utilizado para habilitar o encapsulamento no estágio Enc.

Por fim, o estágio FS, que implementa a função de serviço em si, é implementado
como uma aplicação de rede em espaço de usuário, permitindo assim o uso da maioria das
funções já existentes hoje. Uma limitação, porém, é que a implementação atual suporta
apenas funções que usam raw sockets, pois nesse modelo a aplicação recebe os pacotes
logo acima da camada TC. Para funções que utilizam sockets TCP, por exemplo, a cap-
tura dos pacotes acontece mais acima da pilha, e talvez seja necessária a implementação
de outros programas eBPF em camadas acima do XDP e TC para garantir o tratamento
correto dos pacotes.

Diversos pesquisadores sugerem que funções devem ser implementadas em
espaço de kernel, visando evitar perda de desempenho com trocas de contexto
[Miano et al. 2018, Ahmed et al. 2018]. Porém, por mais polivalentes que programas
eBPF no kernel sejam, eles também têm suas limitações como inexistência de loops e
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Figura 5. Infraestrutura do ambiente utilizado durante os testes

tamanho reduzido dos programas, de forma que a implementação de funções em espaço
de usuário permite uma gama de funcionalidades muito maior. Uma possibilidade para se
garantir um equilı́brio entre essas duas abordagens é a utilização de bibliotecas como Data
Plane Development Kit (DPDK)4 em conjunto com sockets do tipo AF XDP5, que permi-
tem o processamento de pacotes em espaço de usuário com alto desempenho e ao mesmo
tempo a integração de programas BPF na camada XDP para o tratamento de pacotes.

5. Avaliação experimental

Para avaliar a aplicabilidade da arquitetura proposta, foi criado um ambiente de
testes conforme a Figura 5. Foram utilizados dois servidores Dell PowerEdge T430, com
processador Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz e uma placa de rede Intel I350 (quad-
port, 1 GbE) cada. O Servidor 1 continha 64 GB memória e o Servidor 2 16 GB.

Neste ambiente a comunicação entre dois hospedeiros, um de origem src e outro
de destino dest, passa por uma cadeia de funções antes de chegarem ao destino. Apenas
os pacotes de src para dest foram encaminhados por dentro da cadeia. O nó src foi colo-
cado dentro de uma máquina virtual, na qual foi configurado um elemento Classificador
de SFC, que encapsulava o tráfego de saı́da e adicionava o cabeçalho NSH correspon-
dente para permitir o encadeamento. Esse elemento também foi implementado como um
código eBPF associado ao caminho egress da camada TC do Linux, sendo completamente
transparente para a aplicação cliente.

Todas as funções utilizadas consistiram em um simples fio virtual, que recebia
pacotes e os reenviava pela mesma interface, implementado utilizando switch OVS com
apenas 1 regra. Essa função simples permite eliminar possı́veis atrasos adicionados pelo
processamento adicional imposto por funções complexas, de forma que os resultados ob-
tidos refletem o desempenho máximo da arquitetura. A plataforma de virtualização uti-
lizada foi QEMU KVM e o switch L2 usado na comunicação foi criado usando Linux
bridges.

Durante os testes foi analisado o impacto do tamanho da cadeia na latência ponta-

4dpdk.org
5https://lwn.net/Articles/750293/
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a-ponta observada pelo nó de origem utilizando a ferramenta ping com ICMP sobre IP de
64 Bytes a uma taxa de 100 pps. Foram avaliados diversos tamanhos de cadeia, variando
desde 0 (comunicação sem SFC) até cadeias com 8 funções em sequência. A Figura 6
mostra que há um aumento linear na latência de cerca de 0,2 ms a cada função adicionada.
Os resultados representam a média de 15 rodadas, cada uma consistindo de 100 pacotes
ICMP. As barras no gráfico representam o erro padrão.

O incremento linear observado só é possı́vel pois as funções se comunicam direta-
mente. Arquiteturas similares [Castanho et al. 2018] requerem elementos intermediários
na comunicação, de forma que cada nova função adicionada à cadeia impõe uma maior
carga no encaminhador, tornando o aumento da latência exponencial.

6. Discussão

Além de desacoplar os planos de serviço e de dados, a arquitetura Cadeia-Aberta
e sua implementação utilizando a tecnologia eBPF apresentam diversas caracterı́sticas
interessantes. A seguir, são discutidas as principais, enfatizando as principais vantagens
e desvantagens da abordagem e da implementação propostas.

Transparência à função e à rede. Ao mover toda a funcionalidade de SFC
para o kernel da máquina virtual de cada função, retira-se a necessidade de aplicações
(funções de rede) e da infraestrutura terem conhecimento e operarem sobre o encapsu-
lamento NSH. Caso as funções utilizadas sejam NSH-aware, a transparência não é uma
necessidade, de forma que podemos desabilitar os estágios Dec e Enc. Porém, funções
legadas isto é, NSH-unaware, podem fazer parte do encadeamento sem necessitarem de
nenhuma alteração no seu código ou modo de operação. Isso é possı́vel pois todas as
operações necessárias sobre o encapsulamento NSH são feitas pelos outros estágios de
processamento, dentro do kernel.

Maior facilidade de execução de operações de proxy. Na arquitetura proposta
pela RFC 7665, efetuar operações de proxy pode não ser algo trivial. Tais elementos
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precisam fazer um casamento entre os pacotes de entrada e saı́da de uma função de
rede. Porém, a arquitetura não impõe nenhuma restrição quanto ao tipo de alterações
que as funções podem fazer aos pacotes. Tais modificações podem ir desde modificação
de cabeçalhos e carga de dados, até deleção e criação de múltiplos novos pacotes. Essa
dinamicidade torna a tarefa de casamento de pacotes de difı́cil execução, requerendo algo-
ritmos complexos [Qazi et al. 2013], que apesar de eficazes não são totalmente precisos.
Ao movermos essas ações para dentro do kernel, tanto as operações quanto a execução da
função ocorrem sob o mesmo domı́nio de software, isto é, o mesmo sistema operacional.

Apesar de fora do escopo deste trabalho, o casamento dos pacotes pode ser facili-
tado por meio do uso de estruturas presentes no próprio sistema operacional. Por exemplo,
se um esquema sem cópia é usado na passagem dos pacotes da placa de rede para o espaço
de usuário, qualquer operação sobre o pacote operará sobre o mesmo espaço de memória,
tornando o casamento no estágio de encapsulamento uma operação trivial. Além disso,
metadados adicionais podem ser adicionados à estrutura do pacote para auxiliar na cor-
respondência entre pacotes.

Maior resiliência a falhas. Como a arquitetura Cadeia-Aberta propõe uma maior
distribuição das operações de SFC, há uma redução dos pontos de falha do sistema como
um todo. Na arquitetura original, a falha em um encaminhador afetaria todas as funções
de rede associadas a ele, mesmo que estivessem em perfeito funcionamento. Na aborda-
gem proposta, a falha de qualquer elemento não tem o poder de afetar o funcionamento
de outras funções, mas apenas a si mesmo e as cadeias as quais ele pertence. Além disso,
apesar de visar os mesmos objetivos da arquitetura PhantomSFC [Castanho et al. 2018],
Cadeia-Aberta não se limita a topologias do tipo estrela. Na verdade, as cadeias podem
formar qualquer tipo de topologia, sem a necessidade de elementos centralizadores inter-
mediários.

Estágios programáveis. Por natureza, máquinas BPF podem ter sua funcionali-
dade modificada em tempo de execução a qualquer momento. Além disso, a sua lingua-
gem é genérica o suficiente para permitir a implementação de diferentes programas. Isso
torna os estágios de processamento efetivamente programáveis. Por exemplo, diferentes
técnicas de casamento de pacotes podem ser implementadas e carregadas a qualquer mo-
mento nos estágios de proxy. O mesmo pode ser feito com o estágio Fwd, permitindo
a implementação de novas funcionalidades e diferentes formas de encaminhamento sob
demanda.

Offload para dispositivos programáveis: atualmente já existem disposi-
tivos capazes de executar códigos eBPF em hardware [Kicinski and Viljoen 2016,
Pacı́fico et al. 2018], assim como métodos nativos ao Linux para fazer offloading para tais
dispositivos. Isso permite ainda maiores ganhos de desempenho em relação à execução
no kernel.

Apesar dos diversos pontos positivos, a arquitetura também apresenta algumas
desvantagens, como necessidade de comunicação do controlador com todas as funções
de rede para configuração das regras de encaminhamento. Ao invés de estabele-
cer comunicação apenas com alguns encaminhadores e proxies para configurar o ambi-
ente, o plano de controle precisará se comunicar com todas as funções habilitadas. Esta
exigência, porém, é amenizada pelo fato do plano de controle já precisar configurar as
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funções de rede como, por exemplo, para instalar regras em Firewalls e NATs.

Restrito ao Linux. As mudanças mais recentes no arcabouço eBPF, até o mo-
mento, foram implementadas apenas no Linux. Logo, a implementação da arquitetura
Cadeia-Aberta feita hoje é restrita apenas a esse ambiente. Porém, a comunidade Fre-
eBSD já vem discutindo sobre uma adaptação do eBPF para o sistema6. Mesmo assim,
essa limitação não causa uma grande restrição à aplicação da arquitetura nos diversos am-
bientes de nuvem e centro de dados de hoje, visto que a grande maioria desses ambientes
rodam Linux. A única restrição seria a utilização de uma versão mais recente do kernel.

7. Conclusão

Neste trabalho foi proposta uma nova arquitetura para SFC, denominada Cadeia-
Aberta. Visando desacoplar os planos de dados e de serviço, os elementos de SFC da
RFC 7665 são transformados em estágios de processamento e integrados a cada função
de serviço.

Dessa forma, não há mais a necessidade de elementos intermediários na
comunicação entre as funções da cadeia, reduzindo potenciais gargalos e generalizando
os tipos de topologia lógica possı́veis. Também foi apresentado um protótipo que im-
plementa os estágios como programas eBPF carregados ao kernel do Linux, tornando o
mecanismo de SFC completamente transparente às funções e à rede.

Os testes feitos mostram que essa abordagem permite um incremento linear na
latência para cada função adicionada a uma cadeia, o que representa uma evolução em
relação ao estado da arte [Castanho et al. 2018]. Como trabalhos futuros, espera-se mo-
dificar o mecanismo de encapsulamento utilizado para permitir maior desempenho e im-
plementar um plano de controle para interagir com o ambiente.
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CEP: 85902-490 – Toledo – PR – Brasil

alexandrehuff@utfpr.edu.br, gvsouza@inf.ufpr.br, elias@inf.ufpr.br

Abstract. The NFV-MANO architecture, which is widely adopted by NFV
(Network Function Virtualization) solutions, includes the NFVO (NFV Orches-
trator) element to support the Service Function Chaining (SFC) orchestration.
In this work we propose a strategy for the orchestration of Multi-SFCs: SFCs
distributed over multiple clouds, possibly in multiple domains, orchestrated by
NFVOs of multiple NFV platforms. Existing solutions are monolithic because
they are restricted to SFCs composed of Virtual Network Functions (VNFs) from
a single cloud/domain/orchestrator. The proposed strategy establishes tunnels
by instantiating VNFs connecting segments of the Multi-SFC, allowing the se-
cure communication across multiple domains. Several management tasks, in-
cluding configuring NFV infrastructures, are transparent to the operator. Ex-
perimental results are presented for the evaluation of the proposed approach in
terms of performance and resource consumption.

Resumo. A arquitetura NFV-MANO, amplamente adotada por soluções NFV
(Network Function Virtualization) inclui o elemento NFVO (NFV Orchestrator)
para apoiar a orquestração de SFC (Service Function Chaining). Este trabalho
propõe uma estratégia para a orquestração de Multi-SFCs: SFCs distribuı́das
sobre múltiplas nuvens, possivelmente em múltiplos domı́nios, orquestradas por
NFVOs de múltiplas plataformas NFV. Soluções existentes são monolı́ticas, pois
se restringem a SFCs compostas por VNFs (Virtual Network Functions) de uma
única nuvem/domı́nio/orquestrador. A estratégia proposta estabelece túneis
através da instanciação de VNFs em pontos especı́ficos da Multi-SFC, permi-
tindo a instanciação e comunicação segura de recursos em múltiplos domı́nios.
Diversas tarefas de gerenciamento, incluindo a configuração das infraestrutu-
ras NFV são transparentes para o operador. Resultados experimentais avaliam
a solução, comparando a abordagem proposta em termos de desempenho e con-
sumo de recursos.

1. Introdução
A Virtualização de Funções de Rede (NFV - Network Function Virtualization) per-
mite a implementação em software de diversas funções que tradicionalmente são exe-
cutadas em middleboxes. Cada instância de uma função virtualizada de rede é de-
nominada VNF (Virtual Network Function) e pode ser executada por sistemas de
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virtualização em hardware de prateleira, aumentando a sua flexibilidade e diminuindo
custos [Chiosi et al. 2013, Martins et al. 2014, Yousaf et al. 2017]. Neste contexto, a
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) propôs a arquitetura do fra-
mework NFV-MANO (NFV - Management and Orchestration) para o gerenciamento e
orquestração de VNFs.

Uma das principais responsabilidades do NFV-MANO é coordenar a composição
de VNFs para formar uma SFC (Service Function Chaining). Uma SFC consiste de uma
composição de VNFs e do encaminhamento do tráfego entre as mesmas em uma ordem
pré-definida para disponibilizar serviços de rede [Halpern and Pignataro 2015]. Na SFC,
o tráfego da rede é encaminhado para a próxima função da cadeia de VNFs através de um
identificador de fluxo, enquanto que no roteamento convencional as decisões de encami-
nhamento geralmente são baseadas apenas no endereço IP de destino.

Em geral, as VNFs da composição de uma SFC são instanciadas em uma mesma
nuvem e dentro de um mesmo domı́nio [Moens and De Turck 2014, Bari et al. 2015,
Kuo et al. 2018]. Entretanto, esta abordagem é limitada, mesmo por que existe um
limite computacional de VNFs que podem ser executadas em uma máquina fı́sica
[Ghaznavi et al. 2017]. Dependendo da complexidade do serviço, uma SFC pode ser
composta por um grande número de VNFs, gerando alto consumo de recursos compu-
tacionais e degradando o desempenho da rede. Em alguns casos é necessário instanciar
parte das SFCs fora da nuvem, por exemplo em ambientes de Edge Computing. Neste
contexto podem ser fornecidos serviços de rede virtualizados em sistemas de computação
com diferentes arquiteturas, tais como Cloudlets, Mobile Edge Computing e Fog Compu-
ting [Dolui and Datta 2017]. Dispositivos destes sistemas podem ser limitados em termos
de recursos e não serem capazes de hospedar SFCs com um grande número de VNFs.

Neste trabalho é proposta a Multi-SFC: uma solução para permitir a composição
de SFCs sobre múltiplas nuvens, possivelmente de múltiplos domı́nios administra-
tivos orquestrados por múltiplas plataformas NFV. Estas plataformas – tais como
o Tacker [Tacker 2018], Open Source MANO (OSM) [ETSI 2018], Open Baton
[Fokus and Tu 2018], entre outras – implementam um NFVO (NFV Orchestrator) defi-
nido na arquitetura NFV-MANO. Na prática, a composição de SFCs em diferentes plata-
formas NFV é complexa e exige conhecimentos especı́ficos das particularidades dos or-
questradores NFV envolvidos. Além disso, como uma SFC pode executar entre domı́nios
administrativos distintos, a configuração global da SFC (e.g., encaminhamento de tráfego
entre os segmentos das SFCs em cada nuvem/domı́nio/plataforma) deverá ser coordenado
entre os operadores de rede de cada domı́nio. Ainda, embora a ETSI tenha definido inter-
faces para a comunicação entre orquestradores NFV de diferentes domı́nios administra-
tivos [Haitao and Mann 2018], existe a dificuldade na composição de SFCs em múltiplas
plataformas, uma vez que estas possuem particularidades especı́ficas de operação e im-
plementam diferentes modelos de dados.

A solução proposta utiliza uma abordagem holı́stica e define um framework que
permite abstrair a composição e o gerenciamento das Multi-SFCs distribuı́das em dife-
rentes nuvens de maneira transparente para o usuário operador de rede. A configuração
da infraestrutura NFV para permitir encaminhamento do tráfego entre as VNFs de uma
SFC distribuı́da sobre múltiplas nuvens/domı́nios/orquestradores também é abstraı́da pela
abordagem proposta. Neste contexto, o framework realiza o estabelecimento automático
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de túneis VPN (Virtual Private Network) através da instanciação de VNFs nas conexões
de entrada e saı́da de segmentos especı́ficos da SFC. A principal vantagem em utilizar a
abordagem holı́stica está em abstrair as configurações de baixo nı́vel para a criação de
SFCs entre múltiplas nuvens. Dessa forma, o gerenciamento da Multi-SFC é realizado de
maneira simples, transparente e unificada, independente da plataforma NFV utilizada.

Foi implementado um protótipo da abordagem Multi-SFC que permite criar uma
SFC sobre múltiplas nuvens, múltiplos domı́nios e múltiplas plataformas NFV. Resultados
experimentais avaliam a Multi-SFC em termos de utilização de recursos computacionais e
o desempenho da rede, em especial a vazão e latência. Os resultados mostram que a vazão
está diretamente relacionada com o desempenho e latência dos links da VPN. Resultados
também mostram que o protótipo implementado não introduz sobrecarga significativa de
recursos computacionais durante a sua execução.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
os trabalhos relacionados no contexto de SFCs distribuı́das. A proposta holı́stica e a
avaliação experimental são descritas nas Seções 3 e 4, respectivamente. Por fim, a Seção
5 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Diversas soluções NFV implementam o bloco funcional NFVO da arquitetura NFV-
MANO. Entretanto, nenhuma delas oferece suporte para a execução distribuı́da de SFCs
sobre múltiplas nuvens e domı́nios entre diferentes plataformas NFV. Os trabalhos a se-
guir propõem plataformas e frameworks para solucionar alguns destes desafios.

Em [Francescon et al. 2017] é proposto o framework X-MANO para a
orquestração de serviços de rede em múltiplos domı́nios. De modo geral, o X-MANO
somente permite encadear serviços de rede já existentes e que foram disponibilizados pe-
las interfaces dos orquestradores NFV de cada domı́nio. Isto pode gerar desperdı́cio de
recursos computacionais e energia, uma vez que o tráfego da rede pode atravessar VNFs
desnecessárias. Embora a arquitetura proposta para o X-MANO envolva a orquestração
de serviços de rede que executam em múltiplos domı́nios, em [Baggio et al. 2017] os au-
tores apresentam um estudo de caso simples realizado com a plataforma NFV Open Baton
[Fokus and Tu 2018]. Neste estudo, as VNFs que fazem a conexão inter-domı́nios devem
ser instanciadas e configuradas manualmente pelos administradores de rede.

Salsano e outros [Salsano et al. 2017] propuseram o framework RDCL 3D (Reu-
sable Functional Blocks Description and Composition Language Design, Deploy and
Direct). Este framework permite editar e validar descritores de serviços, bem como im-
plantar SFCs com VNFs executando sobre a plataforma ClickOS [Martins et al. 2014].
Embora o RDCL 3D também possibilite a composição de VNFs em diferentes plata-
formas NFV, existe a necessidade da modificação do openvim para executar o ClickOS.
Ainda, o RDCL 3D utiliza descritores proprietários para descrever seus projetos de SFC
e implementa a lógica para a composição e validação das SFCs no lado cliente.

O orquestrador NFV TeNOR [Riera et al. 2016] é um projeto da plataforma T-
NOVA [Xilouris et al. 2014] para o gerenciamento de serviços de rede e o controle do
ciclo de vida de VNFs sobre infraestruturas virtualizadas distribuı́das. O orquestrador Te-
NOR automatiza a instanciação de SFCs, além de gerenciar e otimizar os recursos com-
putacionais das VNFs que compõem a SFC. O TeNOR propõe uma solução baseada em
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mapeamento para instanciar de maneira eficiente as VNFs de uma SFC sobre múltiplos
PoPs (Pontos de Presença). No entanto, os autores não descrevem cenários reais que uti-
lizam tecnologias de virtualização. Além disso, a plataforma TeNOR não considera a
integração entre diferentes orquestradores NFV.

Open Platform for NFV (OPNFV) [Linux Foundation 2018] é uma solução NFV
da Linux Foundation que desenvolve uma plataforma para simplificar o desenvolvimento
e implantação de componentes NFV. O projeto OPNFV fornece uma plataforma NFV de
referência que permite a interoperabilidade entre soluções NFV de diferentes desenvolve-
dores. No entanto, além da sua complexa instalação e configuração, o OPNFV não possui
suporte para a execução de SFCs em múltiplas nuvens ou domı́nios administrativos.

O Blue Planet MDSO (Multi-Domain Service Orchestration) [Blue Planet 2018]
propõe um framework para o gerenciamento e composição de serviços de rede entre
múltiplos domı́nios e múltiplas infraestruturas NFV. Apesar de facilitar a configuração
e instanciação de SFCs, o framework requer a utilização da sua própria solução
de orquestração NFV. Além disso, o consumo de recursos computacionais para a
orquestração de serviços de rede multi-domı́nio é elevado, necessitando ao menos 20
CPUs e 64 GiB de memória RAM.

Em [Sonkoly et al. 2015] os autores utilizam redes SDN (Software-Defined
Networks) para distribuir SFCs em múltiplas nuvens e domı́nios administrativos. En-
tretanto, não é possı́vel garantir que a interconexão das redes de nuvens distintas sempre
sejam realizadas por redes SDN devido à obrigatoriedade destes equipamentos na rede,
impossibilitando, por exemplo, que redes tradicionais com dispositivos legados sejam uti-
lizadas neste cenário. Por fim, em [Guerzoni et al. 2016] é proposto um framework para
a orquestração de SFCs entre múltiplos domı́nios. Entretanto, este framework não prevê
mecanismos para facilitar a composição de SFCs nos múltiplos domı́nios.

Apesar dos vários avanços realizados para permitir a execução distribuı́da de
SFCs, até então nenhuma solução é completa, de maneira a fornecer todo o framework ne-
cessário para a composição e orquestração de serviços de rede distribuı́dos sobre múltiplos
domı́nios e diferentes plataformas NFV. Enquanto que algumas soluções abordam a
execução dos serviços de rede em múltiplos domı́nios, estas são limitadas em termos
de interoperabilidade entre diferentes plataformas NFV.

3. Orquestração de SFCs sobre Múltiplos Domı́nios e Plataformas NFV
Ainda não há no contexto de NFV soluções completas para a execução e gerenciamento de
SFCs de forma distribuı́da em múltiplas plataformas NFV. As próprias plataformas pos-
suem diversas lacunas relacionadas à orquestração de SFCs que executam sobre múltiplas
nuvens e domı́nios. A solução Multi-SFC proposta neste trabalho tem por objetivo per-
mitir a instanciação e gerência de SFCs sobre múltiplas nuvens, múltiplas plataformas
NFV e múltiplos domı́nios administrativos. As próximas seções apresentam detalhes da
arquitetura Multi-SFC, bem como a implementação do protótipo desenvolvido.

3.1. A Arquitetura Multi-SFC
A abordagem Multi-SFC permite que uma SFC seja distribuı́da em múltiplos segmentos.
Um segmento é instanciado em um domı́nio e conectado a segmentos de outros domı́nios.
A segmentação pode ser observada na Figura 1. Na medida em que há grande quantidade
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de plataformas NFV disponı́veis, diferentes domı́nios podem compor seus segmentos uti-
lizando diferentes tecnologias e plataformas NFV.

   Segment 1

VNF VNF VNF

   Segment 2

VNF VNF VNF

...
   Segment N 

VNF VNF VNF

SFC Traffic Flow
Multi-SFC Orchestration

Multi-SFC
Orchestrator 

Domain 1 Domain 2 Domain N

Figura 1. Multi-SFC: Segmentação.

Na Multi-SFC, o usuário compõe uma SFC que consiste de uma sequência
pré-determinada de VNFs. Na abordagem tradicional centralizada, todas as VNFs da
composição são instanciadas em um mesmo domı́nio, enquanto que a Multi-SFC divide
a SFC entre múltiplos segmentos, um por domı́nio, conectados entre si. Cada segmento
consiste de uma fração de VNFs da mesma composição. Vale destacar que a Multi-SFC
é escalável, na medida em que permite distribuir a utilização de recursos computacionais
e possibilita criar SFCs com maior número de VNFs.

A Figura 2 mostra a arquitetura de uma Multi-SFC composta por dois domı́nios.
Neste exemplo, uma SFC composta originalmente por 6 VNFs é distribuı́da entre dois
segmentos. O componente principal da solução é o Multi-SFC Orchestrator, utilizado
para o gerenciamento das Multi-SFCs. O Multi-SFC Orchestrator fornece ao usuário uma
interface de comunicação com funções em alto nı́vel para a composição e gerenciamento
do ciclo de vida de SFCs distribuı́das sobre múltiplos domı́nios. Na arquitetura Multi-
SFC, a comunicação inter-domı́nios é realizada através de VPNs, permitindo além de
privacidade e segurança, o roteamento entre os múltiplos segmentos da SFC. Utilizando
a nomenclatura da arquitetura da SFC da IETF, estas VPNs executam as funcionalidades
de SFF (Service Function Forwarder) inter-domı́nios. Vale destacar que não conhecemos
implementações de SFC com suporte nativo a SFF multi-domı́nio. As VPNs utilizadas na
Multi-SFC são instanciadas e configuradas como VNFs que também fazem parte da SFC
distribuı́da. De forma intuitiva, a conexão de uma sequência de dois segmentos de uma
Multi-SFC é feita pela inclusão de uma VNF implementando VPN na saı́da do primeiro
segmento e de outra VNF implementando VPN na entrada do segundo segmento.

O Multi-SFC Orchestrator também executa a configuração automática do encami-
nhamento de tráfego inter-domı́nios. Essa configuração pode ser baseada em roteamento
ou bridge. Os detalhes das estratégias de encaminhamento são descritos na Seção 3.2.
A Figura 3 ilustra a arquitetura do Multi-SFC Orchestrator que é proposta como uma
solução genérica alinhada com as definições do framework NFV-MANO da ETSI. Isto
permite que o Multi-SFC Orchestrator seja utilizado com diferentes plataformas NFV e
em inúmeras aplicações finais. A arquitetura NFV-MANO também é apresentada para
ilustrar os pontos de comunicação com os módulos do Multi-SFC Orchestrator.

798

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



VNF 1 VNF 2 VNF 3 VNF 4 VNF 5 VNF 6

Multi-SFC
Orchestrator 

EM EM

Source Destination 

SFC Traffic Flow Multi-SFC Orchestration

NFVO NFVO 

Domain 2Domain 1

VPN VPN

VIM VIM 

Figura 2. Arquitetura Multi-SFC entre pares de domı́nios.

O Multi-SFC Core é o módulo central da arquitetura do Multi-SFC Orchestrator.
Este módulo tem responsabilidade de conduzir a composição das SFCs em múltiplos or-
questradores e validar as requisições realizadas pelas aplicações cliente. O Multi-SFC
Core provê uma interface de comunicação genérica e centralizada através de uma API
(Application Programming Interface). Assim, as várias aplicações cliente com arquite-
turas diversas implementadas em CLI (Command Line Interface), GUI (Graphical User
Interface) ou sistemas inteligentes podem fazer o uso da arquitetura proposta para rea-
lizar a composição e gerenciamento do ciclo de vida de SFCs que atravessam múltiplos
domı́nios orquestrados por múltiplas plataformas NFV.

NFV Orchestrator

VNF 
Catalog

NFV
Instances

NS 
 Catalog

NFVI
Resources

VNF Manager

Virtualized Infrastructure Manager

Client Applications

Multi-SFC Core

NFVO 
Agents 

VNF
Instances

Multi-SFC Instances

SFC Instance 1
SFC Instance 2

VNF 
Catalog

SFC Instance N
...

GUI CLI 

VIM 
Agents

SFC Segment 1

VNF
Packages

Classifier Domain

SFC Segment 2
Classifier Domain

SFC Segment N
Classifier Domain

...

NFV-MANO

Figura 3. Arquitetura do Multi-SFC Orchestrator.

As Multi-SFCs são gerenciadas pelo Multi-SFC Core com o apoio dos módulos
NFVO Agents e VIM Agents. O módulo NFVO Agents representa os agentes de
comunicação com as respectivas implementações de cada orquestrador NFV, utilizados
nos múltiplos domı́nios das Multi-SFCs. Estes agentes de comunicação implementam um
conjunto de funcionalidades que permitem realizar a composição e orquestração de SFCs
em cada domı́nio. As funcionalidades incluem desde o gerenciamento dos descritores de
VNFs e SFCs, até a instanciação e destruição das mesmas. Os agentes do módulo NFVO
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Agents consomem dados das interfaces de comunicação northbound dos seus respectivos
orquestradores NFV que geralmente são providas através do modelo REST (Represen-
tational State Transfer). De modo geral, cada agente do módulo NFVO Agents tem a
responsabilidade de traduzir as operações genéricas do Multi-SFC Core para as respecti-
vas operações e particularidades de seu orquestrador NFV.

O módulo VIM Agents é responsável pela configuração automática e transparente
do roteamento e dos túneis VPN nas extremidades de cada segmento da SFC. Esse tipo
de configuração permite a interligação e encaminhamento do tráfego das SFCs entre os
múltiplos domı́nios. Para cada plataforma que utiliza um tipo diferente de VIM, deve exis-
tir a respectiva implementação do seu agente de comunicação (VIM Agent) na arquitetura
proposta. O módulo VIM Agents realiza a configuração das VPNs através de um Element
Management (EM) implementado nas VNFs da VPN. Conforme previsto pela arquitetura
NFV da ETSI [Quittek et al. 2014], o EM é responsável por realizar as operações FCAPS
(Fault, Configuration, Accounting, Performance, and Security) das VNFs.

O elemento VNF Catalog é utilizado para gerenciar os meta-dados dos VNF Pac-
kages armazenados no repositório do Multi-SFC Core. O elemento VNF Instances tem
a responsabilidade de mapear as diferentes instâncias de VNF executando nas diferentes
plataformas NFV, que inclusive não necessitam estar associadas a uma SFC. Para geren-
ciar as Multi-SFCs, o Multi-SFC Core utiliza uma base de dados que armazena e mapeia
as informações de cada instância de SFC. Cada instância possui informações relaciona-
das aos segmentos que compõem a SFC. Para cada segmento da SFC são armazenadas
informações como, as VNFs que compõem aquele segmento, o classificador local do seg-
mento da SFC e detalhes do domı́nio que irá hospedar o respectivo segmento.

As principais operações disponibilizadas pela API do Multi-SFC Core para as
aplicações cliente para realizar a composição de SFCs distribuı́das são destacadas a seguir.
A operação “compose SFP” permite o encadeamento das VNFs (i.e., Service Function
Path - SFP) em uma SFC a partir de informações dos identificadores dos VNF Packages
armazenados no repositório da Multi-SFC. Para cada VNF que será incluı́da no SFP é
necessário realizar uma requisição “compose SFP”. A operação “get policies” retorna
a lista de polı́ticas e restrições que podem ser utilizadas pelo classificador da SFC. A
configuração dos classificadores é realizada pela operação “post policies” na qual devem
ser informadas as polı́ticas de entrada de tráfego da SFC. A operação “create SFC” recebe
o descritor da SFC construı́do a partir das operações anteriores e tem a responsabilidade
de instanciar as VNFs e os segmentos da SFC nos diferentes domı́nios e orquestradores
NFV de maneira autônoma.

As funcionalidades abstraı́das pela API do componente NFVO Agents referem-se
basicamente às operações de instanciação, consulta e destruição de VNFs e SFCs nas di-
ferentes plataformas NFV. A API do componente VIM Agents abstrai as configurações
necessárias para realizar a interconexão dos segmentos da SFC que podem estar dis-
tribuı́dos em diferentes domı́nios. As principais operações abstraı́das pela API do com-
ponente VIM Agents são descritas a seguir. A operação “configure networks” é res-
ponsável por configurar as redes dos segmentos da SFC nas plataformas NFV dos diferen-
tes domı́nios. A operação “configure routers” é responsável por configurar os roteadores
de cada rede, a fim de que o tráfego seja encaminhado para as VNFs que fazem a interco-
nexão dos múltiplos segmentos da SFC. Por fim, a operação “configure endpoints” abstrai
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a configuração de protocolos de tunelamento para o encaminhamento do tráfego entre os
múltiplos segmentos da SFC. Essencialmente a abordagem de tunelamento usando VNFs
proposta na arquitetura Multi-SFC libera os operadores de rede de diversas configurações
manuais necessárias para interconectar os diferentes domı́nios das Multi-SFCs.

3.2. Uma Implementação da Arquitetura Proposta
Um protótipo da arquitetura Multi-SFC foi implementado com o apoio de diversos fa-
cilitadores NFV, em particular: OpenStack, Tacker e OSM. Facilitadores NFV são ferra-
mentas que viabilizam o desenvolvimento e implantação da NFV [Chiosi et al. 2012]. No
contexto da SFC, a própria abordagem proposta pode ser considerada um facilitador SFC,
uma vez que ela abstrai e viabiliza a composição e o gerenciamento do ciclo de vida de
SFCs orquestradas em múltiplos domı́nios e múltiplas plataformas NFV.

A plataforma OpenStack [OpenStack 2018] é utilizada como VIM (Virtualized
Infrastructure Manager) no contexto da arquitetura NFV-MANO da ETSI, pois permite
virtualizar e gerenciar recursos computacionais, armazenamento e as redes utilizadas pe-
las VNFs. O Tacker [Tacker 2018] é um projeto oficial da plataforma OpenStack e é
baseado na especificação da arquitetura NFV-MANO da ETSI. Este projeto tem a fina-
lidade de implementar funcionalidades de VNF Manager e NFVO genéricos permitindo
gerenciar o ciclo de vida de VNFs e orquestrar serviços de rede baseados em SFC na NFV.
A plataforma OSM [ETSI 2018] também tem como objetivo a implementação da arqui-
tetura NFV-MANO e é mantida pela ETSI. O OSM disponibiliza as funcionalidades de
VNF Manager e NFVO genéricos e possibilita que diferentes implementações de VIMs
sejam integrados em sua arquitetura. O componente openvim é a implementação padrão
para realizar as funções de VIM no OSM. Entretanto, o openvim ainda não oferece fun-
cionalidades para o gerenciamento e orquestração de SFCs. Diante disso, a abordagem
proposta neste trabalho utiliza o OpenStack como a implementação do VIM para o OSM.

A implementação de um protótipo para a arquitetura do Multi-SFC Orchestra-
tor ilustrada na Figura 3 foi realizada utilizando a linguagem Python e está disponı́vel
em https://github.com/alexandre-huff/multi-sfc. A interface do módulo Multi-SFC Core
utiliza o modelo REST implementada a partir da biblioteca Flask da linguagem Python.
Dois NFVO Agents foram implementados para trocar informações com os orquestradores
NFV Tacker e OSM. Os NFVO Agents foram implementados com base na biblioteca Re-
quests da linguagem Python. Também foi realizada a codificação de um VIM Agent para
a plataforma OpenStack com base na biblioteca Requests da linguagem Python.

Foi implementado um EM para realizar a configuração automática das VPNs (que
são VNFs) e permitir o encadeamento do tráfego entre os diferentes segmentos da SFC.
O EM foi codificado com base na biblioteca Flask da linguagem Python e disponibiliza
uma API REST para o gerenciamento do ciclo de vida da VPN. O túnel VPN entre os
diferentes segmentos da SFC é estabelecido logo após a inicialização da máquina virtual
e a obtenção dos respectivos endpoints. Assim, para cada par de segmentos da SFC
distribuı́da é estabelecido um túnel VPN. Esta estratégia libera o operador de rede da
necessidade de realizar a configuração manual do encaminhamento do tráfego da SFC
entre as diferentes plataformas NFV e domı́nios administrativos.

A configuração e instanciação do túnel VPN são realizadas com base na solução
[OpenVPN 2018] sobre o sistema operacional Linux Ubuntu. A implementação do
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protótipo do VIM Agent realiza a configuração do OpenVPN utilizando roteamento entre
as sub-redes de cada segmento da SFC. Além de configurar as VNFs da VPN, o VIM Agent
também insere novas rotas nos roteadores virtuais das redes de cada segmento da SFC.
Isto possibilita que o fluxo da rede seja encaminhado e retorne pelo mesmo túnel VPN,
garantindo com isso a conectividade entre os nodos de origem e destino. A configuração
destas rotas nos roteadores virtuais de cada segmento da SFC elimina a necessidade de
modificações na configuração da rede dos nodos de origem e destino. Vale reiterar que a
vantagem de se utilizar VPN proposta neste trabalho é viabilizar a comunicação entre os
múltiplos segmentos da SFC distribuı́dos em múltiplos domı́nios administrativos, garan-
tindo autenticidade, integridade e confidencialidade da comunicação inter-segmento.

Uma alternativa ao uso de roteamento em VPNs implementadas como VNFs para
a conectividade de segmentos de uma Multi-SFC é o uso de bridges VPN. Este modelo de
conectividade exige que o VIM Agent realize a instanciação e configuração de uma nova
sub-rede para a comunicação entre os roteadores virtuais de cada segmento. Entretanto, o
uso de bridges também requer que detalhes especı́ficos de protocolos sejam configurados
em cada roteador virtual para que os mesmos possam interoperar.

Embora a implementação do protótipo faça o uso de VPN para o encaminhamento
do tráfego entre os múltiplos segmentos da SFC, a arquitetura genérica da Multi-SFC
também permite que o encaminhamento do tráfego seja realizado usando outras tecnolo-
gias e protocolos de rede. Implementações de túneis utilizando protocolos tais como, Vir-
tual eXtensible Local Area Network (VXLAN) e Generic Routing Encapsulation (GRE)
poderiam ser utilizados neste contexto, substituindo as funções que implementam VPN.

A configuração dos classificadores dos segmentos da SFC é realizada automati-
camente pelo módulo Multi-SFC Core em conjunto com os respectivos NFVO Agents
de cada orquestrador NFV. Os classificadores são configurados com base nas polı́ticas e
restrições de tráfego gerais da SFC (ACLs - Access Control Lists) informada pelo usuário
operador de rede. O fato de utilizar a VPN e roteamento para interligar os múltiplos
segmentos permite que os classificadores sejam configurados com as mesmas regras. De
modo geral, o processo de composição da SFC é transparente para o usuário que informa
apenas a sequência de VNFs que compõem a SFC distribuı́da, e quando necessário, as
conexões entre as mesmas caso existir mais de uma alternativa. Detalhes do processo de
composição de uma SFC foram apresentados em um trabalho anterior [Huff et al. 2018].

4. Avaliação Experimental
Nesta seção são descritos os experimentos executados com o protótipo implementado
com o objetivo de validar a proposta. São apresentados resultados que avaliam a vazão
e latência do tráfego da SFC que atravessa diferentes domı́nios. Também foi avaliado o
uso de recursos computacionais, em especial CPU e memória RAM para a composição
de uma Multi-SFC. Os experimentos foram executados em duas máquinas fı́sicas e outras
duas máquinas virtuais executando sobre o sistema de virtualização Xen. As máquinas
fı́sicas foram utilizadas para executar as duas instâncias da plataforma OpenStack, simu-
lando dois domı́nios distintos. Estas máquinas executaram as funcionalidades do bloco
funcional VIM da arquitetura NFV-MANO da ETSI. A primeira máquina utilizada possui
a seguinte configuração: CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ @ 3.5 GHz com 4 núcleos;
12 GiB de RAM; Ubuntu 16.04. A segunda máquina possui a configuração: CPU Intel(R)
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Core(TM) i5 @ 3.2GHz com 2 núcleos; 6 GiB de RAM; Ubuntu 16.04.

O sistema de virtualização Xen possui as seguintes configurações: CPU AMD
Opteron(tm) Processor 6136 @ 2.4GHz com 24 núcleos; 96 GiB de RAM; Ubuntu 14.04.
Os experimentos foram executados para Multi-SFCs formadas por VNFs de duas plata-
formas NFV distintas, Tacker e OSM. Estas plataformas desempenharam as funções dos
blocos funcionais VNFM e NFVO nos experimentos realizados. As máquinas virtuais
usadas para executar as plataformas Tacker e OSM foram configuradas com 8 núcleos
para processamento; 8 GiB de RAM; Ubuntu 16.04.

A Figura 4 ilustra o cenário criado para avaliar a vazão e latência do tráfego da
SFC utilizando a abordagem Multi-SFC. Neste cenário os diferentes domı́nios são simu-
lados por meio de duas instâncias da plataforma OpenStack instaladas nas duas máquinas
fı́sicas descritas anteriormente. Todas as VNFs usadas no experimento foram executa-
das utilizando máquinas virtuais com o sistema operacional Ubuntu Cloud 16.04, com
1 núcleo de processamento e 256 MiB de memória RAM. As VNFs não modificam o
conteúdo do tráfego, apenas executam a função de encaminhamento. As máquinas fı́sicas
foram interconectadas por meio de uma rede Gigabit.

    OpenStack 1 

vClient VNF 1 VNF 2

    OpenStack 2 

VNF 3 VNF 4 vServer

SFC Traffic Flow

VPN

SFC Segment 1 SFC Segment 2 

VPN

Figura 4. Cenário utilizado para avaliar a vazão e latência.

O primeiro experimento analisa o impacto na vazão da rede em diferentes
cenários. A ferramenta iPerf3 foi utilizada para mensurar o tráfego TCP entre a ori-
gem (vClient) e destino (vServer) nos diferentes domı́nios. O experimento foi executado
10 vezes e as médias são apresentadas no gráfico da Figura 5. Inicialmente foi medida a
vazão TCP sem o encadeamento do tráfego na Multi-SFC e foi possı́vel atingir em média
a vazão de 931 Mbps. O mesmo experimento foi realizado nas máquinas que executam
as duas instâncias do OpenStack e obteve-se vazão TCP idêntica ao experimento anterior.

Também foi analisada a vazão da interconexão dos múltiplos domı́nios por meio
da VPN, representada na Figura 5 através da linha VPN Link. É possı́vel observar que em
média a vazão da VPN foi de 147,7 Mbps. A redução da vazão do tráfego TCP que passa
através da VPN, neste experimento implementada pela solução OpenVPN, é resultado
das chamadas às bibliotecas do sistema para realizar a criptografia, tarefas de encapsula-
mento de tráfego e pelo fato de utilizar apenas um núcleo de processamento. Também foi
analisada a vazão do tráfego que atravessa todos os nodos da SFC representada pela linha
Multi-SFC. Neste experimento foi possı́vel atingir em média a vazão de 132,76 Mbps.
Este resultado é esperado, uma vez que o tráfego é processado por cada VNF que compõe
a SFC. Assim, é possı́vel concluir que a maior degradação do desempenho da rede neste
experimento foi devida à sobrecarga imposta pela OpenVPN.
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Figura 5. Vazão TCP em diferentes cenários de execução.

Além disso, foi realizado um experimento para medir a latência imposta pela abor-
dagem Multi-SFC entre as máquinas virtuais vClient e vServer. A latência foi medida
utilizando ping durante várias execuções de 60 segundos. O resultado de uma execução
representativa é ilustrado na Figura 6 e comparada com a latência de mensagens ICMP
entre as mesmas máquinas sem encadeamento do tráfego na SFC. É possı́vel observar
que a abordagem da Multi-SFC não aumenta significativamente a latência das mensagens
ICMP. Em média, a latência na abordagem Multi-SFC foi de 3,872 ms, enquanto que a
latência sem o encadeamento das mensagens na SFC foi em média de 1,063 ms. Este
resultado também pode ser considerado o esperado, já que as mensagens são processadas
por todas as VNFs da SFC.
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Figura 6. Latência de mensagens ICMP entre a abordagem Multi-SFC e sem SFC.

Também foi avaliado o uso dos recursos de processamento e memória requeridos
pelo protótipo durante o processo de composição de uma SFC com 4 VNFs. O protótipo
foi executado na máquina fı́sica com 4 núcleos e 12 GiB de RAM descrita anteriormente.
Foram realizadas diversas execuções do experimento. A Figura 7 ilustra o resultado de
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uma das execuções que foi selecionado aleatoriamente, uma vez que todas as execuções
apresentaram padrão semelhante porém em instantes diferentes.
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Figura 7. Porcentagem de uso de CPU e memória RAM do Protótipo.

Neste experimento foi utilizado um pool com 4 processos para paralelizar a
instanciação de VNFs usando o NFVO Agent implementado para o OpenStack Tacker.
Os dados de processamento e memória foram coletados utilizando a biblioteca psutil da
linguagem Python, em intervalos de 1 segundo. Os recursos utilizados por todos os pro-
cessos foram somados. Pode-se observar que o processamento atinge o pico de 11% na
fase inicial da composição. Nesta fase são selecionadas as VNFs e as conexões para
formar o descritor da SFC com diversas trocas de mensagens. Após a composição do
descritor da SFC, é possı́vel verificar o aumento no uso de memória RAM que passa de
0,26% (31,7 MiB) para 1,327% (176,1 MiB). Isto acontece devido à criação dos processos
para a instanciação paralela das VNFs. É possı́vel concluir que o uso de CPU permanece
baixo com exceção do pico inicial, assim o protótipo não introduz sobrecarga significa-
tiva de processamento e memória. Vale ressaltar que a quantidade de processos usados
para paralelizar as tarefas de instanciação das VNFs (pool) pode ser ajustada, permitindo
balancear o tempo total de instanciação da SFC com os recursos utilizados.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou a proposta da Multi-SFC para a composição de SFCs sobre
múltiplas nuvens, possivelmente sobre múltiplos domı́nios administrativos orquestrados
em múltiplas plataformas NFV. A arquitetura da Multi-SFC é proposta como uma solução
extensı́vel e alinhada à especificação da arquitetura NFV-MANO da ETSI. Isto possibilita
o seu uso com diferentes plataformas NFV compatı́veis com a arquitetura NFV-MANO e
inúmeras aplicações finais. A solução proposta utiliza uma abordagem holı́stica e permite
abstrair a composição e o gerenciamento das SFCs em diferentes domı́nios administrati-
vos de maneira transparente para o usuário operador de rede.

A proposta da Multi-SFC permite que SFCs complexas e que necessitam de um
grande número de VNFs sejam distribuı́das e executadas em diferentes infraestruturas
NFV, inclusive em múltiplos domı́nios administrativos. A abordagem propõe a divisão
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da SFC em múltiplos segmentos executados por diferentes plataformas NFV. Também
é proposto o encadeamento do tráfego entre os diferentes segmentos da SFC através do
estabelecimento automático de túneis VPN. Um protótipo da abordagem Multi-SFC foi
implementado utilizando as plataformas NFV Tacker e OSM. Resultados experimentais
mostram que a vazão da SFC está diretamente relacionada com a capacidade de vazão dos
links da VPN. Além disso, a Multi-SFC não insere latência significativa entre os múltiplos
segmentos da SFC e introduz pouca sobrecarga em termos de recursos computacionais.

Trabalhos futuros incluem a alocação eficiente de recursos no contexto de NFV
(e.g., elasticidade e migração de VNFs), a fim de otimizar a instanciação dos segmentos
das Multi-SFCs. Fatores relevantes quando se consideram múltiplos domı́nios adminis-
trativos, por exemplo acordos de federação entre outros, também serão explorados. Ainda
devem ser investigadas estratégias para melhorar o desempenho da VPN. Outra linha de
trabalho futuro é a investigação de técnicas que utilizam o cabeçalho NSH (Network Ser-
vice Header) no encaminhamento do tráfego entre os múltiplos domı́nios administrativos.
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Abstract. Future wireless communication infrastructures, starting from 5G, will

operate their radio access networks (RANs) based on virtualized functions dis-

tributed over a crosshaul, i.e., a transport solution integrating fronthaul and

backhaul. Optimizing the resource allocation and positioning of the virtual net-

work functions of a virtualized RAN (vRAN) is crucial to improve performance.

In this paper, we propose a new optimization model to deal with vRAN functions

allocation and positioning that seeks to maximize the level of centralization.

Our model explores several representative functional splits, including the fully

distributed remote unit (RU), while taking into account the limit imposed by the

communication paths between the crosshaul and the core network. We compare

our model with a state-of-the-art solution and show how our approach improves

the centralization level in the majority of the scenarios, even considering the

limit imposed by the core infrastructure. Our model also provides higher num-

ber of feasible solutions in most of the cases. Additionally, we investigate the

positioning of the central unit (CU) and show that its colocation with the core

infrastructure is rarely the best choice.

1. Introduction

Radio access network (RAN) architectures in 3G/4G systems are commonly distributed,
i.e, base stations (BSs) and network links are geographically deployed to satisfy the long-
term demand estimated during the network planning phase. In a (pure) distributed RAN
(D-RAN) architecture, the baseband unit (BBU) and the remote radio head (RRH) of each
BS are colocated. D-RAN also implies that each BS is responsible for processing all its
wireless traffic, which involves the communication with each user equipment (UE) under
its coverage but also the coordination with other BSs for management purposes, e.g.,
interference control. Additionally, each BS is responsible for routing the downlink/uplink
traffic of its users from/to the core network through the backhaul. This approach tends to
be easy to scale, but it is cost-inefficient because resource pooling is rare or nonexistent,
leaving most of the BSs underutilized.

Cloud RAN (C-RAN) was proposed [Lin et al. 2010] as an alternative approach
in which the BBUs may be virtualized and centralized. By pooling resources and deploy-
ing only RRHs in the cell sites, a C-RAN approach presents noticeable improvements
on energy efficiency and infrastructure maintenance [Checko et al. 2015]. Many works
have analyzed these cost-efficiency gains [Suryaprakash et al. 2015, Checko et al. 2016,
Rost et al. 2015]. Other works have investigated different issues related to C-RAN. For
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example, in [de Lima and Couto 2018], the authors formulated a mixed integer linear pro-
gramming problem to choose the placement of the radio functions in a C-RAN composed
of different levels of hierarchy. In [Chang et al. 2016, Chang et al. 2017], the authors
investigated the impact of packetization on the C-RAN fronthaul links taking into consid-
eration the functional splits.

However, a pure C-RAN depends on an expensive fronthaul with high-speed
links between each RRH, also known as radio unit (RU), and the central unit
(CU) where the BBUs are kept. Thus, a hybrid approach [de Souza et al. 2018,
Garcia-Saavedra et al. 2018a, Garcia-Saavedra et al. 2018b, Asensio et al. 2016] has
been investigated as the most promising solution for 5G systems, but it depends on
some assumptions. First, the several tasks performed in a RAN can be disaggregated
into multiple functional splits [Rost et al. 2014], which can be virtualized and run at dif-
ferent locations, under specific constraints. Second, there is an integrated transport so-
lution [Costa-Perez et al. 2017], named as crosshaul, that can operate simultaneously as
fronthaul and backhaul.

The hybrid approach for RAN, also known as virtualized RAN (vRAN), in-
troduces some new complex optimization problems, e.g., 1) which are the most cost-
effective sites to be updated in order to support vRAN [de Souza et al. 2018], 2) how to
schedule channels when the vRAN is shared by multiple providers [Chen et al. 2018],
3) how to maximize the vRAN centralization level taking into account jointly the
functional splits and the routing over the crosshaul [Garcia-Saavedra et al. 2018a,
Garcia-Saavedra et al. 2018b]. The latter problem is also the focus of this paper.

In [Garcia-Saavedra et al. 2018b], the authors propose two heuristics solutions: 1)
a nearly-optimal backtracking scheme, and 2) a low-complex greedy approach. In addi-
tion to using non-optimal strategies, part of the problem is simplified, since all RUs served
by the same CU employ the same functional split. In [Garcia-Saavedra et al. 2018a], the
authors proposed a modeling approach, FluidRAN, that minimizes RAN costs by jointly
selecting the splits and the RUs-CU routing paths. They showed that pure C-RAN is rarely
a feasible upgrade solution for existing infrastructure and FluidRAN achieves significant
cost savings in comparison with D-RAN. However, FluidRAN disregards the possibility
of having all RAN functions running in an RU, which may be very common in real-world
networks, mainly during the transition to 5G systems. This simplifies the routing prob-
lem, since there is no direct traffic between RUs and the core, only between RUs and CU.
As a consequence, the authors evaluated only when the CU is collocated with the core.

We propose a new approach, named as plasticRAN, to solve the problem of maxi-
mizing the vRAN centralization level taking into account jointly the functional splits and
the routing over the crosshaul, which derived the following contributions:

• New problem formulation: our model considers additional functions distribution
among RU and CU, including the possibility of running all functions in an RU.
This functional split, which represents ‘no split’, has no delay constraint. We also
introduce the potential paths between RUs and the core network. Naturally, this
makes our problem harder to solve.

• Improved vRAN performance: the higher granularity in terms of functional
splits and the ‘no split’ option opens opportunities for improving the centraliza-
tion level and reducing the number of infeasible solutions. Our solution overcomes
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FluidRAN in most of the scenarios.
• New insight on the problem: we evaluate different locations for CU and core

network, including collocated and non-collocated options. Contrary to what can
be inferred in other works, including FluidRAN, the non-collocated option offers
the best results in most of the scenarios. This happens because not all the traffic
needs to flow through the core since the CU is in another place.
The paper is organized as follows. Section 2 briefly describes the RAN func-

tional splits and their demands in terms of latency and bandwidth. In Section 3, we
define the system model, which includes the RAN functions, BS and transport nodes, and
routing. Section 4 presents the problem formulation as a Mixed Integer Linear Program-
ming (MILP) problem. In this section, we also introduce our solution, based on Bender’s
Decomposition. In Section 5, we present the performance evaluation, which includes a
comparison with FluidRAN. We present our final thoughts and future work in Section 6.

2. RAN Functional Splits

An important issue in vRAN is the disaggregation of the RAN functionalities into multiple
functional parts, so that these parts can be virtualized and allocated to different locations.
This disaggregation is usually achieved by defining clear interface points, called splits,
each one having its own bandwidth and delay requirements on the crosshaul.

One way to split the RAN functionality is at the protocol
level [Garcia-Saavedra et al. 2018b]. For example, the LTE (Long-Term Evolution)
protocol stack is composed of RRC, PDCP, RLC, MAC, and physical (PHY) layers.
A RRC-PDPC split in this protocol stack means that all processing from RRC up is
centralized, while all processing from PDCP down runs at the edge. Due to their nature,
MAC and PHY layers can be further split in order to provide more flexibility. Figure 1
shows all possible splits for LTE and how they divide the protocol stack.

Figure 1. Splits in the
LTE stack.

Use Case One-way DL UL

latency bandwidth bandwidth

RRC-PDCP 30ms 151Mbps 48Mbps
PDCP-RLC 30ms 151Mbps 48Mbps
RLC-MAC 6ms 151Mbps 48Mbps
Split MAC 6ms 151Mbps 49Mbps
MAC-PHY 250µs 152Mbps 49Mbps
PHY split I 250µs 173Mbps 452Mbps
PHY split II 250µs 933Mbps 903Mbps
PHY split III 250µs 1075Mbps 922Mbps
PHY split IIIb 250µs 1966Mbps 1966Mbps
PHY split IV 250µs 2457.6Mbps 2457.6Mbps

Table 1. Delay and bandwidth require-
ments for each split, considering
150Mb/s DL and 50Mb/s UL demand
[Small Cell Forum 2016].

Table 1 shows delay and bandwidth requirements for each split in LTE. There is a
clear trade-off between higher levels of centralization – which yields to gains such as en-
ablement of interference coordination mechanisms, computational resource pooling and
on demand scalability of resources – and more stringent network (latency and bandwidth)
requirements. For example, PHY split IV is equivalent to pure C-RAN and presents the
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toughest network requirements. As the amount of centralization is relaxed, moving to-
ward to RRC-PDCP split, the network requirements are reduced. Therefore, a key issue
in the vRAN design is jointly selecting the proper functional splits and the routing paths
across the crosshaul. In the next sections, we detail our approach to solve this problem.

3. System Model

RAN functions. The splits in Table 1 fall into three major categories in relation
to delay requirements, i.e., those with 30ms, 6ms, and 250µs. The latter category
can be further divided into three others based on bandwidth requirements: those with
173Mbps, 1075Mbps, and 2500Mbps. Taking these five categories into account and
aiming to represent several real-world splits while minimizing complexity, we consider
F = {f1, f2, f3, f4, f5} as the set of RAN functions that can be virtualized at either an
RU or CU. Table 2 describes the mapping between these RAN functions and LTE splits
(s2 to s6). Split s6 represents nothing but the basic signal processing running at RUs, i.e.,
C-RAN. This is labelled as f0, a function that always run at every RU. On the other end,
we consider split s1 with no delay requirement, in which all five RAN functions run at
RUs. This split is devised in order to represent the D-RAN setting, i.e., when there is no
split.

Run at RU Run at CU Equivalent split Bandwidth req. Delay req.
s1 f1, f2, f3, f4, f5 None D-RAN 150Mbps None
s2 f1, f2, f3, f4 f5 RRC-PDCP

PDCP-RLC
151Mbps 30ms

s3 f1, f2, f3 f4, f5 RLC-MAC
Split MAC

151Mbps 6ms

s4 f1, f2 f3, f4, f5 MAC-PHY
PHY split I

173Mbps 250µs

s5 f1 f2, f3, f4, f5 PHY split II
PHY split III

1075Mbps 250µs

s6 None
(other than f0)

f1, f2, f3, f4, f5 PHY split IIIb
PHY split IV ! C-RAN

2500Mbps 250µs

Table 2. RAN function distribution and the splits they represent. Bandwidth re-
quirement is considering downlink and a demand of 150Mbps.

Base stations and transport nodes. We consider a RAN with a set B = {b0, . . . , b|B|}
of B base stations (BSs). A BS can act either as a CU, if it is a centralization point,
or an RU. Similar to [Garcia-Saavedra et al. 2018a], in this work, we consider only one
CU and define b0 2 B as the BS (actually, the cell site) that will host the CU. We also
consider N = B \ {b0} = {b1, . . . , b|N |} the set of N BSs that will act as RUs and
M = {m1, . . . ,m|M|} the set of M transport nodes (routers, switches). Transport nodes
cannot do any processing and are used only for traffic forwarding. Associated to each BS
bi 2 B there is: 1) a cost ↵bi to use BS bi, and 2) the RAN demand (Mbps) �bi for BS bi.

To represent the network of a mobile operator, we define the graph G = (V , E),
with V = {v0} [ B [ M being the set of network nodes and E = {evi,vj , vi, vj 2 V}
representing the set of network links connecting the nodes. v0 represents the core and it
is the source/destination for all flows. The core is considered because D-RAN is a viable
configuration in our model. In addition, each link evi,vj 2 E has a capacity cevi,vj in Mbps
and a delay devi,vj in ms.
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Routing. We consider that all traffic in the network has the core as its source (downlink)
or destination (uplink). However, without loss of generality, we will only represent the
downlink case in this work. We consider flows from the core to the CU (to model the
backhaul), from the CU to each RU (to model the fronthaul and split requirements) and
from the core to the RU (to enable D-RAN and to complete the backhaul modeling). We
define P as the set of all paths from the core to all BS bn 2 B and from the CU b0 to all
RUs bn 2 N . Given an RU bi 2 N , we also define the following:

• P1 ✓ P , such as P1 is the set of all paths starting at the core v0 and ending at CU
b0;

• P2 ✓ P , such as P2 =
S

bi2N P2
bi

, where P2
bi

is the set of all paths starting at the
core v0 and ending at bi;

• P3 ✓ P , such as P3 =
S

bi2N P3
bi

, where P3
bi

is the set of all paths starting at CU
b0 and ending at bi.

Problem statement. Given the set of nodes V of the network, the set E of links that
connect them, and the vRAN demand for each RU bi 2 N , our goal is to determine
a split for each RU, while respecting bandwidth and delay constraints and maximizing
the centralization level of the vRAN functions in the network. In the next section, we
formalize and solve this problem as a Mixed Integer Linear Programming (MILP) model.

4. Problem Formulation and Solution

We define the set of decision variables ufn
bi

= {0, 1} to represent the vRAN function
allocation, so that ufn

bi
= 1, if BS bi 2 B implements function fn 2 F ; and ufn

bi
= 0

otherwise. We define the decision variable rp 2 R+ [ {0} to represent the flow passing
through each path p 2 P . The objective of the model is to maximize the centralization
level of the network. Thus, we define the following objective function:

min
u,r

↵b0

X

bi2N

X

fn2F

(1� ufn
bi
) +

X

bi2N

↵bi

X

fn2F

ufn
bi
, (1)

where ↵b0 and ↵bi represent the cost to use, respectively, CU b0 and RU bi, 8bi 2 N . Note
that ↵b0 and ↵bi allow to control the goal of the model. For example, for any value of ↵b0

and ↵bi as long as ↵b0 < ↵bi , the model tries to centralize more functions.

Function chaining. The splits of the RAN functions must preserve the protocol stack
order during the processing. This means that functions processing must be chained in
a sequence that do not violate such arrangement. For example, as every RU runs f0,
which represents signal processing, to run f2 at an RU, we also need to deploy f1 on it.
This stands for any function fn 2 F , i.e, every time a function higher up in the stack is
deployed at an RU, this RU needs to implement all functions lower down in the stack.
This reasoning also applies to the CU, but taking the protocol order from top-down. We
assure such function chaining at the RUs and the CU with the following set of constraints:

ufn�1

b0
 ufn

b0
, 2  n  |F| (2)

ufn
bi
 ufn�1

bi
, 2  n  |F|, 8bi 2 N . (3)
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In addition, we need to make sure that, for each CU-RU pair, at least one of them
virtualizes each RAN function, that is:

ufn
bi

+ ufn
b0
� 1, 1  n  |F|, 8bi 2 N (4)

ufn
bi
2 {0, 1}, 1  n  |F|, 8bi 2 B. (5)

Bandwidth requirements. Constraints are also needed to ensure that each split will meet
its bandwidth requirement. We consider that flows can be fractional, as long as the total
flow satisfies the demand.

We first analyze the core flow for each split. For each CU-RU pair, if any level of
centralization is achieved (splits s2 to s6), then the demand for that RU, coming from the
core v0, must first pass through the CU b0, and so that demand has to be computed in the
total core-CU flow. The only case when centralization does not occur for an RU-CU pair
is the D-RAN setting, which is also the only case when uf5

bi
= 1. Thus, to fulfill core-CU

flow requirements, we define R1(u,�) =
P

bi2B(�bi � uf5
bi
�bi) and ensure that the sum of

all flows passing through paths starting at the core v0 and ending at the CU b0 adds up to
at least R1(u,�), that is: X

p2P1

rp � R1(u,�). (6)

Analyzing the flow for each core-RU pair, as previously stated, it only exists in
the D-RAN setting (uf5

bi
= 1). Thus, to fulfill core-RU flow requirements, we define

R2(ubi ,�bi) = uf5
bi
�bi , so that:

X

p2P2
bi

rp � R2(ubi ,�bi), 8bi 2 B. (7)

Finally, analyzing the flow for each CU-RU pair, we observe that the demand for
the RU is transformed according to the requirements of the chosen split. Considering a
linear relation, we find that function R3(ubi ,�bi) = (uf3

bi
�uf5

bi
)(�bi +1)+ (1�uf3

bi
)173+

(1 � uf2
bi
)902 + (1 � uf1

bi
)1425 proper represents the flow requirements for splits s2 to

s6 [Small Cell Forum 2016]. Note that in the D-RAN setting, the flow requirement for
the pair CU-RU is zero since there is no interaction between them, hence:

X

p2P3
bi

rp � R3(ubi ,�bi), 8bi 2 B. (8)

Delay requirements. Since delay requirements for the splits in our model fall into three
categories, in addition to the no delay restriction for the D-RAN setting, we define three
new sets of paths according to the aggregate delay of their constituent links:

• PA
bi
✓ P3: set of all paths starting at CU b0 and ending at RU bi, with delay greater

than 30ms;
• PB

bi
✓ P3: set of all paths starting at CU b0 and ending at RU bi, with delay greater

than 6ms;
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• PC
bi
✓ P3: set of all paths starting at CU b0 and ending at RU bi, with delay greater

than 250µs.

As shown in Table 2, the delay requirements for splits s1, s2, and s3 are, respec-
tively, none, 30ms, and 6ms. Splits s4, s5, and s6 all have delay requirements of 250µs.
We have to make sure that the flows for the chosen splits do not travel through paths in
which the aggregate delay exceeds the requirement. This is achieved by making such
flows equal to zero. Consider D a very big number 1, we can then represent the delay
requirements as:

X

p2PA
bi

rp  D(4� uf1
bi
� uf2

bi
� uf3

bi
� uf4

bi
+ uf5

bi
), 8bi 2 B (9)

X

p2PB
bi

rp  D(3� uf1
bi
� uf2

bi
� uf3

bi
+ uf4

bi
+ uf5

bi
), 8bi 2 B (10)

X

p2PC
bi

rp  D(uf3
bi
+ uf4

bi
+ uf5

bi
), 8bi 2 B. (11)

Note that split s2 would make the right hand side of (9) equal to zero, by zeroing
the flows travelling through paths with delay greater than 30ms. Similarly, split s3 would
make the right hand side of (10) zero, by making zero the flows travelling through paths
with delay greater than 6ms. The splits s4, s5, and s6 would do the same to constraint
(11), but for flows with delay greater than 250µs. Also, note that PA

bi
✓ PB

bi
✓ PC

bi
.

Link capacity. Finally, we have to make sure that the capacity of the links in the crosshaul
is not exceeded by the flows travelling through them. We consider flows to be non-
negative. Let I

evi,vj
p 2 {0, 1}, 8evi,vj 2 E , 8p 2 P , such that I

evi,vj
p = 1, if path p

has link evi,vj ; and I
evi,vj
p = 0, otherwise. We ensure that the capacity of the links in the

crosshaul is not exceeded by employing the following constraints:
X

p2P

rpI
evi,vj
p  cevi,vj , 8evi,vj 2 E (12)

rp2 R+ [ {0}, 8p 2 P . (13)

We thus can summarize the formulation of the problem as:

Problem 1 (plasticRAN Design Problem – PRD)

min
u, r

↵b0

X

bi2N

X

fn2F

(1� ufn
bi
) +

X

bi2N

↵bi

X

fn2F

ufn
bi

(1)

subject to:
Constraints (2) – (13)

1In our problem, two times the number of RUs times 2500 is sufficient for D.
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Solution. The problem of jointly defining splits and routing for vRANs is NP-hard, as
shown by [Garcia-Saavedra et al. 2018a]. To increase our model efficiency and employ it
in larger networks, we apply Benders Decomposition [Geoffrion 1972]. This optimization
technique consists in dividing the model into a master and slave problem (according to
its variables), and solving the model as a two stage process. In our case, we leave the
set of binary u variables in the master problem along with its constraints, and move the
continuous r routing variables and their constraints to the slave problem. In each iteration,
we first solve the master problem, and then proceed to solve the slave with the fixed splits
produced by the master. If an infeasible solution is reached, we add cuts to the master
problem, so that it does not generate that set of splits again. The master problem is then
repeatedly solved until no more cuts can be generated or until its solution reaches a certain
bound. This strategy allow us to solve the original problem without all its constraints at
once, adding them as needed.

5. Performance Evaluation

In this section, we evaluate plasticRAN and compare the obtained results with Flu-
idRAN [Garcia-Saavedra et al. 2018a], a state-of-the-art solution to the vRAN design
problem. Given a network topology and its link and capacity constraints, FluidRAN
achieves the maximum vRAN centralization by selecting the optimal split and routing
path for each RU-CU pair. However, different from our model, FluidRAN assumes that
the CU is always placed at the core, and does not take into account the flows between
core-CU and core-RU. As a result, D-RAN is not a feasible solution in FluidRAN.

In order to compare the solutions generated by both models, we convert FluidRAN
splits into plasticRAN ones. Such conversion is possible since FluidRAN assumes fewer
splits than our model. Table 3 illustrates how we implement this conversion. The models
are compared through a metric of centralization level, which consists in the proportion
between the number of centralized functions achieved by the model and the total number
of RAN functions.

FluidRAN split plasticRAN split 4G/5G split

x, y = 1
f1, f2, f3, f4 = 1
f5 = 0

RRC-PDCP
PDCP-RLC

x = 1
y = 0

f1, f2, f3 = 1
f4, f5 = 0

RLC-MAC
Split MAC

x, y = 0 f1, f2, f3, f4, f5 = 0
PHY split IIIb
PHY split IV ! C-RAN

Table 3. FluidRAN splits and their equivalent in plasticRAN and 4G/5G.

Since real-world data about RAN topology is hard to come by, we generate syn-
thetic network topologies for our evaluation. Particularly, we use Waxman graphs as they
are shown to properly describe backhaul topologies [Lessmann 2015]. To generate the
Waxman graphs, we use the library networkx 2.2 2 in Python with parameters ↵ = 0.1,
� = 0.4, and L = 70. The graph generator places n nodes uniformly distributed in a
rectangular area and connects them with probability p = �exp(�d/↵L), where d is the
distance between two nodes. We set the link capacity and delay for each edge according
to their length and the profiles shown in Table 4.

2https://networkx.github.io/
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Technology Bandwidth (Gbps) Prop. delay (µs) Distance (km)

mmWave (60-80 GHz) 0.9, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 8 1-20 0.3-6

µWave (6-60GHz) 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7,
0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 2 1-100 0.3-30

Copper
(1000/10G/40GBASE-T) 1, 10, 40 0.05-0.5,

0.275, 0.15
0.001-0.1,
0.055, 0.03

SMF fiber @ 1310 nm (1000, 10G,
40G, 100GBASE-EX, LR, LR-4) 1, 10, 40, 100 1-200,

50, 50, 50
0.2-40,

10, 10, 10
SMF fiber @ 1550 nm

(1000, 10G,
40G, 100GBASE-ZX, ER, ER-4)

1, 10, 40, 100 1-350,
200, 200, 200

0.2-70,
40, 40, 40

TbE (*under development) 200, 400 1-50 0.2-10

Table 4. Profiles of links for topology generation [Garcia-Saavedra et al. 2018b].

We run all experiments at a virtual machine (VM) created using Xen 4.11. The
VM runs Debian 9 GNU/Linux and is configured with 16 vCPUs, 64GB RAM, and 40GB
of virtual disk. The VM is hosted in a server with two Intel Xeon Silver 4114 processors
running at 2.20GHz. We implemented both models using Python 2.7.12, docplex 2.8.125,
and IBM CPLEX 12.8.0 as the solver.

5.1. Centralization level

The first set of experiments evaluates the centralization level achieved by each model.
In these experiments, we consider topologies with 30, 40, and 50 nodes. For each size,
we generate 10 different topologies, and for each topology, we position the RUs, CU,
and core in 30 different configurations. In each configuration, we choose 40% of the
nodes to be the RUs, one node to be the CU, and another to be the core. The rest are
considered transport nodes. At total, we run 900 experiments. For each experiment, we
first pre-compute all the paths between CU-RU, core-CU, and core-RU. Our model uses
all pre-computed paths, while FluidRAN uses only the CU-RU ones. The demand for
each RU is set to �bi = 150Mbps, 8bi 2 N .

Table 5 shows the percentage of feasibility for each model. The increased number
achieved by plasticRAN is due to the inclusion of the D-RAN setting, which is a split that
requires the least bandwidth and has no delay requirements.

Feasible solutions Infeasible solutions Percentage of feasibility
plasticRAN 361 539 40.11%
FluidRAN 228 672 25.33%

Table 5. Proportion of feasible solutions for each model.

Figure 2 shows the cumulative distribution function (CDF) of the centralization
level achieved by both models in 900 experiments, with dots representing the average.
We can see that, overall, plasticRAN achieves higher levels of centralization than Flu-
idRAN. This happens because plasticRAN considers a higher number of splits. However,
the smallest centralization level achieved by FluidRAN is higher than the one experi-
mented by plasticRAN. This is because FluidRAN considers at least PDCP implemented
at the CU, while plasticRAN takes D-RAN as a feasible solution. Nonetheless, since the
percentage of feasibility of our model is 15% higher than the one of FluidRAN, we be-
lieve that including the D-RAN setting promotes a better tradeoff. In addition, the few
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experiments where FluidRAN achieves higher centralization levels than plasticRAN, de-
spite the fact that our model takes more splits into consideration, can be explained by
the fact that in FluidRAN routing is simpler, as the model only consider CU-RU flows.
plasticRAN, on the contrary, has to route CU-RU, core-CU and core-RU flows, leading
to a higher chance of link saturation. This forces the model to choose splits with less
consumed bandwidth but lower centralization level.

Figure 2. Centralization level for feasible solutions of 900 experiments.

Figure 3 shows the CDFs of the time spent to run each model as well as the CDF
of the time taken to pre-compute the paths, considering topologies with 30, 40 and 50
nodes. Dots represent the average runtime. Since plasticRAN considers three types of
flows (CU-RU, core-CU and core-RU) and FluidRAN only one (CU-RU), the execution
time of our model is higher, as can be observed in the figure.

Figure 3. Execution time for topologies with size 30, 40 and 50.

In order to assess how the search space affects the routing complexity, Table 6
illustrates the mean number of paths processed by each model in each topology size. We
can see that, although both models work with the same topologies, the mean number of
processed paths in plasticRAN is higher. In addition, we can observe that, as the size
of the topology increases slowly, the number of processed paths increases quickly. This
happens even for FluidRAN. Indeed, during our experiments, we try to pre-compute the
paths for topologies with 60 node. However, the problem showed intractable for both
models. One way to overcome this problem is to generate less paths by pruning them
based on depth. However, this would compromise the optimality of the solution.

To show the impact of different levels of pruning to both models, we redo the
previous experiments discarding (in each model) all paths whose depth was higher than a
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Mean of paths processed n30 n40 n50
plasticRAN 591 1766 312960
FluidRAN 290 1320 160624

Table 6. Mean number of paths processed for different size topologies.

threshold (cutoff levels). Figure 4 shows the centralization level achieved by the models,
when imposing cutoff levels of 7, 10, and 12. We can see that the centralization level
does not fluctuate much between these cutoff levels. We also observe that the results are
very similar to those obtained in Figure 2, in which no pruning is applied. Indeed, our
experiments show that the centralization level is the same when applying no pruning or
employing cutoff levels of 12 and 15 for topologies with 30, 40 and 50 nodes.

Figure 4. Centralization level when pruning paths with depth � 7, 10, 12.

Despite this result, we can see in Table 7 that the mean number of processed paths
decreases significantly when the different level of pruning is applied to the models, es-
pecially the lower ones (7,10). While such pruning reduces the execution time of the
models, as shown in Figure 5, it also affects the number of feasible solutions. This is
illustrated in Table 8. We can observe that plasticRAN is more affected by the pruning
than FluidRAN, since our model has more paths to process. Thus, the chance of discard-
ing a relevant path to achieve feasibility is higher in plasticRAN. In particular, a cutoff
of 7 decreases in 17.45% the percentage of feasibility of plasticRAN. On the other hand,
the same cutoff decreases in 6% the percentage of feasibility of FluidRAN. As illustrated
in Table 8, in our experiments, cutoffs of 12 and 15 give the best trade-off between ef-
ficiency and feasibility for topologies up to 50 nodes. In summary, while pruning helps
managing the number of variables instantiated in the models, it may affect their solutions.
Since the number of processed paths tends to grow as the topology size increases, pruning
paths based on depth will have a greater impact on feasibility when working with larger
topologies.

5.2. CU positioning

One of the key decisions when planning a vRAN is the CU placement, since the CU posi-
tion can increase or decrease the total centralization for the network. An ideal model for
vRAN would include CU placement as a decision variable, but as we show in Section 5.1,
even without including such variable the problem is already hard to solve. Usually, mod-
els that consider the CU at a fixed location make some assumptions. For example, Flu-
idRAN [Garcia-Saavedra et al. 2018a] considers that the CU is always colocated with the
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Mean of paths processed n30 n40 n50
plasticRAN, cutoff 7 118 197 419
plasticRAN, cutoff 10 258 508 2469
plasticRAN, cutoff 12 392 786 6752
plasticRAN, cutoff 15 545 1244 25584
FluidRAN, cutoff 7 60 113 227
FluidRAN, cutoff 10 136 316 1432
FluidRAN, cutoff 12 204 532 4089
FluidRAN, cutoff 15 284 889 15333

Table 7. Mean number of paths processed considering different cutoffs.

Figure 5. Execution time for topologies with 50 nodes and cutoff level of 10, 12,
and 15.

core. In order to evaluate the impact of such assumption to the centralization level, we
run experiments with 10 different topologies. For each topology, the RUs and the core are
placed in fixed positions, while the CU placement varies as follows: 1) we run one ex-
periment where the CU is colocated with the core; 2) for each transport node, we run one
experiment where the transport node becomes the CU (thus, it is not colocated with the
core). In our experiments, considering all the 10 different topologies we have tested, the
best centralization level does not occur when the CU is collocated with the core. Figure 6
illustrates one of the tested topologies. We can see that the configuration on the left has
CU and core colocated. However, the highest level of centralization is obtained using the
configuration on the right, in which the mean path length between core and CU has 12.42
nodes.

Feasible
solutions

Infeasible
solutions

Percentage
feasible

Difference
without cutoff

plasticRAN, cutoff 7 204 696 22.66% 17.45%
plasticRAN, cutoff 10 337 563 37.44% 2.67%
plasticRAN, cutoff 12 356 544 39.55% 0.56%
plasticRAN, cutoff 15 361 539 40.11% No difference
FluidRAN, cutoff 7 174 726 19.33% 6%
FluidRAN, cutoff 10 226 674 25.11% 0.22%
FluidRAN, cutoff 12 228 672 25.33% No difference
FluidRAN, cutoff 15 228 672 25.33% No difference

Table 8. Proportion of feasible solutions considering different cutoff levels.
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Figure 6. Left topology has CU colocated with core (yellow node). Right topology
has CU (green node) in a different place than the core (blue node). Black
nodes represent RUs and red nodes are transport nodes.

6. Conclusion

In this paper, we presented plasticRAN, a new optimization model for maximizing the
vRAN centralization level. Our model takes into account jointly the functional splits and
the routing over an integrated transport network, i.e., a crosshaul. We compared plasti-
cRAN with a state-of-the-art solution and showed how our model improves the central-
ization level and reduces the number of infeasible solutions. Additionally, we evaluated
the positioning of the CU in different places, including colocated with the core. In most
scenarios, colocation is not the best choice.

As illustrated in the performance evaluation, the execution time of plasticRAN
increases exponentially as function of the topology size. This happens because each
path adds a decision variable to the model. While pruning contributes to limit the
number of paths, it also increases infeasibility. The model demands the pre-computing
of all simple paths, but the actual solution uses only a very small fraction of them.
Thus, it would be also useful to deal with the paths only on-demand. Column Gener-
ation [Desaulniers et al. 2006], for example, is a potential method to apply for dealing
with our routing subproblem.
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Abstract. Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are still a major issue
in today’s Internet. Over the last few years, we have observed a dramatic esca-
lation in the number, scale, and diversity of these attacks. Among the various
types, spoofed TCP SYN Flood is one of the most common forms of volumetric
DDoS attacks. Several works explored the flexible management control pro-
vided by the new network paradigm called Software Defined Networking (SDN)
to produce a flexible and powerful defense system. However, these works usu-
ally present an increase in all clients connection time, or vulnerability to buffer
saturation attacks. In this work, we propose the use of sketch-based solutions
to improve the data plane Safe Reset anti-spoofing defense mechanism. We im-
plemented our solution in P4, a high-level language for programmable data
planes, and evaluate our solution against a data plane Safe Reset technique on
an emulated environment using Mininet.

Resumo. Os ataques de negação de serviço distribuı́do (DDoS) ainda são uma
questão importante na Internet nos dias de hoje. Nos últimos anos, observa-
mos um aumento significativo no número, escala e diversidade desses ataques.
Entre os vários tipos, o Spoofed TCP SYN Flood é um dos tipos mais comuns
de ataques de DDoS volumétricos. Diversos trabalhos exploraram o controle
flexı́vel de gerenciamento fornecido pelo novo paradigma de rede chamado SDN
(Software Defined Networking) para produzir um sistema de defesa flexı́vel e
poderoso. No entanto, esses trabalhos geralmente apresentam um aumento
no tempo de conexão para todos os clientes ou vulnerabilidade a ataques de
saturação de buffer. Neste trabalho, propomos o uso de soluções baseadas em
sketch para melhorar o mecanismo de defesa anti-spoofing Safe Reset no plano
de dados. Implementamos nossa solução em P4, uma linguagem de alto nı́vel
para planos de dados programáveis, e avaliamos nossa solução em relação a
uma técnica de Safe Reset no plano de dados em um ambiente emulado usando
o Mininet.

1. Introduction

Despite the extensive industrial and academic efforts, Distributed Denial of Service
(DDoS) attacks are still a major issue in today’s Internet. Over the last few years, we
have observed a dramatic escalation in the number, scale, and diversity of DDoS attacks.
These attacks can be described as a malicious attempt to make the victim unavailable by
depleting its resources, such as CPU cycles, memory, and network bandwidth, or explor-
ing design flaws.
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Among the various DDoS attacks, TCP SYN Flood [Wang et al. 2002] is one
of the most common forms of DDoS attacks. In fact, according to a Radware re-
port [Radware 2016], 40% of the organizations experienced a TCP-SYN Flood attack
in 2016. It is a volumetric attack that generates high-volume traffic and aims to exploit an
implementation characteristic of the Transmission Control Protocol (TCP) to make server
processes incapable of answering a legitimate client application’s requests for new TCP
connections. Any service that binds to and listens on a TCP socket is potentially vulnera-
ble to TCP SYN Flood attacks. There are two main causes [Sun et al. 2009] of TCP SYN
Flood attacks: i) the inherent asymmetry feature in TCP three-way handshake protocol,
which enables an attacker to consume substantial resources at the server, while sparing
its resources; ii) the fact that the server cannot control the packets it receives, especially
SYN packets, can easily reach the server without its approval.

A common form of TCP SYN Flood attack uses an spoofed IP address to mask
the attacker’s identity. It is a more complex method where the attacker also needs to
be able to create and inject raw IP packets with valid IP and TCP headers. Nowadays,
popular libraries exist to aid with raw packet formation and injection, so attacks based on
spoofing are fairly easy. An important consideration for this attack variation to succeed is
the address selection, since the machines at the spoofed source addresses must not respond
to the SYN-ACKs that are sent to them in any way. Therefore, attackers may select one
or multiple addresses based on the prior knowledge that the source address is unreachable
by the machine under attack.

To address this problem, DDoS defense mechanisms have been deployed in the
network infrastructure to detect and mitigate the attacks. Usually, these defenses are
enforced by using expensive and proprietary hardware appliances [Dzurenda et al. 2015,
Martinasek 2015] that are fixed in terms of placement, functionality, and capacity. First,
they are typically deployed at fixed network aggregation points (e.g., a peering edge link
of an ISP). Second, they provide fixed functionality with respect to the types of DDoS
attacks they can handle. Third, they have a fixed capacity with respect to the maximum
volume of traffic they can process [Fayaz et al. 2015].

Ideally, a DDoS defense architecture should provide the flexibility to seamlessly
place defense mechanisms where they are needed and the elasticity to launch defenses as
needed depending on the type and scale of the attack. To address those requirements, sev-
eral works [YuHunag et al. 2010, Giotis et al. 2014, Xing et al. 2013, Braga et al. 2010]
explored the flexible management control provided by the new network paradigm called
Software-Defined Networking (SDN) [McKeown 2009, Kreutz et al. 2015]. Among
them, data plane based solutions [Shin et al. 2013, Afek et al. 2017] combined with the
recently flexibility of programmable switches aims to leverage the hardware speed de-
fense against Spoofed Flooding attacks. Usually, they implement anti-spoofing mecha-
nisms that rely on making the switch interact and authenticate the client using techniques
such as TCP Proxy, TCP Reset, and Safe Reset. These techniques allow the infrastruc-
ture to authenticate the TCP SYN request client first, before sending the request to the
destination server. However, those mechanisms have several limitations. First, due to the
required interaction to authenticate the client, they penalize all clients connection time
even without an ongoing attack. Second, they have limited capacity to detect a valid
client ACK or RST, and finally, they are vulnerable to a buffer saturation attack due to
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limited data plane resources used to store a whitelist with authenticated users.

Even with this flexibility and speed, solutions in the data plane are restricted due
to the limited capacity of hardware resources in terms of CPU, memory, and storage.
As such, streaming algorithms, or sketches, have been used into network elements (e.g.,
routers or middleboxes) in high-speed networks to handle a high volume of traffic while
maintaining a low consumption overhead of CPU and memory. Several sketches have
been proposed to detect TCP-SYN Flood attacks [Sun et al. 2009, Dodig et al. 2017].
They rely on keeping tracking of the TCP Handshake to detect flooding attacks.

In this paper, we propose SACK3, a sketch-based solution implemented for pro-
grammable data planes, that aims to detect ongoing TCP SYN Flood attacks and only
apply anti-spoofing defenses, e.g., Safe Reset proxy, on client requests to servers under
attack, thus reducing the overhead on legit client connections. Our proposal not only
leverages the hardware speed but also keeps the resources usage within hardware limi-
tations, with the cost of a fixed false positive probability. We implemented our solution
in P4, a high-level language for programmable data planes, and evaluated our solution
against a data plane Safe Reset technique on an emulated environment with Mininet.

In summary, this paper presents the following contributions: (i) a technique, called
SACK3, to detect and mitigate TCP SYN Flood attacks using anti-spoofing techniques
while reducing the overhead of legit clients, (ii) a implementation of the improved version
of SACK2 [Sun et al. 2009] that uses dual counting Bloom Filters [Dodig et al. 2017] for
programmable data planes in P4, and (iii) a comprehensive evaluation of SACK3, which
confirms its effectiveness against TCP SYN Flood attacks. Moreover, the experiments
have shown a significant reduction of connection time against a pure Safe Reset proxy
implemented in the data plane.

The rest of this document is organized as follows. Section 2 presents related work
relevant to our proposal. The SACK3 technique is presented in Section 3. Section 4
presents experimental results. Finally, Section 5 concludes the paper.

2. Related Work

In SDN-based networks, several defense mechanisms against TCP SYN Flood attacks
have been proposed over the years. They mainly focus on two security problems: (i)
the improvement of solutions to detect and mitigate attacks against services on the net-
work, and (ii) the security vulnerabilities introduced by the SDN architecture that can
be exploited by flooding attacks, such as control channel saturation and OpenFlow table
exhaustion. In this section, we classify these mechanisms into three groups: (i) control
plane solutions, (ii) data plane solutions, and (iii) sketch-based solutions.

2.1. Control plane solutions

SPHINX [Dhawan et al. 2015] is a framework which has been proposed to detect security
attacks in SDN. SPHINX is implemented on the control plane and can detect TCP SYN
Flood attacks by investigating the rate of packet-in messages which correspond to the
new SYN requests. If the rate of a new SYN request is above the administrator-specific
threshold, SPHINX raises an alert. The downside is that SPHINX does not investigate the
SYN requests to distinguish the legitimates from non-legitimate requests and only strictly
controls SYN requests with a predefined threshold.

825

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



OPERETTA, proposed by Fichera et al. [Fichera et al. 2015], is an OpenFlow-
based approach implemented in the controller that investigates new SYN requests for
detecting and rejecting malicious requests. It acts as a proxy between the TCP client
and server. This solution listens for TCP SYN packet-ins from the switch and sends a
forged SYN-ACK to the client. If the client sends the ACK message, therefore being
authenticated, the controller sends an RST message to the host and installs a rule between
the client and server on both sides. In this approach, the first attempt to establish a TCP
connection is always rejected even for legitimate requests. Moreover, an adversary might
flood the controller with complete TCP handshakes and impose the controller to install a
new rule.

Finally, SLICOTS [Mohammadi et al. 2017] was proposed as an alternative to
OPERETTA that does not penalize legitimate connections. It is implemented as a
lightweight OpenDayLight (ODL) extension, and it monitors all ongoing TCP connec-
tions in the network for detecting and preventing SYN flood attacks. For each TCP
connection request, SLICOTS installs temporary forwarding rules during the TCP hand-
shaking process, and after validation of a request, it installs permanent forwarding rules
between the client and server. Moreover, SLICOTS blocks the attacker that makes a large
number of half-open TCP connections. However, it is vulnerable to table saturation in
cases of spoofed attacks that generate a significant number of different client IP addresses
that need to be routed or blocked.

2.2. Data plane solutions

AVANT-GUARD [Shin et al. 2013] has been proposed as a solution for detection and
prevention of TCP SYN Flood attack. AVANT-GUARD uses a connection migration
mechanism in data plane switches as a proxy for incoming SYN packets and limits the
effect of the control plane saturation attack. Although AVANT-GUARD is beneficial in
a general case, it causes a long delay in establishing new connections for legitimate TCP
requests. Moreover, it is vulnerable to the buffer saturation attack [Ambrosin et al. 2017]
and limits the number of connections that a data plane switch can proxy to the number
of available TCP port numbers. It also requires upgrading the data plane equipment to
support AVANT-GUARD features.

LineSwitch [Ambrosin et al. 2017] is an efficient solution that removes the lim-
itations of AVANT-GUARD and tackles buffer saturation attack. Similar to AVANT-
GUARD, LineSwitch uses the SYN proxy technique in data plane switches. However,
LineSwitch implements probabilistic blacklisting of network traffic for mitigating the
buffer saturation attack. The use of probabilistic blacklisting decreases the size of needed
memory for storing the state of ongoing connections. Since LineSwitch mediates a mini-
mum number of connections as compared to AVANT-GUARD, the limitation of the num-
ber of connections is reduced. LineSwitch is an effective solution against control plane
saturation attack, but as well as AVANT-GUARD, it also requires an upgrade on data
plane switches to be applied.

An anti-spoofing data plane solution proposed by Afek etal. [Afek et al. 2017]
aims to explore the switch data plane to reduce the CAPEX, latency, and complexity
of traditional DDoS anti-spoofing scrubbers that require dedicated middleboxes in the
network. It starts showing that the current SDN OpenFlow match-and-action model is
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rich enough to implement a collection of anti-spoofing methods. Secondly, they utilize
advanced methods for dynamic resource sharing to distribute the required mitigation re-
sources over a network of switches. The anti-spoofing methods include TCP Proxy, HTTP
Redirect, TCP Reset, Safe Reset, and DNS Spoofing Cookie.

Among the anti-spoofing techniques implemented, the Safe Reset is the only one
that can be applied to all TCP clients connections without compromising the TCP options
required for performance, with no application-level awareness or requiring modifications
on the client side. It is described as the weak version of the SYN cookie, where the
switch responds to the initial SYN message with an SYN-ACK packet containing a bogus
ACK number. If the client is compliant with RFC 793 (TCP), it immediately responds
to the bogus ACK number with a RST packet containing the bogus ACK number as its
sequence number (thus being authenticated). Then, after one second, the client initiates a
new connection by sending a new SYN request.

2.3. Sketch-based solutions

Kompella et al. [Kompella et al. 2004] introduced a modified counting Bloom Filter
called Partial Completion Filter (PCF) to keep track of the differences between SYN and
FIN packets. However, a spoofed FIN RST packet can obstruct the algorithm.

Chen and Yeung [Chen and Yeung 2006] proposed using SYN-ACK pairs with
the counting Bloom Filter. They did support differentiating between ACK and Data ACK
packets. Nevertheless, a spoofing SYN and ACK packets may still obstruct the algorithm.

An accurate and efficient way of using counting Bloom Filters to keep track
of TCP SYN Flood attacks, even from a spoofed source, is proposed in SACK2
[Sun et al. 2009]. SACK2 exploits the behavior of the SYN/ACK-CliACK pair to identify
the victim’s server and the TCP port being attacked, where a SYN/ACK packet is sent by a
server when receiving a connection request, and a CliACK packet is the ACK packet sent
by the client to complete the three-way handshake. Experiments shown that the memory
cost of SACK2 for a 10Gbps link is 364KB and can be easily accommodated in mod-
ern routers. An improved version of SACK2 was proposed in [Dodig et al. 2017] that is
able to use dual counting Bloom Filter (DCBF) to decrease false detection of matching
packets.

3. Proposed Solution

As previously discussed, data plane anti-spoofing mechanisms that rely on making the
switch to interact and authenticate the client have several limitations. We choose to focus
on the Safe Reset proxy because it is the technique, among the others implemented in
the data plane by [Afek et al. 2017], that can be applied to all TCP client connections,
without compromising the TCP options required for performance, with no application-
level awareness or modifications on the client side. This technique has limitations as
follows: (i) it penalizes all clients connection time, even without an ongoing attack, (ii)
it has limited capacity to detect a valid client ACK or RST, and (iii) it is vulnerable to
a buffer saturation attack due to limitations in memory capacity to store the whitelist of
authenticated users.

In this paper, we propose SACK3, which uses sketch-based solutions to address
those limitations while leveraging the hardware speed and maintaining a low usage of
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resources in the data plane. We implemented it in the P4 language for programmable data
planes. It detects ongoing spoofed TCP SYN Flood and applies anti-spoofing techniques
only for clients that try to connect to servers under attack. As mentioned before, due to
the advantages of the Safe Reset proxy method, we choose this anti-spoofing technique to
authenticate clients in SACK3 as well. Figure 1 presents a flowchart with the functioning
of SACK3.

Figure 1. SACK3 flowchart

To solve the first limitation, we added a sketch-based algorithm to detect spoofed
TCP SYN Flood on the data plane in order to choose suspicious clients to be authen-
ticated. From the algorithms to detect ongoing spoofed TCP SYN Flood attacks listed
in Section 2, we choose to implement an improved version [Dodig et al. 2017] of the
SACK2 algorithm due to its effectiveness, low resource usage, and simplicity. We imple-
mented the DCBF (Dual Counting Bloom Filter), composed by CBF1 and CBF1 INV, to
track the SYN-ACK/CliACK pair.

DCBF uses as input the hashing of 6-tuple called Psyn/ack (1) to increment the
filter counters. CBF1 utilizes the 6-tuple as it is, while CB1 INV uses the inverted 6-
tuple values as input. This 6-tuple input structure consists of Source IP (SIP), Destination
IP (DIP), Source Port (SP), Destination Port (DP), Sequential Packet Number (SEQ),
and an Acknowledge Sequential Packet Number (ASEQ). This data is obtained from a
SYN/ACK packet header and is hashed as follows:

Psyn/ack =< SIP,DIP, SP,DP, SEQ,ASEQ > (1)

Detecting a matching pair of SYN/ACK and ACK packets starts with the detection
of the ACK packet. For each detected ACK or DACK packet, a new hash of the 6-tuple
named Pack (2) is used to decrement the filter counts. Different from increment, this
sketch will only decrement the CBF1 INV when a matching pair in CBF1 is detected.
This 6-tuple consists of the same members stored in a different order:
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Pack =< DIP, SIP,DP, SP,ASEQ� 1, SEQ > (2)

In order to detect which server is being attacked, every time a server answer a
SYN/ACK, the CBF2 uses a 2-tuple hash named Pserver (3) to increment the filter coun-
ters. It will only decrement if the DCBF receives a valid CliACK. Therefore, CBF2 will
have a counting estimation of how many unanswered SYN/ACK the server has. The min-
imum value of all counters can be used to compare against a threshold K to detect an
ongoing attack. Notice that this technique will only detect ongoing TCP SYN Flood at-
tacks that impact a real server. If the attacker is generating TCP SYN packets to a server
that does not exist, there will be no SYN/ACK to increment and therefore no detection.
This approach aims to authenticate only client requests that impact a real server, reducing
the use of anti-spoofing techniques resources.

Pserver =< ServerIP, ServerPort > (3)

If the threshold K is exceeded, a bogus SYN-ACK is generated to authenticate
the client. The bogus SYN-ACK is made by setting ASEQ to a bogus number. It is sent
back to the same port that it arrived. To keep track of the RST that is expected due to
the bogus SYN-ACK that was sent, we proposed and implemented a similar DCBF only
for authentication requests. It uses the hash of the SYN-ACK 5-tuple named Pforged (4)
as input to increment this custom Authentication DCBF (ADCBF), composed by ACBF1
and ACBF1 INV. Once we receive the RST from the client that matches the forged SYN-
ACK, we decrement the Authentication DCBF filter counters using the SYN-ACK 5-tuple
named Prst (5) as input. Finally, once the client is successfully authenticated, we add the
2-tuple named Pclient to the whitelist Bloom Filter (WBF). The connection is allowed
and all subsequent packets are forwarded. Pforged, Prst, and Pclient (6) are presented as:

Pforged =< SIP,DIP, SP,DP,ASEQ > (4)

Prst =< DIP, SIP,DP, SP, SEQ > (5)

Pclient =< ClientIP, ClientPort > (6)

In summary, the proposed solution can be described as follows:

1. It uses an improved version of the SACK2 algorithm to detect the victims address
and port under attack. We only authenticate clients that interact with victims’
servers, thus adding a time overhead only to suspect clients.

2. We implement a similar sketch to the SACK2 algorithm to improve the capacity
to detect valid ACK or RST that authenticate clients.

3. We use a space-efficient data structure, a Bloom Filter, to query for authenticated
users, therefore reducing the chances of a buffer saturation attack.
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4. Evaluation

In this section, we conduct a comprehensive simulation experiments and analyze the re-
sults to evaluate the performance of SACK3 against Safe Reset proxy switch and a basic
switch. Using only the authentication mechanism as a Safe Reset proxy penalizes all
clients connection time. We show that SACK3 can improve the connection time to other
servers not under attack while maintaining the same level of protection.

4.1. Experimental Setup

We implemented SACK3 using the P4 programming language targeting the second ver-
sion of the P4 software switch, also known as behavioral model or BMV2. BMV2 also
provides a framework that allows developers to implement, deploy, test, and debug P4
switch implementations. To create our testbed for the experiments, we used BMV2
with Mininet [min ], a popular SDN emulation tool. We ran our experiments on a ded-
icated server running an Ubuntu Server 16.04 with the following configuration: Intel(R)
Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 32 Cores, 128GB of RAM, and 1TB of disk space.

As mentioned in 2, the Safe Reset proxy is a state-of-art solution that has been im-
plemented in the data plane as an anti-spoofing mechanism to mitigate spoofed TCP SYN
Flood attacks. Since SACK3 is also implemented in the data plane, we compare it against
a switch implementation with a Safe Reset proxy defense mechanism. We implemented
both SACK3 and Safe Reset on P4 16 for the BMV2 switch using the v1model. In order
to make a fair comparison, we used the same Safe Reset implementation used in SACK3
but applied it to all new TCP connections. Nonetheless, to better compare the overhead
caused by both implementations, we also implemented a basic switch implementation
that parses Ethernet, IPv4, and TCP, to be used as the baseline that only does packet rout-
ing and does not present any DDoS protection. For the implementation of each sketch
we choose to use 3 different hash function among the functions already supported in the
P4 16 data plane: crc16, csum16, and crc32. The parameters chosen for each sketch (k is
the number of hash functions, n is the number of elements, m is the amount of bits used in
the sketch, b is the amount of bits used in each sketch counter, and ✏ is the false positive
rate) and its total memory usage are listed in Table 1. We choose this parameters to not
exceed the maximum false positive rate of 5% while using less the 1MB of memory space
for all application.

Table 1. Sketches Parameters

Sketch k n m b ✏ Total Size (KB)
DCBF 3 50000 400000 4 3,05 400
CBF2 3 10000 80000 4 3,05 40

ADCBF 3 50000 400000 4 3,05 400
WBF 2 100000 800000 1 4,89 100

According to Figure 2, the testbed network is composed of one BMV2 switch. The
servers are connected to the network using 1 Gbps link, while the other host is connected
to the network with 100 Mbps links. In addition to the two servers, there are 31 hosts with
30 potential attackers and one host being the legitimate or benign user. Furthermore, the
benign host requests a 10Kb Web page from the server as soon as it finishes the previous
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Figure 2. Topology

request. One of the main parameters which affect the efficiency of SACK3 in attack
detection is the threshold K. In fact, choosing a proper value for threshold K can improve
the efficiency of SACK3, since setting a larger value for K increases the attack detection
time. On the contrary, setting a small value might also cause detecting a legitimate user
as an attacker. Therefore, we fixed the threshold parameter K to 100, since we do not
want to compare how fast the solution can detect a DDoS attack, but instead we want to
compare the impact of the anti-spoofing mechanism on the client connection.

Mininet uses a real network stack with small and isolated process that can run
real applications to emulate the hosts. Therefore, we define the following setup to the
hosts: servers use a simple python server (SimpleHTTPServer) to serve a 10Kb Web
Page; clients use the Curl tool to make legitimate HTTP requests and log the connection
measurements; and attackers use hping3 to generate a flood of spoofed TCP SYN re-
quests to the servers. It is worth to mention two additional configurations in the curl tool:
(i) we configured the connection timeout, maximum time allowed to get a SYN-ACK re-
sponse, to 15 seconds in order to run the experiment faster when the server has become
unavailable, and (ii) we used curl version 7.52 in order to have more precision in the time
measurements, from 3 to 6-digit precision, due to the small values of connection time in
the basic switch measurements. The testbed topology and tools used in this experiment
setup were based on the experiments of OPERETTA [Fichera et al. 2015] and SLICOTS
[Mohammadi et al. 2017].

Table 2. Experiments summary

Scenario Type Servers Attackers Rate (pps)
S1 Normal 1 0 0
S2 DoS 1 1 1000
S3 DDoS 1 30 1000
S4 Variable pps DDoS 2 30 1 to 100000

Table 2 lists each experiment and its parameters. We conducted simulations in
four different scenarios using all three implementations of the switch as follows:

• Scenario S1: using only one server and one legitimate client, is meant to mea-
sure the overhead of each implementation in normal conditions when there are no
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ongoing attacks.
• Scenario S2: using only one server, one legitimate client and only one attacker

generating spoofed TCP SYN packets with a rate of 1000 pps (packets per sec-
ond), aims to measure how each implementation behaves under a simple DoS
attack, that is not enough to make the server unavailable.

• Scenario S3: similar to scenario S2, but with 30 hosts as attackers - this scenario is
meant to measure how each implementation behaves under a DDoS attack capable
of making the server unavailable.

• Scenario S4: similar to scenario S3, but varying the spoofed attack rate from 1
to 100000 packets per second (pps) in increments of 10 times the previous value.
This scenario is meant to evaluate how each implementation behaves with differ-
ent DDoS attack rates.

We evaluate the experiments using the following performance metrics: Connec-
tion Time denotes the time for initiating a TCP connection. More specifically, it denotes
the time between a TCP SYN request and the TCP SYN-ACK response; Download Speed
denotes the overall connection speed in Kbps when downloading a Web Page or a file.

4.2. Experimental Results

In this section we discuss and analyze the results for the two scenarios under different
number of attackers and attack rates. First of all, we utilize scenario S1 under normal
conditions to measure the overhead of each implementation. Figure 3-A shows the con-
nection times difference, in log scale, among the three implementations. Safe Reset proxy
implementation imposes a significant overhead due to the additional delay of one second
fixed by the implementation, in comparison to the basic and SACK3 switch implementa-
tions. Since scenario S1 is composed of only legitimate client requests, SACK3 does not
detect or trigger any defense mechanism that would penalize the legitimate client request.
In contrast, Figure 3-B shows a close comparison of the connection times in seconds be-
tween the basic switch and SACK3. Results have shown an overhead of 115% in the
connection time due to the TCP SYN Flood sketch-based detection mechanisms. Basi-
cally, it is the overhead caused by the Lookup and Insertion operations in the standard
and Counting Bloom Filters. However, even with this additional overhead caused by the
detection, it is still 890 times faster than Safe Reset.

Figure 3. Connection time baseline without an ongoing attack
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Figure 4. Connection Time in scenarios S1, S2, and S3

Figure 4 illustrates the connection times in scenarios S1, S2, and S3. The mea-
surements were made using a request made to the server under attack. It is possible to
notice that, even under the DoS scenario with no protection with the basic switch imple-
mentation, the server can still go unaffected. Although, when we scale the number of
attackers to 30, making it a DDoS attack, we observe that all connection times goes to
the connection timeout of 15 seconds as specified in the curl tool. Meaning that, under
scenario S3, we can successfully attack the server making it unavailable. SACK3 presents
a similar performance to Safe Reset, since in scenarios S2 and S3 it is able to successfully
detect the ongoing attack to the server and apply the counter-measurement, in this case,
authenticating the client with the same Safe Reset proxy mechanism. Therefore, SACK3
presents better connection times for legitimate users while maintaining the same level of
protection.

In scenario S4 we measured legitimate client connection times for two different
servers: 1) a server under attack as the previous experiments, and 2) a normal server not
under attack while there is an ongoing attack in parallel. With this experiment we want to
validate that SACK3 will have a better performance than Safe Reset for servers not under
attack, while an ongoing attack on other servers is happening in the network. Figure 5
shows the connection time difference, in log scale, between SACK3 and Safe Reset when
under a small DDoS attack. When clients connect to a normal server not under attack
while an attack is ongoing in the network, SACK3 can maintain a small overhead similar
to scenario S1 where there are no ongoing attacks.

In order to evaluate how the overhead in each switch implementation change over
different attack rates, we also variate the rate in pps of Spoofed TCP SYN packets that
each host generates. In Figure 6 it is possible to verify that the server under attack starts to
become unavailable when the attack reaches 1000 pps. While the basic switch implemen-
tation does not provide any protection, SACK3 and Safe Reset maintain similar connec-
tion times over the increase in the attack rates. A spike may be observed when reaching
the maximum attack rate. It happens due to the overhead of the detection mechanism
that becomes more significant at higher attack rates. Although, since all experiments are
performed using emulated software switches, this overhead may not be significant when
deployed in a hardware data plane. Nevertheless, SACK3 always performs better than
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Figure 5. Connection time over 1 pps attack

Safe Reset for legitimate client connections to a normal server, or even with an ongoing
attack on the network.

Figure 6. Connection time over different rates of DDoS attack

Finally, to better understand the impact of each switch implementation on the
overall connection, we measured the download speed of a fixed 10Kb Web Page during
scenario S1. Figure 7 shows that SACK3 has better performance if compared to Safe
Reset. The significant decrease in download speed on the Safe Reset implementation is
mainly due to its initial connection delay.

5. Conclusion

Several works explored the flexible management control provided by the SDN architec-
ture to produce a flexible and powerful defense system against TCP SYN Flood attacks.
Among them, data plane based solutions aim to leverage the hardware speed and the re-
cent flexibility of programmable switches. Due to the limited resources on the data plane,
defense system implements techniques that rely on authenticating the client before for-
warding the request to the server. However, these techniques, such as Safe Reset, comes
with an additional overhead to the client’s connection even without an ongoing attack.
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Figure 7. Download speed without an ongoing attack

To solve this problem, we proposed SACK3 that relies on sketches, probabilistic
data structures, to detect ongoing attacks with a small usage of the hardware resources.
By detecting the attacks, we can only apply these authentication techniques to suspicious
clients that connect to servers under attack. Results have shown that our solution allowed
clients that connect to normal servers to have only a small overhead on the connection
time and download speed if compared to Safe Reset. While in experiments under DoS
and DDoS attacks it presents a performance similar to the Safe Reset defense technique.
Future work includes the use of other sketch-based algorithms to track suspicious clients
to reduce resource consumption and increase accuracy, validate SACK3 on P4 hardware
platforms (e.g. NetFPGA), and explore other tests scenarios for TCP SYN Flood attacks.
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Abstract. Vehicular mobility traces are datasets of vehicles’ location in a re-

gion with high spatio-temporal precision. Access to this sensitive information

can threaten the safety and privacy of drivers, such as analyzing this data ma-

kes it possible to discover other contextual and latent information, such as users’

daily home routes or workplace’s address. In this way, many obfuscation and

anonymization techniques have been proposed to mitigate the problem of user

location privacy. In this work, we analyze an anonymization technique called

mix-zone, where selected urban regions promote the simultaneous anonymiza-

tion of vehicles by changing their pseudonym. We show how information about

drivers’ behavior in a city, such as their road preferences, can be used to re-

identify their trajectories. We present a simple and efficient re-identification

technique that uses only two geo-referenced points as input data. We validate

our technique with a real dataset of taxicabs, being able to reidentify up to 95%

of anonymised trajectories.

Resumo. Traces de mobilidade veicular são conjuntos de dados de localização

dos veı́culos em uma região com alta precisão espaço-temporal. O acesso a

essas informações sensı́veis podem ameaçar à segurança e privacidade dos

motoristas, dado que a análise desses dados torna possı́vel a descoberta

de outras informações contextuais e latentes, como suas rotas diárias para

casa ou o endereço do local de trabalho. Desta forma, muitas técnicas de

ofuscação e anonimização têm sido propostas para mitigar o problema de

privacidade de localização de usuários. Neste trabalho, analizamos uma

técnica de anonimização chamada mix-zone, onde regiões urbanas promovem a

anonimização simultânea de veı́culos pela mudança de seu pseudônimo. Mos-

tramos como as informações sobre o comportamento dos motoristas em uma ci-

dade, com suas preferências de caminho, podem ser usadas para re-identificar

as suas trajetórias. Apresentamos uma técnica de re-identificação simples e efi-

ciente que usa apenas dois pontos geo-referenciados como entrada. Validamos

a nossa técnica com um dataset real dos traces de táxis da cidade de São Fran-

cisco, EUA, na qual re-identificamos até 95% das trajetórias anonimizadas.

⇤O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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1. Introdução

Na era da computação ubı́qua, a quantidade massiva de dados de mobilidade produzidos
por entidades móveis, como smartphones, despertam interesse de empresas e pesquisa-
dores. Estes dados podem ser usados para compreender o comportamento humano e
desenvolver diversos serviços na área de engenharia de tráfego como, por exemplo, no
monitoramento de congestionamento de veı́culos, controle de fluxo, planejamento de in-
fraestruturas, entre outros (Tan et al., 2017; Chang, Li, Zhu, Lu, & Li, 2018).

No entanto, a compilação desses dados de trajetórias trazem sérios riscos à pri-
vacidade dos usuários. Agentes maliciosos podem explorar informações encontradas nas
trajetórias, mesmo quando submetidas a mecanismos de proteção à privacidade (Location

Privacy Protection Mechanisms – LPPMs), para gerar ataques a entidades de diversas for-
mas (Matheson, 2018). Por exemplo, para identificar pontos de interesse, como residência
e local de trabalho, prever a ausência ou presença de um usuário em um local (Liu, Zhou,
Zhu, Gao, & Xiang, 2018), rastrear e localizar entidades móveis (Tan et al., 2017), e
associar uma identidade para cada trajetória anonimizada (ataque de re-identificação de
trajetórias) (Krumm, 2009; Wernke, Skvortsov, Dürr, & Rothermel, 2014).

A re-identificação é uma das abordagens de ataque à privacidade que parte do
princı́pio de identificar trajetórias anonimizadas e, consequentemente, conhecer as iden-
tidades a partir de um conjunto limitado de informações sobre a entidade-alvo (Primault,
Boutet, Mokhtar, & Brunie, 2018). Esse é um ataque que também pode ser a “porta de
entrada” para outros que têm como alvo uma entidade especı́fica. As informações com-
preendem pontos geo-localizados, segmentos de trajetórias obtidos a partir de registros
históricos em servidores de Location-Based Services (LBS) e caracterı́sticas intrı́nsecas
das trajetórias. Essas informações podem apresentar assinaturas e serem usadas para in-
ferir o trajeto de veı́culos e localizar usuários.

Na literatura existem diversas abordagens de re-identificação baseadas na
caracterização de traces de mobilidade, que utilizam técnicas como aprendizagem de
máquina (Zan, Sun, Gruteser, & Ban, 2013; Sui, Wo, Tianyu, & Li, 2013) e inferência
estatı́stica (Tan et al., 2017). Porém, a maioria delas requer considerado custo computa-
cional e conjuntos de dados de treinamento, que nem sempre podem estar disponı́veis.

Neste artigo, propomos uma abordagem de re-identificação de trajetórias simples,
eficiente e de custo computacional na ordem de O(E + V logV ), onde E representa a
quantidade de arestas (interseções) no grafo das vias da cidade, e V a quantidade de nós
(ruas). Apresentamos a re-identificação de trajetórias baseada na caracterização das pre-
ferências de caminho que ocorrem em ambientes urbanos, em particular no caso dos táxis.
Assumindo a premissa de que os veı́culos, em especial os táxis, tendem as seguir o ca-
minho mais curto entre dois pontos, a ideia é construir o caminho a partir de dois pontos
geo-localizados (inı́cio e fim da trajetória) e, em seguida, compará-lo com as trajetórias
anonimizadas, como uma forma de re-identificar veı́culos. A abordagem elimina a neces-
sidade da coleta de dados históricos ou a aplicação de conjuntos de treinos para o cálculo
da re-identificação.

Verificamos a eficiência de nosso modelo de ataque contra um esquema de pri-
vacidade chamado mix-zones. As mix-zones são regiões urbanas que promovem a
anonimização simultânea de veı́culos através da mudança de seus pseudônimos. Em
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nosso experimento, alteramos o nı́vel de anonimização das mix-zones de modo a validar
a capacidade de nossa técnica em re-identificar trajetórias de veı́culos. Validamos a nossa
técnica de re-identificação em um dataset de táxis da cidade de São Francisco, EUA, em
cerca de 132.645 viagens na qual re-identificamos até 95% das trajetórias anonimizadas.

O restante deste trabalho está organizado conforme segue: A Seção 2 descreve
os trabalhos relacionados sobre re-identificação que utilizam a caracterização de traces

de mobilidade. A Seção 3 formaliza a definição do problema. A Seção 4 apresenta o
algoritmo de re-identificação de veı́culos baseado em caminho mı́nimo. Apresentamos e
discutimos os resultados na Seção 5. Por fim, concluı́mos e indicamos futuras direções de
pesquisa na Seção 6.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura existem diversos trabalhos sobre re-identificação de veı́culos e usuários em
que utilizam caracterı́sticas extraı́das de trajetórias, como discutido a seguir.

2.1. Trabalhos de Re-identificação
Sui et al. (2013) estudaram as ameaças e preservação à privacidade durante a publicação
de traces de táxis. Eles propuseram o ataque de pontos de estacionamento, no qual o
adversário considera os hábitos de estacionamento de taxistas, extraı́dos dos traces de
mobilidade dos táxis para re-identificar vı́timas. Como contramedida, apresentaram um
esquema de proteção que consiste em trocar sub-trajetórias dos táxis de pontos de esta-
cionamentos mais relevantes. Uma das restrições desse ataque é que o atacante necessita
do conhecimento prévio dos adversários e hábitos dos taxistas para inferir os pontos de
estacionamento.

Zan et al. (2013) desenvolveram um modelo de ataque à privacidade de veı́culos,
a partir da classificação de traces de mobilidade, ao esquema de privacidade Mix-Zones.
Nesse ataque, os segmentos de traces anonimizados foram classificados por tipos de
veı́culo: carro, moto e caminhão. Os autores defenderam a hipótese que os veı́culos
de diferentes tipos possuem perfis de aceleração/desaceleração distintos e produzem per-
fis de traces de mobilidade diferentes, tornando-se possı́vel classificá-los. A partir dessa
classificação, tornou-se possı́vel identificar assinaturas nos grupos de segmentos de traces

e associá-los aos veı́culos correspondentes. Para isto, usaram a classificação por aprendi-
zado de máquina e simulação para produzir o experimento, baseado em rodovias em vez
de um ambiente urbano, que é menos desafiador para realizar a re-identificação.

Um dos primeiros trabalhos sobre quantificação da singularidade em traces de mo-
bilidade humana foi proposto por De Montjoye, Hidalgo, Verleysen, and Blondel (2013).
Com base na alteração da granularidade dos dados espaço-temporais do dataset, os auto-
res apresentaram uma fórmula para calcular a singularidade da mobilidade humana. Pro-
puseram também um modelo de inferência no qual quatro pontos espaço-temporais são
suficientes para identificar exclusivamente 95% dos indivı́duos de um dataset de telefonia
celular contendo dados de mobilidade de pessoas de 1,5 M com 15 meses de dados.

Rossi, Walker, and Musolesi (2015) apresentaram uma técnica de re-identificação
de usuários que explora a singularidade dos dados de GPS, mesmo não presentes no
conjunto de dados de mobilidade. Especificamente, dado um conjunto de pontos geo-
localizados da vı́tima, a técnica calcula a distância mı́nima entre esses pontos e os pon-
tos dos traces anonimizados a partir de uma versão adaptada da distância de Hausdorff
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(Dubuisson & Jain, 1994). O trace da vı́tima é aquele que possui a distância mı́nima en-
tre os pontos. Esse estudo utilizou três datasets do mundo real: CabSpotting, CenceMe
e GeoLife. Os autores concluı́ram que foram necessários a partir de três pontos espaciais
para identificar quase 100% dos usuários. Porém, os autores não apresentaram detalhes
sobre qual LPPM os datasets foram submetidos.

Tan et al. (2017) também exploraram a singularidade dos dados de GPS. Além
disso, identificaram diferenças sobre as questões de privacidade entre LBSs e a sua
derivação para veı́culos, Vehicular Location-Based Service (VLBS). Os autores afirma-
ram que os veı́culos são restritos a estradas, por este motivo as suas trajetórias são únicas
e possı́veis de serem re-identificadas. O modelo heurı́stico proposto foi capaz de re-
identificar trajetórias de veı́culos anonimizadas com até 95% de acerto, a partir de quatro
pontos espaço-temporais desses veı́culos e de mapas urbanos. Porém, os autores conside-
raram nesse ataque que o atacante teria total acesso ao servidor de dados de VLBS e que
os ataques ocorreriam pela coleta dos pontos espaços-temporais do veı́culo da vı́tima.

Sekara, Mones, and Jonsson (2018) mostraram que é possı́vel capturar o com-
portamento de usuários a partir de dados de uso de aplicativos coletados de smartphones

levando em consideração o tempo. O comportamento de uso foi usado como uma assina-
tura digital para re-identificar usuários. Os autores também identificaram sazonalidades
na singularidade de re-identificação e que as assinaturas digitais variam com o tempo a
uma taxa constante média. Os dados foram coletados do google play com cerca de 12
meses de dados de 3,5 milhões de usuários. A técnica re-identificou 91.2% dos usuários,
usando a estratégia inspirada em (De Montjoye et al., 2013).

Chang et al. (2018) assumiram que as trajetórias têm indicadores de perfis dos
usuários, como preferências e comportamentos usuais, que são exclusivos e pouco
mutáveis no tempo para re-identificar veı́culos. Os indicadores encontrados foram as pa-
radas de interesse (como shopping e postos de combustı́vel) e preferências de segmento da
estrada. Eles re-identificaram trajetórias de vitimas comparando os indicadores encontra-
dos em segmentos de trajetórias, coletados pela observação da vı́tima, e os dos históricos
de mobilidade anonimizados. Nesse estudo, utilizaram os datasets de táxis de Shanghai
e Shenzhen, nos quais foram testados a precisão em re-identificar trajetórias com sub-
trajetórias de diversos tamanhos. Os resultados mostraram que foi possı́vel re-identificar
as trajetórias anônimas com 96.64% e 77.03% de acerto para Shanghai e Shenzhen, res-
pectivamente.

2.2. Discussão

Os trabalhos apresentados acima extraem caracterı́sticas dos traces de mobilidade das
vı́timas para então realizarem ataques de re-identificação. Algumas abordagens utilizam
aprendizagem de máquina, que necessitam de dados de treinamento e de custo computaci-
onal considerado. Outras abordagens necessitam de informações adicionais sobre a vı́tima
e de contexto para que tenham sucesso no ataque. Os trabalhos sobre inferência de singu-
laridade, apesar de apresentarem resultados expressivos como, por exemplo, os trabalhos
de (Rossi et al., 2015; Sekara et al., 2018; Tan et al., 2017), são sensı́veis à resolução
espaço-temporal que comprometem diretamente a taxa de re-identificação. Esse fato é
comprovado em (De Montjoye et al., 2013) cuja taxa de re-identificação chega a degradar
em até 50% com a mudança da resolução espaço-temporal. Além disso, certas aborda-
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gens utilizaram simuladores e datasets de rodovias, que pouco refletem o comportamento
de traces de veı́culos em ambientes urbanos.

Diferente das abordagens anteriores, a nossa proposta re-identifica veı́culos com
o mı́nimo de informação conhecida, sendo necessário basicamente dois pontos geo-
localizados e de custo computacional na ordem de O(E+V logV ). Este trabalho difere do
trabalho de (Rossi et al., 2015), em que o ataque consiste em calcular a distância mı́nima
entre um conjunto de pontos (observados da vı́tima) e os pontos dos traces de mobili-
dade anonimizados. Já a nossa proposta é construir o caminho mı́nimo entre dois pontos
geo-localizados (próximos ao inı́cio e fim da trajetória) e, em seguida, compará-lo com as
trajetórias anonimizadas, como uma forma de re-identificar veı́culos.

Uma das limitações da proposta de (Rossi et al., 2015) é que taxa de sucesso do
ataque pode ser degradada em um cenário onde os veı́culos compartilham segmentos de
trajetórias, como por exemplo, táxis que transitam em uma mesma autoestrada ou na via
principal de acesso a um aeroporto. Se os pontos observados da vı́tima estão em uma
autoestrada na qual a probabilidade de existir mais de um táxi é alta, o desempenho do
algoritmo pode ser degradado. Principalmente se os segmentos foram submetidos ao es-
quema de ofuscação para omitir localizações (location hiding). Este fato não ocorre em
nossa abordagem, pois a re-identificação é feita pela correlação entre trajetórias (o cami-
nho mı́nino e as trajetórias anonimizadas) e não apenas entre seus segmentos. Maiores
detalhes sobre a abordagem serão definidos na Seção 5.

3. Background e Definição do Problema

Esta seção define as terminologias e notações usadas no decorrer deste trabalho. Iremos
descrever a estrutura geral do sistema de rastreamento de táxis da cidade de São Francisco,
o esquema de privacidade mix-zones e o ataque de re-identificação de trajetórias.

O projeto Cabspotting tem por função rastrear os táxis da cidade de São Fran-
cisco. Os táxis amarelos são dotados de um sistema de geo-posicionamento que calcula
a localização atual do táxi. O conjunto de pontos de localização representam trajetórias
ou viagens que são encaminhadas para uma central de recepção (Yellow Cab server) uma
vez a cada minuto e, então, despachadas para um servidor central (Cabspotting server) no
qual estes dados são anonimizados (Hoque, Hong, & Dixon, 2012). Posteriormente estes
dados são publicados em outros repositórios para pesquisa e desenvolvimento de novos
serviços (Piorkowski, Sarafijanovic-Djukic, & Grossglauser, 2009). O problema é que
essas trajetórias podem ser usadas por usuários mal intencionados para revelar identidade
e localização de veı́culos e pessoas.

3.1. Mix-zones: Um esquema de proteção à privacidade

Com o desenvolvimento dos sistemas de rastreamento, a privacidade de localização de
entidades móveis passou a ser uma questão crı́tica. Diante deste fato, diversas técnicas
de proteção à privacidade têm sido propostas, como os algoritmos de anonimização ba-
seados em pseudônimos. Um pseudônimo é um mecanismo de proteção a privacidade
que consiste em substituir dados reais e sensitivos por identificadores que não tenham
nenhuma associação com estes dados reais (Primault et al., 2018). Por exemplo, durante
a publicação dos dados de localização de um veı́culo, as informações sensı́veis como as
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Figura 1. Conceito e funcionamento de uma mix-zone, com K = 3. Os usuários A,

B e C entram em uma mix-zone e ao saı́rem, recebem novos identificado-

res (X32, TT4 e Y0Z, respectivamente) sem nenhuma associação com os

identificadores anteriores, tornando-se difı́cil revelar as respectivas iden-

tidades (adaptado de (Beresford & Stajano, 2004).

placas dos veı́culos são substituı́das por identificadores com o intuito de desassociar a
identidade real do veı́culo1.

Mix-zone é uma das abordagens para prover a privacidade para um grupo de enti-
dades a partir da mudança simultânea de pseudônimos em áreas especı́ficas (Beresford &
Stajano, 2003). Esse conceito foi inicialmente aplicado na anonimização da comunicação
em uma rede, denominada mix rede (Chaum, 1981). Consequentemente, foi estendido
para os Location-Based Services (LBSs) (Chow & Mokbel, 2011).

Uma mix-zone é uma área geográfica de k-anonimidade na qual os usuários, no
caso os veı́culos, passam e seus pseudônimos são modificados (Chen, Fu, Zhang, Zhang,
& Li, 2018). Os veı́culos mudam de pseudônimo na mix-zone se e somente existem
no mı́nimo K veı́culos presentes nela (Beresford & Stajano, 2003) (Beresford & Sta-
jano, 2004). Um veı́culo pode transitar por várias mix-zones em seu trajeto e ter seu
pseudônimo alterado, resultando em várias sub-trajetórias delimitadas por pseudônimos
diferentes (vide Figura 1). A seguir, formalizamos a definição de mix-zone e o processo
de mudança de pseudônimos:

• Seja um mapa geográfico urbano W no qual possui um tempo global associado
W.t. Todos os objetos pertencentes a W observam W.t.

• Seja um conjunto de veı́culos S = (v1, v2, v3, ..., vi, ..., vn), 1  i  n e |S| = n.
Além disso S 2 W .

• Um veı́culo vi possui os seguintes atributos: um pseudônimo vi.alias, que é dis-
tinto entre os demais n veı́culos. Todo vi contém uma trajetória T .

• Uma trajetória (ou viagem) T de um veı́culo vi é formado por uma sequência tem-
poral de pontos espaço-temporais T = (p1, p2, p3, ..., pm), 1  i  m. Um ponto
pi = (x, y, t) no qual (x, y) representa a localização de um veı́culo (latitude e lon-
gitude, respectivamente) em um tempo t. Um conjunto de trajetórias de diferentes
veı́culos é denotada por Ta = (v1.T, v2.T, . . . , vj.T ), 1  j  n onde Ta ⇢ S.

1Este processo pode ser feito pelas infrastructure of roadside units (RSUs) que executam tais algoritmos
que produzem e atribuem os pseudônimos aos veı́culos em seu domı́nio (Freudiger, Raya, Félegyházi,
Papadimitratos, & Hubaux, 2007)
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Consideramos que cada veı́culo vi possui uma única trajetória T correspondente.
• Uma trajetória anonimizada T 0 é uma trajetória T a qual foi submetida a alguma

função de anonimização T 0 = anon[T ] ao passar por uma mix-zone Mj 2 Mx e
sofreu a mudança de pseudônimo em um algum W.t. Um conjunto de trajetórias
anonimizadas é denotada por Tp = (v1.T 0, v2.T 0, . . . , vj.T 0), 1  j  n onde
Tp ⇢ S.

• Uma mix-zone Mi é uma área geográfica que possui dimensões Mi.r e requer o
nı́vel mı́nimo de anonimato K onde K > 1. O tempo de permanência de vi em
Mi é randômico. Um conjunto de mix-zones Mx = (M1,M2, . . . ,Mp), onde
p = |Mx| e Mx ⇢ W .

• A mudança de pseudônimo de Ta veı́culos em uma mix-zone Mi é uma função
Mi(Ta), que ocorre em um tempo corrente W.t se e somente se 8vi, 9 algum
T.pj 2Mi.r e |Ta| � K.

3.2. O modelo de ataque à privacidade

Dentro do contexto de mobilidade urbana, o tempo é considerado um fator valioso que
reflete na dinâmica de mobilidade. As pessoas, ao se locomoverem em ambientes urba-
nos, tipicamente procuram levar o menor tempo possı́vel para trafegar de uma origem a
um destino. Ou seja, as pessoas tendem a evitar trajetos longos e duradouros e procuram
por caminhos mais curtos e consideram as condições do trânsito para evitar rotas con-
gestionadas, vias em obras ou com acidentes. Domingues, Silva, and Loureiro (2018)
apresentaram uma caracterização de mobilidade do trace de táxis de São Francisco, mos-
trando que cerca de 70% de todas as viagens tendem a seguir o caminho mı́nimo entre
dois pontos. O caminho mı́nimo é definido como aquele que apresenta a menor distância
entre dois pontos, considerando a infraestrutura viária como base. Essa definição perma-
necerá no restante deste trabalho. Adicionalmente, as viagens que não seguem o caminho
mı́nimo tendem a realizar desvios curtos quanto ao mesmo, com cerca de 5% de acréscimo
à distância mı́nima.

Baseado nesse princı́pio, propomos as seguintes hipóteses para construir o modelo
de adversário:

Hipótese 1: A maioria dos veı́culos, com destaque para os táxis, escolhem caminhos

mı́nimos para concluı́rem suas rotas.

Se considerarmos a Hipótese 1 verdadeira, então temos:
Hipótese 2: É possı́vel re-identificar trajetórias anônimas.

O objetivo do adversário é re-identificar o maior número possı́vel de trajetórias
anonimizadas. Assim, consideramos que o adversário tem acesso aos seguintes dados de
entrada para gerar o ataque:

• trajetórias anonimizadas pela mix-zone, que foram publicadas em um servidor de
acesso público;

• pontos geo-localizados - a partir da observação prévia da vı́tima ou pela análise das
trajetórias anonimizadas, o adversário obtém dois pontos geo-localizados inicio
e fim 2 T , que correspondem aos pontos próximos ao inı́cio e ao fim de uma
trajetória da vı́tima vi. Os pontos inicio e fim podem ser identificados como os
pontos com o menor e maior valor de W.t na trajetória, respectivamente.
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A ideia geral do algoritmo de re-identificação é construir o caminho mı́nimo de vi
(min[vi.T ]) gerado a partir dos pontos inicio e fim fornecidos de cada trajetória. O ca-
minho é calculado com a aplicação de um algoritmo de caminho mı́nimo em grafos (e.g.,
algoritmo de Dijkstra), em um grafo composto das vias da cidade, representadas pelos
vértices, e suas interseções, representadas pelas arestas. Os comprimentos das vias são
representados pelos pesos das arestas. Após construir o caminho mı́nimo, o passo seguinte
é compará-lo com a trajetória do indivı́duo na tentativa de encontrar uma correlação entre
elas. O adversário terá êxito se encontrar alguma trajetória de maior correspondência ao
caminho mı́nimo. Maiores detalhes do algoritmo são apresentados na Seção 4.

4. A re-identificação de veı́culos a partir do caminho mı́nimo

Esta seção detalha a abordagem proposta de ataque à privacidade que utiliza o caminho
mı́nimo para re-identificar trajetórias.

4.1. Algoritmo de re-identificação

O Algoritmo 1 representa os passos para re-identificar trajetórias através do caminho
mı́nimo. Ele recebe como entradas os pontos geo-localizados das trajetórias reportados
anteriormente à passagem dos veı́culos por alguma mix-zone Mi(Ta), e os pontos geo-
localizados das trajetórias reportados após a passagem dos veı́culos pela mix-zone (Tp).
Adicionalmente, recebe também o grafo (G) contendo as vias e as interseções da cidade.
Como resultado, o algoritmo retorna um mapeamento bijetor � das trajetórias em Ta sobre
as trajetórias em Tp.

Algoritmo 1: Reidentificação de trajetórias
Data: Trajetórias anteriores à mix-zone Ta,
Trajetórias posteriores à mix-zone Tp,
Grafo G de vias e interseções
Result: Mapeamento � : Ta ! Tp

1 custos Matriz(Ta linhas, Tp colunas);
2 for Trajetória i 2 Ta do
3 for Trajetória j 2 Tp do
4 inicio arg minpf(p) | f(p) = p.t;
5 fim arg maxpf(p) | f(p) = p.t;
6 caminho-minimo Dijkstra(G, inicio, fim);
7 trajetoria-candidata hi, ji;
8 erro DTW(trajetoria-candidata, caminho-minimo);
9 custos[i, j] erro;

10 end
11 end
12 � minimize(custos);
13 return �;

O algoritmo funciona como segue: a Linha 1 define uma matriz de custos, res-
ponsável por armazenar os resultados de cada correspondência possı́vel das trajetórias de
Ta em Tp. Para cada trajetória em Ta (Linha 2), itera-se sobre cada uma das possı́veis
trajetórias em Tp (Linha 3), extraindo os pontos inicial e final da trajetória (Linhas 4 e 5).
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Em seguida, calcula-se o caminho mı́nimo a partir de tais pontos (Linha 6). A Linha 7
define a trajetória candidata como a junção da trajetória i anterior à mix-zone e a trajetória
j posterior à mix-zone. Ou seja, assume-se que a vı́tima da trajetória i é também a mesma
da trajetória j anonimizada.

Por fim, calcula-se a correlação entre a trajetória candidata e o caminho mı́nimo,
através do algoritmo Dynamic Time Warping (DTW), que calcula a correlação não li-
near ótima de duas séries temporais. Em nossa implementação, o DTW retorna o nı́vel
de correlação representado por um erro. Se o erro for baixo, significa que houve alta
correlação entre as duas trajetórias, caso contrário não. O erro é armazenando em uma
matriz de custos (Linhas 7 a 9). O mapeamento das trajetórias Ta e Tp é calculado através
da solução do problema da minimização de custos a partir da matriz de custos:

� : min{custos[i, j] : i! j, i 2 Ta, j 2 Tp}. (1)

Ao assumir que os veı́culos tendem a seguir o caminho mı́nimo entre dois pontos,
esperamos que, quanto menor a distância entre a trajetória candidata e o caminho mı́nimo,
mais provável que aquela trajetória seja um caminho mı́nimo e, consequentemente, o mo-
torista a seguiu. Em outras palavras, trajetórias candidatas que possuem um erro grande
não representam um caminho mı́nimo entre seus pontos de origem e destino, e portanto
possuem uma pequena probabilidade de serem a trajetória real escolhida.

4.2. Análise de complexidade do algoritmo de re-identificação
O Algoritmo 1 possui complexidade

O(C(E + V logV ) +D3) ⇡ O(E + V logV ) (2)

onde C = |Ta||Tp|MN , | · | representa a cardinalidade do conjunto de trajetórias
que estão em uma mix-zone, M representa o tamanho da maior trajetória em Ta, N repre-
senta o tamanho da maior trajetória em Tp, D representa a dimensão da matriz de custos,
|Ta| = |Tp| = D.

Essa complexidade é derivada do algoritmo de caminho mı́nimo de Dijkstra (Li-
nha 6), que é usado pelo algoritmo proposto para construir a rota a ser comparada às
trajetórias anonimizadas. O algoritmo DTW (Linha 8) possui complexidade O(MN),
e a minimização (Linha 12) pode ser resolvida por métodos de atribuição linear, com
complexidade O(D3). Porém, como |Ta|, |Tp|, D,M,N ⌧ E ⇡ V , a complexidade do
algoritmo 1 pode ser representada pela aproximação na Equação 2.

5. Experimentos
Os experimentos produzidos avaliam a eficiência do algoritmo de re-identificação em
diferentes nı́veis de privacidade (K).

5.1. Configuração do experimento
Neste estudo, utilizamos o dataset dos traces de mobilidade de táxis da cidade de São
Francisco, EUA, que contém dados de aproximadamente 500 táxis coletados em um
perı́odo de 30 dias (Piorkowski et al., 2009). Porém, consideramos as trajetórias dos
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Mix-zone Latitude Longitude Raio (m)
mixzone0 37,614350 �122,395635 500
mixzone1 37,633000 �122,419134 300
mixzone2 37,628569 �122,432339 300
mixzone3 37,768201 �122,406079 500
mixzone4 37,769199 �122,453495 500
mixzone6 37,635672 �122,403605 500
mixzone7 37,735237 �122,406974 500
mixzone8 37,768914 �122,406881 500

Tabela 1. Configurações das Mix-

zones

Figura 2. Trajetórias anonimi-

zadas por K e a taxa de

anonimização.

táxis nas quais efetivamente passaram por alguma mix-zone previamente definida. Logo
o perı́odo de duração dos experimentos foi cerca de 25 dias (entre 17 de maio e 10 de ju-
nho de 2008). Os pontos geo-localizados das trajetórias possuem espaçamento temporal
de 10 segundos entre si.

O experimento está divido em duas fases. A primeira é a anonimização das tra-
jetórias do dataset. A segunda fase é o ataque de re-identificação das trajetórias pelo
algoritmo proposto.

Na fase de anonimização, o dataset de (Piorkowski et al., 2009) foi anonimizado
pelo mecanismo de privacidade mix-zones. Foram inseridas oito mix-zones estrategica-
mente posicionadas nos cruzamentos de maior tráfego de táxis. O objetivo era posicionar
as mix-zones de modo que atingissem o maior número possı́vel de táxis durante os 25 dias
de experimento. Para isso, realizamos um estudo prévio sobre o fluxo de táxis da cidade.
As informações sobre as mix-zones estão representadas na Tabela 1. Algumas mix-zones
possuem raios distintos das outras para evitar possı́veis sobreposições.

Ao todo foram realizados cinco experimentos que totalizam 132.645 trajetórias
analisadas que atravessaram as mix-zones: 83.298 viagens foram anonimizadas e 49.347
não anonimizadas (vide Figura 2). Em cada experimento foi alterado o nı́vel de priva-
cidade (K-anonimity) das mix-zones. Em cada nı́vel K, as trajetórias que passavam por
uma ou mais mix-zones e atendiam aos seus requisitos eram anonimizados.

Podemos observar que a cobertura de veı́culos anonimizados é inversamente pro-
porcional ao valor de K. Isto acontece porque o anonimato de n veı́culos ocorre apenas
se existe simultaneamente n � K dentro de uma mix-zone. Logo, se existir um K pe-
queno, mais veı́culos mudarão de pseudônimo. Porém, a chance de re-identificá-lo será
maior. Consideramos também que não foram anonimizadas as trajetórias dos veı́culos
que entraram mas não saı́ram da mix-zone e não atingiram o valor mı́nimo de K. Na
Figura 2 está a taxa de anonimização para os diferentes nı́veis de privacidade K, no qual
para K = 2, 6, 10 e 14 foram obtidas, para todas as mix-zones 91.06%, 66.70%, 52.58%
e 40.56% de trajetórias anonimizadas, respectivamente.

Na fase de re-identificação das trajetórias comparamos a estratégia proposta (Al-
goritmo 1) com a abordagem de re-identificação aleatória, que serviu de baseline nos
experimentos (Zan et al., 2013). Neste algoritmo, a trajetória candidata é formada pela
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Figura 3. A distribuição do TMA para os diferentes nı́veis de anonimização para

cada uma das mix-zones definidas

junção de uma sub-trajetória de Ta e de Tp que são selecionadas aleatoriamente.

5.2. Validação da eficiência
Utilizamos uma métrica, denominada Trajectory Matching Accuracy (TMA) para medir
a eficácia dos ataques de re-identificação (Chang et al., 2018), que é definida como:

TMA =
Nreid

|Tp|
(3)

onde Nreid 2 [0, |Tp|] e |Tp| indicam o total de trajetórias re-identificadas e o total de tra-
jetórias anonimizadas que passaram em alguma das mix-zones, respectivamente. O TMA
está contido no intervalo de 0 a 1, com valores próximos a 0 indicando uma baixa acurácia,
e valores próximos a 1 indicando uma alta acurácia na re-identificação das trajetórias.

5.3. Resultados e discussões
Os resultados de re-identificação de trajetórias para cada mix-zone e cada nı́vel de K estão
representados nas Figuras 3(a)–(d). Em uma visão panorâmica, o maior TMA atingido,
cerca de 95% de acerto, foi para as configurações das mix-zones onde os valores de K
eram expressivos. Ou seja, para valores de K > 2. É evidente a discrepância com os re-
sultados do algoritmo de re-identificação aleatório (representado pelas linhas pontilhadas
nos gráficos).

Outro ponto a ser considerado é que as mix-zones de 1 a 4 apresentaram resulta-
dos melhores do que para as outras mix-zones. Isto ocorre porque estas mix-zones estão
posicionadas em um ponto central em relação às trajetórias das viagens. Desta forma, os
segmentos da trajetória antes e depois da passagem pelas mix-zones possuem o compri-
mento máximo possı́vel, permitindo que mais pontos sejam comparados com o caminho
mı́nimo pelo algoritmo de re-identificação, tendo como resultado análises mais detalha-
das. Esta realidade é diferente para as mix-zones 0, 6, 7 e 8, que estão situadas próximas
aos pontos de inı́cio e fim das trajetórias e produzem a anonimização dos dados iniciais e
finais. Apesar de apresentarem um valor baixo de re-identificação, essas mix-zones não
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Figura 4. TMA agregado para cada nı́vel de privacidade K

são boas soluções para um mecanismo de defesa à privacidade, visto que a anonimização
ocorrida muito próxima aos locais de inı́cio e fim da trajetória, permite ao adversário in-
ferir que estes são os verdadeiros pontos de inı́cio e fim da trajetória (Chen et al., 2018;
Arain et al., 2018).

Na Figura 3(a), somente duas de oito mix-zones obtiveram taxas de re-
identificação menores do que o algoritmo aleatório. Para o restante, as mix-zones 2 e
4 obtiveram os valores mais altos, com 67% de re-identificação cada uma. Quando com-
parado aos outros nı́veis K de anonimização, o nı́vel K = 2 possui as menores taxas,
devido à quantidade mı́nima de veı́culos presentes na mix-zone, diminuindo o espaço de
busca do algoritmo. Para K = 6 (Figura 3(b)), observa-se que o aumento no número
de veı́culos na mix-zone proporciona melhores resultados pelo algoritmo. Neste caso,
somente uma de oito mix-zones apresentou resultados abaixo daqueles produzidos pelo
algoritmo aleatório. Para o restante, o algoritmo produziu bons resultados, com destaque
para as mix-zones 2, 3 e 4, com taxas de re-identificação acima de 90% das viagens. Este
mesmo comportamento pode ser observado para K = 10 e K = 14 (Figuras 3(c) e 3(d),
respectivamente), em que o algoritmo apresentou taxas acima de 90% para mix-zones
localizadas em pontos centrais das trajetórias, e, mesmo para aquelas localizadas em pon-
tos no inı́cio ou fim das trajetórias, foi capaz de re-identificar com precisão considerável
quando comparado ao algoritmo aleatório.

Na Figura 4 está representado o TMA agregado (considerando a média simples
entre todas as mix-zones (4(a)) e entre as mix-zones 1, 2, 3 e 4 (4(b)) para cada um dos
nı́veis de privacidade K definidos. Adicionalmente, para comparação, também é ilustrado
o TMA médio obtido para o algoritmo aleatório. É possı́vel observar como o aumento
no nı́vel de privacidade diminui drasticamente o nı́vel de re-identificação do algoritmo
aleatório, sendo inviável o seu uso para qualquer valor de K maior que 2. Considerando
todas as mix-zones (Figura 4(a)), o algoritmo apresenta valores semelhantes para os dife-
rentes nı́veis de anonimização, i.e., 56% para K = 2, 63% para K = 6 e K = 10, e 64%
para K = 14.

Apesar de ser consideravelmente mais preciso do que o algoritmo aleatório, a
baixa precisão, ao re-identificar trajetórias anonimizadas por mix-zones localizadas em
pontos no inı́cio ou fim das trajetórias, causa um decréscimo no TMA agregado. Devido
à essa questão, a Figura 4(b) apresenta o TMA agregado considerando somente as mix-
zones 1, 2, 3 e 4, cuja localização tende a ser no centro das trajetórias das viagens. É
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possı́vel observar que o algoritmo é eficiente na re-identificação das trajetórias, com valo-
res acima de 90% de re-identificação em um dos nı́veis de anonimização. Esses resultados
comprovam as Hipóteses I e II levantadas na Seção 3.2.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho propôs uma abordagem de re-identificação de trajetórias baseada na
caracterização das preferências de caminho de veı́culos. Baseado na premissa de que
a maioria dos veı́culos, com destaque aos táxis, escolhem o caminho mı́nimo para con-
cluı́rem suas viagens, propomos duas hipóteses que serviram para a construção do al-
goritmo de re-identificação. Assim, elaboramos um algoritmo capaz de re-identificar
trajetórias anonimizadas utilizando somente dois pontos de cada trajetória a ser re-
identificada. O algoritmo é de simples implementação e não requer etapas de treinamento,
como a maioria das soluções disponı́veis na literatura, eliminando a necessidade de dados
históricos. Finalmente, a solução também apresenta baixo custo computacional.

Os resultados mostram que o algoritmo consegue re-identificar trajetórias anoni-
mizada com até 95% de eficiência, validando assim as hipóteses levantadas. Adicional-
mente, nota-se que o algoritmo é robusto, apresentando altas taxas de re-identificação em
um trace de mobilidade real e em larga-escala, mesmo quando existem muitos veı́culos
(i.e., valores altos de K) na mix-zone.

Como trabalhos futuros, pretendemos avaliar a técnica em esquemas de privaci-
dade baseados em anonimização mais refinados e também nos esquemas baseados em
ofuscação (como por exemplo, Dummy trajectories) para explorar as suas vulnerabilida-
des. Em seguida, propor derivações mais robustas desses esquemas que consideram o
trade-off entre privacidade e qualidade dos dados. Também verificar a eficiência da abor-
dagem proposta em datasets de naturezas distintas, uma vez que a mobilidade de veı́culos
tem um comportamento distinto das demais entidade móveis, como por exemplo, pessoas
que usam dispositivos móveis.
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Wernke, M., Skvortsov, P., Dürr, F., Rothermel, K. (2014). A classification of location

privacy attacks and approaches. Personal and ubiquitous computing, 18(1), 163–
175.

Zan, B., Sun, Z., Gruteser, M., Ban, X. (2013). Linking anonymous location traces
through driving characteristics. In Proceedings of the third acm conference on data

and application security and privacy (pp. 293–300).

851

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Uma abordagem leve para detecção de DDoS a partir de

roteadores domésticos
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Resumo. Ataques DDoS são prevalentes. Sua detecção deve ocorrer preferen-
cialmente na borda da rede próximo à sua origem, especificamente nos rote-
adores domésticos. Entretanto, esses dispositivos tipicamente têm recursos li-
mitados, tornando inadequadas abordagens baseadas em inspeção de pacotes
ou análise de fluxos. Propomos um método extremamente leve para detecção
de DDoS que usa apenas contadores de bytes de interfaces de rede. Para de-
tectar ataques com tão pouca informação, treinamos modelos de Aprendizado
de Máquina com dados reais do tráfego de centenas de usuários domésticos,
juntamente com tráfego oriundo de ataques gerados em ambiente controlado.
Mostramos que nossos classificadores são muito eficientes na detecção de ata-
ques com diferentes vetores.

Abstract. DDoS attacks are prevalent. To mitigate their impact, detection
should preferably occur closest to the attack origin, at the network edge, e.g., at
home routers. However, these devices typically have limited resources and the
use of approaches that resort on packet inspection do not bode well with such
devices. We propose an extremely lightweight approach for DDoS detection that
employs solely network interface byte counts. To detect attacks with such limi-
ted amount of information, our key insight consists in training classifiers making
use of real workload data from nearly one thousand home-users augmented with
attacks generated in a controlled environment. We show that our classifiers are
very efficient in detecting attacks with different vectors.

1. Introdução

Ataques DDoS (Distributed Denial of Service) têm sido motivo de enorme preocupação
de governos e empresas. Estima-se que mais de um terço das redes classe C ativas na In-
ternet foram alvo desse tipo de ataque entre 2015 e 2017 [Jonker et al. 2017]. Dispositivos
IoT são particularmente vulneráveis, pois são usualmente instalados sem atualizações de
firmware e com parâmetros default mantidos, sendo alvo fácil de backdoors e exploits
para se criar grandes botnets [Antonakakis et al. 2017, Kolias et al. 2017]. Mirai, uma
enorme botnet de IoT que atingiu uma população estável de 200.000-300.000 dispositi-
vos, produziu em 2016 um ataque recorde que atingiu 623Gbps [Akamai 2018].

A recente onda de ataques DDoS cria desafios que exigem novas abordagens para
a detecção e mitigação de tais ataques. A detecção deve ser simples o suficiente para
escalar e insensı́vel a assinaturas especı́ficas de ataque. O Mirai, por exemplo, evoluiu
a partir do malware BASHLITE [Antonakakis et al. 2017], destacando a importância da
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detecção precoce de novas variantes de malware, que surgem diariamente [Akamai 2018,
Kolias et al. 2017].

Preferencialmente, a detecção deve ocorrer perto da fonte do ataque para limitar
seus efeitos na origem. No caso de botnets, ela pode, por exemplo, ser feita nos rotea-
dores domésticos. No entanto, esses dispositivos são tipicamente limitados em termos de
memória e poder de processamento. Em particular, o uso de DPI (deep packet inspection)
ou mesmo de informações coletadas de cabeçalhos de pacotes consome recursos precio-
sos desses dispositivos. Além disso, o estudo a partir de roteadores domésticos não deve
interferir no desempenho dos usuários nem violar a sua privacidade.

Neste artigo, nos propomos a analisar as seguintes questões: (1) Até que ponto
é possı́vel detectar ataques DDoS, de maneira extremamente leve, sem depender de
informações de cabeçalhos de pacotes? (2) Que tipo de informação pode ser aprovei-
tada para o treinamento de algoritmos de detecção de DDoS quando cabeçalhos não estão
disponı́veis? Propomos uma nova abordagem extremamente leve, usando apenas conta-
dores de bytes de interfaces de rede de roteadores domésticos, evitando a análise onerosa
de cabeçalhos ou conteúdo de pacotes.

Nossas principais contribuições são resumidas a seguir.
Medições de usuários domésticos na borda Estabelecemos uma parceria com um ISP
para fazer a coleta de dados na borda da rede. Para os fins deste trabalho, usamos apenas
informações de contagens de bytes, coletadas a partir da interface de rede local de 883
roteadores durante um perı́odo de 20 dias.
Detecção de DDoS empregando contadores de bytes de roteadores domésticos Executa-
mos experimentos controlados para emular ataques Mirai e BASHLITE considerando di-
versos vetores de ataque comuns e combinamos nossos traces de bytes com esses ataques.
O dataset aumentado é usado para treinar modelos de Machine Learning para detectar os
ataques. Nossos resultados indicam que é possı́vel detectar a presença de ataques DDoS
usando exclusivamente a contagem de bytes.
Avaliação do poder de generalização Nossa abordagem se distingue dos trabalhos anteri-
ores concentrando-se numa representação precisa do comportamento normal dos usuários
domésticos, fruto de medições na borda da rede, em vez de focar nas especificidades de
cada vetor de ataque. Como consequência, nossa proposta é capaz de detectar variantes
de vetores de ataque antes de tornarem-se populares.

O restante deste artigo é organizado como segue. A Seção 2 apresenta uma visão
geral do estado da arte na detecção de DDoS. Na Seção 3, descrevemos nossa proposta
para detecção de DDoS. A Seção 4 relata nossos resultados e as conclusões estão resumi-
das na Seção 5.

2. Trabalhos Relacionados

Existe uma vasta literatura sobre mecanismos de detecção de
DDoS [McDermott et al. 2018, Kuhnert et al. 2018, Dash and Craven 2017,
De Carli et al. 2017, Chang et al. 2015, Wang et al. 2015], considerando pontos de
detecção no núcleo da rede [Silveira et al. 2011, Liaskos et al. 2016, Mazel et al. 2015,
Nevat et al. 2018, Pena et al. 2017], nos hosts de rede [Sedjelmaci et al. 2017,
Summerville et al. 2015] e na borda [Doshi et al. 2018, Meidan et al. 2018,
Ozcelik et al. 2017].
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Soluções comuns para detecção e mitigação de DDoS empregam a análise de
fluxos de pacotes, cabeçalhos e/ou payloads no núcleo da rede [Silveira et al. 2011,
Liaskos et al. 2016, Mazel et al. 2015, Nevat et al. 2018, Pena et al. 2017]. Fazendo
uso de informações no nı́vel de pacotes, tais soluções são eficientes para detectar
assinaturas de ataque previamente conhecidas [Liaskos et al. 2016, Mazel et al. 2015,
Nevat et al. 2018, Pena et al. 2017] ou anomalias no comportamento dos fluxos em
relação a um equilı́brio [Silveira et al. 2011] ou em relação a propriedades estatı́sticas
dos campos dos cabeçalhos [Lakhina et al. 2005].

Em [Liaskos et al. 2016], os autores propõem uma estratégia de engenharia de
tráfego para lidar com ataques de link-flooding. Com o redirecionamento contı́nuo do
tráfego, os bots são obrigados a ajustar suas estratégias. Tal ajuste, por sua vez, fa-
cilita a detecção dos bots através de correlações temporais em seu tráfego. Nevat et
al. [Nevat et al. 2018] também se aproveitam da natureza temporalmente correlacionada
do tráfego gerado por bots para detectá-los.

Mazel et al.[Mazel et al. 2015] e Pena et al.[Pena et al. 2017] propõem métodos
para detecção de anomalias baseados em aprendizado não-supervisionado que não de-
pendem de assinaturas de ataque ou labels de tráfego. Tais métodos têm a vantagem de
generalizar para novos vetores de ataque, mas ainda requerem informações no nı́vel dos
pacotes.

Embora as soluções implementadas no núcleo da rede sejam adequadas para de-
tectar diferentes tipos de anomalias, elas não funcionam adequadamente para ataques
DDoS baseados em botnets. Isso porque a detecção, caso seja bem sucedida, geralmente
ocorre longe da fonte do ataque, fazendo com que seja difı́cil minimizar o seu impacto.
Além disso, o processamento de grandes volumes de tráfego leva a problemas de escala-
bilidade, o que pode acarretar ineficiências de detecção.

Em [Sedjelmaci et al. 2017, Summerville et al. 2015], os autores propõem
soluções para detectar ataques nos hosts da rede. Embora tais métodos sejam eficazes
para localizar e isolar botnets, sua execução pode não ser viável em dispositivos de IoT.
Esses dispositivos geralmente têm severas restrições de recursos, o que limita a comple-
xidade dos algoritmos de detecção. Além disso, esses dispositivos também são limitados
com relação a atualizações de software/firmware. Quando é possı́vel aplicar patches, a
atualização dos dispositivos geralmente remove suas vulnerabilidades e exploits, impe-
dindo a infecção pelo malware. No entanto, essas atualizações são muito irregulares. Por
isso é importante buscar por soluções alternativas que não dependam exclusivamente de
patches nos hosts [Wang et al. 2017].

O DDoS baseado em botnet é tipicamente dividido em duas fases: varredura e
ataque. Detectar uma botnet em sua fase de varredura é o ideal, já que a infecção precede
o ataque. Ozcelik et al.[Ozcelik et al. 2017] propõem uma abordagem baseada em SDN
para a detecção de hosts infectados na rede durante a fase de varredura. Para isso, eles
se aproveitam de especificidades dos protocolos de controle usados pelas botnets. Tais
procedimentos de controle e varredura, no entanto, mudam com o tempo e entre variantes
de uma mesma botnet. A botnet Satori, por exemplo, é baseada no Mirai, mas não em-
prega logins forçados ao infectar dispositivos [Akamai 2018]. Há também botnets como
Hajime que empregam comunicação totalmente distribuı́da inspirada no protocolo Bit-
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Torrent [Kolias et al. 2017]. Por essa razão, neste artigo nos concentramos na detecção
de botnets na fase de ataque.

Doshi et al. [Doshi et al. 2018] e Meidan et al. [Meidan et al. 2018] visam a
classificação de pacotes como normais (gerados pelos usuários) ou maliciosos (gera-
dos por ataques DDoS). Para isso, eles extraem features de fluxos de pacotes de dis-
positivos IoT coletados via pcap. Em seguida, modelos de aprendizado de máquina
são treinados a partir dos dados coletados. Enquanto em [Doshi et al. 2018] os auto-
res seguem uma abordagem supervisionada e contam com ataques emulados, Meidan
et al. [Meidan et al. 2018] empregam uma abordagem baseada em detecção de anoma-
lias usando dados empı́ricos coletados com os malwares Mirai e BASHLITE. O objetivo
em [Doshi et al. 2018, Meidan et al. 2018] é classificar pacotes individuais, no entanto,
no nosso trabalho o objetivo é detectar a presença de ataques em uma determinada janela
de tempo. Essa diferença aparentemente sutil leva a consequências importantes, como dis-
cutido no restante deste trabalho. Além disso, nenhum desses trabalhos anteriores contou
com dados reais de usuários domésticos como seu baseline, e todos exigem informações
contidas nos cabeçalhos dos pacotes.

Nosso trabalho. Embora os ISPs tenham acesso aos fluxos de dados no núcleo
da rede, detectar ataques na borda da rede é vantajoso para mitigar o impacto das botnets.
Portanto, neste artigo propomos uma abordagem em que os ISPs coletam de seus usuários
uma quantidade mı́nima de informação: a quantidade de bytes que trafegam na rede local
dos usuários. Até onde sabemos, este trabalho é o primeiro a considerar tal abordagem que
engloba: (1) features extremamente leves obtidas através do contador de bytes da interface
LAN (incluindo tráfego sem fio) do roteador doméstico; (2) um modelo de aprendizado de
máquina treinado a partir de dados reais de usuários domésticos; e (3) vetores de ataque
gerados pelos códigos-fonte dos malwares Mirai e BASHLITE, que são combinados com
o tráfego dos usuários domésticos para treinar os algoritmos de detecção.

3. Metodologia

A principal pergunta a ser respondida neste trabalho é: será possı́vel utilizar padrões de
tráfego de usuários domésticos para detectar ataques e reagir rapidamente em tempo
real? Para responder a essa pergunta, desenvolvemos uma metodologia que engloba
medições reais realizadas com um ISP e experimentos no laboratório. A partir dos dados
coletados, datasets são criados para treinar modelos que são então usados para distinguir
entre o tráfego normal da casa de um usuário e o tráfego total resultante quando um ataque
ocorre.

Os principais requisitos da metodologia proposta são: (a) simplicidade: a meto-
dologia deve ser simples o suficiente para escalar; (b) localidade: permitir a detecção de
problemas próximos da fonte, isto é, no roteador doméstico; (c) eficiência: ser capaz de
identificar ataques rapidamente, na ordem de minutos a partir do inı́cio do ataque; (d) mi-

nimalismo: coletar uma quantidade mı́nima de informações nos roteadores domésticos
para evitar interferir em seu desempenho ou invadir a privacidade dos usuários.

Para atender aos requisitos apresentados acima, nossa metodologia baseia-se uni-
camente na observação de séries temporais do tráfego total de upload que flui através
de roteadores domésticos. As séries temporais consideradas são divididas em slots, cuja
duração é determinada pelos requisitos de tempo real. Os slots devem ser pequenos o
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Figura 1. Infraestrutura de Medição

suficiente para permitir a identificação de ataques no horizonte de tempo desejado.

3.1. Dataset de tráfego

Introduzimos brevemente nosso dataset de tráfego e, em seguida, apresentamos algu-
mas análises das séries temporais para mostrar as caracterı́sticas gerais dos usuários
domésticos considerados.

Através de uma parceria com um ISP de porte médio, obtivemos amostras do
tráfego total (upload e download) fluindo através de roteadores domésticos de quase mil
casas. É importante ressaltar que nenhuma informação do cabeçalho ou payload dos
pacotes foi coletada. Os dados também foram anonimizados para evitar a identificação de
residências.

Os dados com os quais trabalhamos foram obtidos de 883 residências em 20 dias,
de 5 de julho a 25 de julho 2018. O dataset inclui a contagem de bytes de upload e
download em cada residência, amostrada em intervalos fixos. Os dados foram coletados
a partir de roteadores wireless que servem como gateways domésticos para o provedor de
Internet, como mostrado na Figura 1. Os roteadores executam OpenWrt, usando software
de código aberto para coletar e enviar informações para um servidor.

Tipos de dispositivos no dataset

Não fazemos hipótese alguma a respeito dos dispositivos presentes nas redes
domésticas. De fato, antes de obter os dados do ISP, não tı́nhamos conhecimento prévio
sobre o uso da rede doméstica de nenhum usuário e nem dos tipos de dispositivos per-
tencentes a esses usuários. Além disso, não aplicamos nenhuma pré-filtragem de dis-
positivos. Nossa metodologia é completamente agnóstica com relação à natureza dos
dispositivos, uma vez que não se baseia em especificidades dos mesmos.

Com o objetivo de saber se o tráfego residencial coletado provinha de um conjunto
diversificado de dispositivos, e não de um conjunto limitado em número e caracterı́sticas,
o que não seria adequado ao trabalho proposto, caracterizamos: (a) a distribuição de
dispositivos por casa e; (b) a diversidade de dispositivos usados pelos usuários amostra-
dos. A análise longitudinal que segue serve para ilustrar algumas propriedades básicas da
população em estudo. Para isso, utilizamos endereços MAC e hostnames dos dispositivos
que se conectaram pelo menos uma vez durante o perı́odo de medição de um subconjunto
das residências motitoradas (aproximadamente 20,7% das 883 residências).

Observamos um total de 2.737 dispositivos do subconjunto de residências, com
uma média de mais de 14 dispositivos por residência. Concluı́mos então que as redes
domésticas em nosso dataset contém um número considerável de dispositivos, e mais de
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Figura 2. CDF do tráfego

upload.

Figura 3. CDF do 95opercentil

do tráfego upload.

50% das casas contêm pelo menos 11 dispositivos conectados.

Categorizamos os dispositivos observados usando as informações do hostname e
do fornecedor (vendor). Sem nenhuma surpresa, constatamos que a maioria dos disposi-
tivos (quase 50%) usam o sistema operacional Android. Nesta categoria pode-se incluir
smartphones, tablets e algumas smart TVs. Smartphones são os dispositivos mais popu-
lares em nosso dataset (20%). Entretanto, nosso dataset inclui um número bem variado
de dispositivos, a saber: MP3 player, receiver de TV, câmeras, dispositivos de som, smart
watches, extensores WiFi, impressoras, consoles de video game, smart TV e dispositivos
de streaming.

Algumas estatı́sticas de tráfego do dataset

Apesar de coletarmos individualmente o número de bytes transmitidos e recebidos
por cada roteador doméstico a intervalos fixos, apenas o tráfego de upload foi usado para
treinar o classificador proposto neste trabalho. Denominamos de intervalo de amostragem
(IA) o intervalo de tempo entre duas medições. Os IAs foram fixados em um minuto ao
longo do experimento. No futuro, planejamos trabalhar com granularidades mais finas,
por exemplo, na escala de um segundo. Entretanto, como mostramos na Seção 4, a escala
de um minuto foi suficiente para obter excelentes resultados.

Coletamos mais de 11 milhões de amostras (bytes transmitidos por IA) dos rote-
adores residenciais considerados. Cada amostra indica o tráfego total de saı́da (upload)
da rede doméstica que passa pelo roteador em um IA. A Figura 2 mostra a distribuição
cumulativa (CDF) do tráfego de upload por intervalo de amostragem. A Figura 2 indica
que cada intervalo de amostragem possui um tráfego muito baixo de upload, conforme
esperado. Em particular, em 90% dos intervalos a taxa de upload foi inferior a 50 kbps.

Para cada roteador doméstico, avaliamos o 95o percentil da taxa de upload. A
Figura 3 mostra a CDF do 95o percentil para as 883 residências. Como indicado na
Figura 3, em 95% dos domicı́lios, 95% das amostras de tráfego de upload são inferiores a
250 kbps. Além disso, em 42,8% das casas o upload é superior a 2 Mbps em apenas 10%
do tempo.

3.2. Experimentos com ataques de botnets

Abaixo descrevemos a metodologia adotada em nossos experimentos controlados para
geração de ataques.

Ambiente experimental: Para gerar traces de tráfego de ataque, executamos o código
fonte de malwares reais em um RaspberryPi em ambiente controlado em nosso la-
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Ataque Tipo Código fonte
UDP flood Volumétrico Mirai, BASHLITE
UDP-PLAIN flood Volumétrico Mirai
TCP SYN flood Exaustão de Estado Mirai, BASHLITE
TCP ACK flood Exaustão de Estado Mirai, BASHLITE

Tabela 1. Vetores de ataque usados nos experimentos.

Figura 4. Boxplot do tráfego upstream gerado por cada vetor de ataque.

boratório. Conectamos um RaspberryPi via WiFi com um roteador sem fio TP-Link
WDR3600 rodando OpenWrt. O RaspberryPi dispara ataques DDoS enquanto o rote-
ador OpenWrt coleta o número de bytes recebidos na interface LAN a cada segundo. A
partir desses experimentos controlados, obtemos o tráfego de upload de um ataque com
granularidade de 1 segundo.

Código fonte de botnets: Consideramos duas das botnets de IoT mais comuns: Mirai
e BASHLITE. Obtivemos as funções responsáveis pelos vetores de ataque de interesse
de seus códigos fonte disponı́veis publicamente, removendo todo código relacionado à
varredura de vı́timas e à comunicação com o servidor C2 (Comando e Controle). Então
desenvolvemos um módulo de software para disparar os ataques DDoS das duas botnets
para um determinado alvo por um tempo configurável. O software pode lançar ataques
volumétricos e de exaustão de estado (ver Tabela 1).

Geração de ataques: A Tabela 1 mostra os quatro tipos de ataques considerados em
nossos experimentos e sete vetores de ataque, quatro para Mirai e três para BASH-
LITE. Em particular, o ataque UDP-PLAIN é um UDP flood otimizado implementado
apenas pelo Mirai. Para cada vetor de ataque, lançamos 300 ataques. Os ataques
DDoS geralmente têm duração relativamente curta, como relatado em [Blenn et al. 2017,
Jonker et al. 2017]. Portanto, geramos ataques que seguem uma distribuição Gaussiana
com média µ = 120 segundos e desvio padrão � = 10 segundos. Como a maio-
ria dos atacantes que usam Mirai e BASHLITE não modificam os parâmetros do soft-
ware [Akamai 2018], adotamos os parâmetros padrão em nossos experimentos.

A Figura 4 compara as taxas de tráfego upload para cada um dos vetores de ataque
considerados. Vale a pena notar a considerável diferença entre as taxas geradas. Enquanto
ataques UDP podem gerar tráfego a taxas elevadas, superiores a 10 Mbps, outros vetores
de ataque geram tráfego a taxas menores, 5 Mbps, sendo comparável às taxas de upload
de usuários comuns. Pela Figura 4 pode-se concluir que a detecção de ataques DDoS não
é trivial, exigindo a identificação de padrões sutis no tráfego normal do usuário doméstico
e no tráfego de ataque. Em particular, a figura serve como evidência de que uma polı́tica
simples de limiar, onde o tráfego com taxa superior a um certo valor é considerado como
um ataque, não é suficiente para detectar um ataque.
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3.3. Modelo de ataque DDoS

Em seguida, descrevemos como o modelo de ataque DDoS proposto combina traces de
tráfego com os dados do ataque. Seja H o conjunto de residências utilizadas em nosso
estudo. Deste conjunto, escolhemos aleatoriamente nB = |B| casas a serem infectadas,
onde B ⇢ H é o conjunto de casas infectadas e |B| é a cardinalidade do conjunto B. Uma
casa infectada é uma casa que contém pelo menos um bot em qualquer dos dispositivos
conectados a seu roteador doméstico.

Dividimos o tempo em slots de w minutos. Ao longo dos experimentos, escolhe-
mos w = 5 minutos, o que equivale a 5.760 slots durante um perı́odo de 20 dias. Em
cada slot, temos acesso às contagens de bytes de |H| roteadores domésticos. Seja s(t, u)
(resp., b(t, u)) o número de amostras (resp., contagem de bytes) no slot t correspondendo
ao usuário u. Note que a maioria dos usuários reúne cinco amostras em cada slot. No en-
tanto, a falta de sincronização entre relógios produz alguns pares usuário-slot (t, u) com
quatro ou seis amostras.

Supomos que os usuários infectados agem como atacantes intermitentes, respon-
dendo a um protocolo de comando e controle. Seja A o conjunto de slots em que os
ataques DDoS ocorrem. Selecionamos aleatoriamente com distribuição uniforme um
conjunto de |A| slots. Em cada um dos slots selecionados, o conjunto de |B| usuários
infectados pré-selecionados contém os atacantes em potencial. Para efeitos de seleção
dos pares usuário-slots em que um DDoS ocorre, filtramos e negligenciamos todos os
pares (t, u) 2 A⇥ B tais que s(t, u) 6= 5. Nos pares usuário-slot restantes, combinamos
os traces de tráfego real com o tráfego de ataque. Essa filtragem, que tem efeito insig-
nificante sobre a acurácia dos nossos resultados, serve para simplificar o procedimento
de combinação dos dados. O procedimento recebe como entrada o conjunto de cinco
amostras coletadas em cada slot não filtrado e adiciona o tráfego de ataque. Alternativa-
mente, para lidar com falta de dados em slots filtrados pode-se considerar o padding ou
smoothing das amostras, com impactos insignificantes nos resultados reportados.

Seja nB(j) o número de atacantes no slot j. Lembramos que a duração de um
ataque é escolhida a partir de uma distribuição Gaussiana com média de 120 segundos
e variância de 10 segundos. O procedimento que combina slots de tráfego dos usuários
com o tráfego de ataque garante que os ataques produzidos nunca cruzem as bordas dos
slots. Devido à filtragem discutida no parágrafo anterior e à discussão acima, segue-se
que nB(j)  |B| se j 2 A e nB(j) = 0, caso contrário.

A Figura 5 ilustra como nosso dataset de ataque é construı́do. Nesse exemplo,
|H| = 6, |B| = 3 e |A| = 2. O tráfego gerado pelo usuário do roteador doméstico é
representado por retângulos azuis e o tráfego do ataque é colorido de vermelho. Na figura,
os roteadores domésticos HR3, HR5 e HR6 foram definidos como fontes de ataque, e os
slots 1 e 2 foram escolhidos como slots de ataque. Observe que a Figura 5 ilustra o
efeito de filtragem que ocorre no slot 2 do roteador doméstico HR5, que contém apenas
3 amostras de tráfego. Assim, HR5 é removido do conjunto de atacantes durante o slot 2
para simplificar o procedimento de geração do dataset.

Como discutido na Seção 3.2, geramos 300 padrões de tráfego de ataque para
cada um dos sete vetores de ataque selecionados. Quando um slot é sorteado para conter
um ataque, um novo padrão é selecionado daquele conjunto de maneira aleatória (uni-
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Figura 5. Exemplo de dataset.

forme), com reposição. Como a duração dos ataques segue uma distribuição Gaussiana
com média dois minutos e um desvio padrão pequeno, a probabilidade de um ataque du-
rar mais de cinco minutos é insignificante. Em particular, nenhum dos 300 ⇥ 7 padrões
considerados dura mais de cinco minutos. Seja dut a duração de um ataque na casa u

durante o intervalo t, (t, u) 2 A⇥ B. Na Figura 5, as casas 3, 5 e 6 geraram ataques com
duração d3,1 = d5,1 = 2 e d6,1 = 3 minutos, respectivamente, durante o slot número 1.
Seja tij o instante de tempo em que um ataque do usuário i no slot j é iniciado dentro
de j. Então, tij é selecionado de maneira aleatória (uniforme) entre os primeiros w � dij

minutos daquele slot. Na Figura 5, t3,1 = 0 e t5,1 = t6,1 = 2.

O modelo de ataques DDoS apresentado nesta seção se utiliza de nosso dataset
de tráfego real e dos traces de ataque para gerar um dataset aumentado contendo ataques
de bots intermitentes. Usamos esse dataset para alimentar classificadores que visam a
detecção dos ataques.

3.4. Classificadores para detecção de ataques

A tarefa de nossos classificadores é detectar, para cada usuário doméstico, se um ataque
DDoS ocorreu em um determinado slot de tempo. Nosso principal objetivo é verificar
a viabilidade de se obter um classificador simples e confiável usando apenas contagens
de bytes. Para tanto, os classificadores considerados fazem uso unicamente de features
derivadas das amostras de tráfego de upload de roteadores durante slots de w minutos.
Para manter a simplicidade do classificador, os slots são tratados de forma independente,
sem considerar correlações espaço-temporais em diferentes roteadores domésticos. Na
Seção 4.4, também mostramos os ganhos de acurácia obtidos aproveitando correlações
espaço-temporais, ou seja, usando os resultados da classificação de roteadores domésticos
distintos para tomar decisões em um determinado slot.

Lembramos que o tamanho do slot w considerado é de 5 minutos. Tamanhos
maiores de slot favorecem a precisão, englobando mais dados para classificação, em de-
trimento do aumento do tempo de reação. Um slot com 5 minutos serve bem aos nossos
propósitos, representando um bom equilı́brio ao lidar com ataques de duração média de 2
minutos permitindo tempos de reação razoáveis.

As features usadas pelos nossos classificadores são derivadas dos traces de tráfego
de upload coletados em intervalos de um minuto nos roteadores domésticos, combinados
com o tráfego de ataque, conforme descrito na seção anterior. Para cada slot de 5 minutos,
calculamos, para cada roteador doméstico, as seguintes features de seu tráfego de upload:
média, desvio padrão, mediana, mı́nimo, máximo e diferença entre máximo e mı́nimo.
Tais features são as entradas para nossos classificadores.
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Consideramos cinco classificadores diferentes: Regressão Logı́stica, Árvores de
Decisão, Random Forests, Gaussian Naive Bayes e Multilayer Perceptron. Todas as featu-
res foram normalizadas antes do ajuste dos modelos e os hiper-parâmetros foram deixados
com os valores padrão fornecidos pelo scikit-learn.1

4. Resultados Experimentais

Nossos resultados experimentais têm três objetivos principais: (a) Comparar diferen-
tes modelos de Machine Learning (ML) para detectar ataques a partir de roteadores
domésticos em tempo real (i.e., a partir da borda da rede); (b) Avaliar o poder de
generalização do classificador, treinando o classificador com dados de uma botnet para
detectar ataques de uma botnet diferente; (c) Estender nossa análise para considerar
correlações espaço-temporais entre os roteadores.

4.1. Conjuntos de treino e teste

Os datasets de treinamento e teste do Mirai (resp. BASHLITE) contém uma mistura dos
quatro (resp. três) vetores de ataque diferentes considerados (ver Tabela 1). Exceto na
Seção 4.3, usamos a mesma botnet (Mirai ou BASHLITE) para fins de treinamento e
de teste. Usamos validação cruzada 5-fold para seleção de modelos, treinando nossos
modelos com 75% do nosso dataset. Nas seções subsequentes, usamos os primeiros 15
dias do dataset (75%) para treinar uma Random Forest, e os 5 dias restantes (25%) para
fins de teste.

De acordo com [Antonakakis et al. 2017], foi medida uma média de 99 ataques
DDoS da botnet Mirai por dia na Internet, durante um perı́odo de 5 meses que termina
em 2017. Seguindo essa tendência, distribuı́mos um total de |A| = 1.980 ataques DDoS
durante o perı́odo de 20 dias de nosso dataset. Assumimos que 10% das residências têm
um dispositivo infectado em sua rede local, ou seja, |B| = 88. O desempenho do modelo
é pouco sensı́vel a esse parâmetro. Por falta de espaço, omitimos resultados para outros
valores de |B|.

4.2. Escolha do modelo e avaliação de desempenho

Escolhemos cinco modelos de ML para testar sua eficácia na detecção de ataques: Re-
gressão Logı́stica, Árvores de Decisão, Random Forests, Gaussian Naive Bayes e Multi-
layer Perceptron. Esses foram escolhidos favorecendo a simplicidade, ou seja, visando
testar se modelos simples podem ser usados para alcançar nossos objetivos. O F1 score
foi a métrica de desempenho alvo para comparação e uma validação cruzada 5-fold foi
usada no conjunto de treinamento.

Todos os modelos fornecem resultados muito bons no conjunto de treinamento
com F1 scores maiores do que 0,99. O modelo Random Forest foi o melhor para os
cenários avaliados. Os resultados expostos a seguir são obtidos usando Random Forests.

A Tabela 2 mostra a acurácia, precision, recall e F1 score obtidos pelo modelo
Random Forest no conjunto de teste (últimos 5 dias) dos datasets Mirai e BASHLITE.
O modelo é capaz de detectar slots de ataque com alta probabilidade (acurácia e recall
superiores a 0,98) e exibe baixa taxa de alarmes falsos (precision superior a 0,99).

1scikit-learn: http://scikit-learn.org.
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Botnet Acurácia Precision Recall F1 Score

Mirai 0.999797 0.995678 0.996146 0.995912

BASHLITE 0.999524 0.992077 0.988720 0.990395

Tabela 2. Resultados da classificação de ataques conhecidos.

Para avaliar a sensibilidade do modelo em relação a diferentes vetores de ataque,
dividimos os resultados de desempenho por vetores de ataque, como mostrado na Ta-
bela 3. Para gerar a Tabela 3, o modelo é treinado com uma mistura de todos os vetores
de ataque de uma botnet, enquanto o conjunto de teste contém apenas um vetor de ataque
daquela botnet. Os resultados relatados na Tabela 3 indicam que se o modelo for treinado
com uma mistura de vetores de ataque, mas o atacante eventualmente usar apenas um
único vetor, nosso mecanismo de detecção ainda será capaz de identificar com precisão
os ataques.

Botnet Attack Acurácia

Mirai TCP ACK flood 0.998732

Mirai TCP SYN flood 0.989557

Mirai UDP flood 1.000000

Mirai UDP-PLAIN flood 0.996831

Mirai No attack 0.999890

Botnet Attack Acurácia

BASHLITE TCP ACK flood 0.980234

BASHLITE TCP SYN flood 0.992432

BASHLITE UDP flood 0.993898

BASHLITE No attack 0.999799

Tabela 3. Acurácia do modelo por vetor de ataque.

Em seguida, avaliamos a relevância relativa das seis features usadas como entrada
para o modelo de Random Forest. Para isso, usamos a métrica de importância baseada
no Gini index. Para o Mirai, as features mais importantes foram o desvio padrão (Gini
0.489) e o valor máximo (Gini 0.141), sendo a menos relevante o valor mı́nimo (Gini
0.007). Já para o BASHLITE, as mais importantes foram a diferença entre máximo e
mı́nimo (Gini 0.371) e o valor máximo (Gini 0.267) e a menos importante a mediana
(Gini 0.004). Notamos que a variabilidade do tráfego dentro do slot é uma caracterı́stica
importante para diferenciar tráfego usual de tráfego anômalo.

4.3. Detectando ataques inéditos: transferência de conhecimento

Analisamos agora a capacidade de nossos classificadores de detectar novos ataques, trei-
nando nosso modelo com o BASHLITE para detectar ataques do Mirai. A Tabela 4 mos-
tra os resultados considerando todos os vetores de ataque do Mirai e a Tabela 5 detalha
o desempenho para cada vetor de ataque. Claramente, o TCP SYN flood do Mirai é
mais difı́cil de detectar nesse cenário. Esse fato pode ser explicado pela assinatura de
tráfego do TCP SYN flood do Mirai, que é muito diferente da gerada pela implementação
do BASHLITE. Comparando o código fonte das duas botnets, podemos observar que a
implementação do ataque varia consideravelmente de um malware para o outro. Em par-
ticular, o TCP SYN flood do Mirai sempre emprega pacotes com payload vazio.

Como esperado, detectar um ataque usando modelos treinados com
implementações de ataques diferentes não é trivial. Mesmo assim, a precision alta
relatada na Tabela 4 sugere um número pequeno de falsos positivos, indicando que, ainda
que o modelo possa falhar na detecção de alguns slots sob ataque, ele raramente classifica
tráfego regular como malicioso.
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Botnet Treinada Acurácia Precision Recall F1 Score

BASHLITE 0.996056 0.990786 0.849126 0.914503

Tabela 4. Resultados da classificação de “novos” ataques.

Ataque UDP flood UDP-PLAIN flood TCP ACK flood TCP SYN flood No attack

Acurácia 0.999247 0.961972 0.979281 0.479294 0.999799

Tabela 5. Acurácia para os ataques da botnet Mirai usando o modelo BASHLITE.

4.4. Uso da correlação espaço-temporal em casas distintas na deteção de ataques

Os ataques DDoS baseados em botnets geralmente empregam grande número de dis-
positivos (ataque sincronizado). Nas seções anteriores mostramos como cada roteador
residencial em um ISP, independentemente de outros, sinaliza a existência de um ata-
que proveniente da residência servida pelo roteador. Os resultados obtidos indicam que
é possı́vel identificar ataques com um mı́nimo de informação. Mesmo no pior cenário,
isto é, onde treinamos o modelo com o BASHLITE e esse modelo é usado para detectar
o Mirai, 73,44% dos ataques DDoS foram detectados por mais de 90% dos roteadores
domésticos com capacidade de medição, enquanto 85,57% dos ataques foram detectados
em pelo menos 50% dos domicı́lios infectados. Além disso, em 99,57% dos horários que
não contêm ataques, menos de 1% das casas gerou alarmes falsos.

No que se segue, correlacionamos resultados da classificação obtidos em roteado-
res residenciais distintos. Para atingir esse objetivo, simplesmente verificamos o número
de roteadores que reportaram um ataque a cada intervalo de tempo para decidir se um
ataque está ou não realmente acontecendo, e mostramos abaixo que podemos melhorar
significativamente a identificação de um ataque.

Podemos formular a correlação espaço-temporal de residências distintas
como um problema de decisão usando o critério MAP (probabilidade a posteriori
máxima) [Gallager 2013, Cap.8], onde D é a hipótese de que há um ataque DDoS num
determinado slot e D é a hipótese de que não há ataque. Seja m o número de casas que re-
portaram um ataque. O problema consiste em encontrar o limiar m0 para decidirmos pela
hipótese D (há um ataque DDoS em curso) se m � m0 e, caso contrário, assumirmos que
não há um ataque (hipótese D). As duas likelihoods seguem uma distribuição binomial,
tendo parâmetros (|H|, p1) no caso de ataque e (|H|, p0) caso contrário. |H| (definido na
Seção 3.3) é a cardinalidade do conjunto de roteadores residenciais, p1 é a probabilidade
de um roteador detectar um ataque dado que um ataque ocorreu, isto é, que a hipótese
D é verdadeira, e p0 é a probabilidade de um roteador detectar um ataque sem que um
ataque tenha ocorrido. Quando não há ataque, p0 é simplesmente a taxa de falso positivo
pfp de nosso classificador. Por outro lado, quando há um ataque, devemos notar que nem
todo roteador está infectado. Logo, condicionando-se na probabilidade de uma residência
estar infectada (nB

|H|
), p1 = prc

nB
|H|

+ pfp(1�
nB
|H|

), onde prc é o recall do classificador.

Sejam PD e PD as probabilidades a priori de, respectivamente, haver ou não
um ataque e ⌘ =

PD
PD

. Aceitamos a hipótese de que existe um ataque (D) se
P (m|D)/P (m|D) � ⌘. Não é difı́cil então mostrar mostrar que

m0 =
log ⌘ + |H| · [log(1� pfp)� log(1� p1)]

log p1 � log(1� p1)� log pfp + log(1� pfp)
.
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Escolhendo os parâmetros de acordo com o pior cenário de nosso modelo, teremos
m0 = 12.86, ou seja, basta que o ataque seja detectado por 13 residências (dentre as
nB = 88 infectadas) para decidir pela hipótese H1 de que há um ataque DDoS em curso!
Ao mesmo tempo, um alarme falso só ocorreria se houvesse mais de 13 falsos positivos
em um slot sem ataque, e essa probabilidade é extremamente pequena.

5. Conclusão

Neste artigo, propusemos uma nova abordagem para detecção de DDoS que se utiliza de
datasets reais de contagens de bytes de tráfego para caracterizar a atividade de um usuário
doméstico. As amostras foram coletadas a partir dos contadores de bytes de quase 1000
roteadores domésticos por um perı́odo de 20 dias.

Nossos resultados mostram que ataques DDoS podem ser detectados na borda da
rede em tempo real. A simplicidade da abordagem é fundamental para atingir os nı́veis
desejados de generalização, permitindo a detecção precisa de variantes de vetores de ata-
que. Utilizando a correlação espaço-temporal entre casas distintas, podemos aumentar
ainda mais o desempenho da abordagem. A alta acurácia do método proposto, combi-
nada à sua baixa taxa de alarmes falsos, indica que essa estratégia é promissora, e não
compromete a privacidade dos usuários.

Agradecimento: Este trabalho é parcialmente suportado por projeto de
cooperação MCTIC-RNP/NSF, e projetos do CNPq e FAPERJ, além de bolsas CAPES.

Referências

Akamai (2016-2018). State of the Internet: Q3 2016, Summer 2018; Threat Advisory:
Mirai Botnet 2016, Satori Mirai Variant Alert 2017. Technical report, Akamai.

Antonakakis, M., April, T., Bailey, M., Bernhard, M., Bursztein, E., Cochran, J., Duru-
meric, Z., Halderman, J. A., Invernizzi, L., Kallitsis, M., et al. (2017). Understanding
the mirai botnet. In USENIX Security Symposium, pages 1092–1110.
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Abstract. The exploration of human behavior patterns is a central question for
the development of new applications and technological solutions. However, few
studies investigate how user habits can improve the performance of Information-
Centric Network architectures. This work presents an analysis of the behavioral
profiles of music users and how different profiles influence the performance of
cache replacement policies. The results of an experimental study using ndn-
SIM with real traces from several users show that user habits are determining
factors in choosing an optimized cache replacement policy. This research also
reveals that the popularity distribution of the songs follows an approximation
of Benford’s Law, and it is possible to differentiate profiles for different users
according to the behavior of Benford curve for these accessed songs.

Resumo. A exploração de padrões do comportamento humano é tema central e
norteador no desenvolvimento de novas aplicações e soluções tecnológicas. No
entanto, poucos trabalhos investigam como hábitos de usuários podem melho-
rar o desempenho de arquiteturas de Redes Centradas na Informação. Este tra-
balho apresenta uma análise de perfis comportamentais de usuários de música
e como diferentes perfis influenciam o desempenho de polı́ticas de substituição
de cache. Os resultados de um estudo experimental utilizando o ndnSIM com
traces reais de diversos usuários, mostram que os hábitos do usuário são fato-
res determinantes na escolha de uma polı́tica de substituição de cache otimi-
zada. As investigações também revelam que a distribuição de popularidade das
músicas segue uma aproximação da Lei de Benford, e é possı́vel diferenciar o
perfil dos usuários de acordo com o comportamento da curva de Benford das
músicas acessadas.

1. Introdução
Em anos recentes, o paradigma “ciente do humano” (do inglês, Human-
aware) [Costa et al. 2018] tem se consolidado no campo das redes de computadores
como forma de explorar dados comportamentais dos usuários para apresentar um melhor
provimento de serviços de comunicação. O paradigma baseia-se na predição das neces-
sidades e ações conscientes e inconscientes dos humanos para moldar dinamicamente
requisitos de desempenho e viabilizar a implementação de serviços que consideram
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as informações contextuais e comportamentais do usuário, tais como: mobilidade,
personalidade, caráter, humor, interações sociais e rotinas diárias.

Em arquiteturas de Redes Centradas na Informação (do inglês, Information-
Centric Networking – ICN) [Ioannou and Weber 2016], dados comportamentais dos
usuários já tem sido explorados na elaboração de estratégias que visam melhorar
o desempenho de tais redes, uma vez que as mesmas se baseiam num modelo de
consumo/requisição centralizado no detentor do conteúdo. Na literatura recente, é
possı́vel encontrar trabalhos que propõem a identificação de padrões de comporta-
mento de produtores, buscando minimizar efeitos do handoff [Lehmann et al. 2016,
Araújo et al. 2018]; o uso de polı́ticas de cache de acordo com contexto e perfil dos
usuários [Ribeiro et al. 2018]; a escolha de localização de cache a partir das suas roti-
nas diárias [da Silva et al. 2016]; e o encaminhamento de interesses com base na previsão
do deslocamento dos produtores [Araújo et al. 2018]. Apesar de tais iniciativas apresen-
tarem contribuições em arquiteturas ICNs, as mesmas ainda exploram timidamente os
perfis comportamentais dos usuários nas suas soluções.

Perfis comportamentais oferecem novos insumos no desenvolvimento de protoco-
los e estratégias em ICNs e contribuem para consolidação do conceito de redes centradas
na informação cientes do humano. Para isso, é fundamental a identificação e entendi-
mento de perfis dos usuários de conteúdos em tais redes de forma que se possa estabele-
cer uma associação com os serviços que as ICNs podem oferecer, sobretudo em cenários
de mobilidade. Poucos trabalhos na literatura atual se propõem a fazer uma análise de
perfis de usuários com tais objetivos. Em geral, são propostas que não discutem como
tais perfis influenciam diferentes aspectos das redes de conteúdo, como por exemplo, as
polı́ticas de substituição de cache. Por tais motivos, este trabalho busca entender como
perfis comportamentais de usuários podem influenciar as polı́ticas de cache adotadas em
arquiteturas ICNs.

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foram elencados dois padrões compor-
tamentais de usuários de um serviço de música a partir de datasets reais. Os padrões
comportamentais se baseiam em hábitos de ouvir música, estão expressados na forma de
perfis e foram avaliados em relação às polı́ticas de substituição de cache mais empregadas
em ICNs. Em [Pires et al. 2018], iniciamos uma investigação preliminar sobre os impac-
tos de tais perfis no desempenho das polı́ticas de substituição de cache. No melhor do
nosso conhecimento, foi o primeiro trabalho a caracterizar e avaliar como o comporta-
mento de usuários pode influenciar o desempenho das polı́ticas de substituição de cache.
Os hábitos foram definidos através da observação empı́rica de dados reais de um aplica-
tivo de streaming online de música, e especificam o nı́vel de repetibilidade de músicas. No
presente trabalho, complementamos a análise dos perfis de usuário através da correlação
de dados de popularidade das músicas que o usuário costuma acessar, assim como, am-
pliamos o conjunto de polı́ticas de substituição de cache analisadas. Por fim, propomos
um modelo de identificação de tais perfis baseado na Lei de Benford [Benford 1938].

Resultados obtidos demonstram que a escolha da polı́tica de substituição de cache
levando em consideração caracterı́sticas dos usuários, pode aumentar a taxa de acerto
das polı́ticas em aproximadamente 30%. Os resultados também revelam a existência
de uma correlação entre o comportamento de repetição de conteúdos, com o tipo do
conteúdo acessado pelo indivı́duo. Deste modo, este trabalho apresenta as seguintes
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contribuições: (i) identificação de perfis de usuários e avaliação das relações com polı́ticas
de substituição de cache a partir de datasets reais; (ii) identificação de um modelo de
distribuição de popularidade das músicas que segue uma derivação da Lei de Benford;
(iii) modelo de identificação dinâmica de perfis de usuário através da correlação dos per-
fis com a Lei de Benford; (iv) discussões do uso do paradigma ciente do humano no
desenvolvimento de arquiteturas de redes centradas na informação.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma
visão geral de trabalhos relacionados ao tema de avaliação de polı́ticas de cache, e também
que incluam caracterı́sticas dos usuários no decorrer do trabalho; a Seção 3 discorre sobre
o método de análise proposto, com detalhamento dos processos de mineração utilizados
para extração de amostras de dados, bem como do estudo experimental para avaliação das
polı́ticas, e também introduz a análise de correlação utilizando a Lei de Benford; a Seção
4 apresenta os resultados e discussões das contribuições do trabalho; e, por fim, a Seção
5 apresenta um sumário dos resultados alcançados e as considerações finais.

2. Trabalhos Correlatos
Muitos trabalhos apresentam avaliações de desempenho de polı́ticas de substituição de
cache em cenários distintos de rede. Em geral, os trabalhos exploram variações de
parâmetros que possam influenciar diretamente o comportamento do cache, como, por
exemplo, topologia da rede, popularidade do conteúdo, e tamanho médio dos arquivos
transmitidos, contudo pouco exploram das caracterı́sticas dos usuários, conforme discor-
remos a seguir.

O trabalho apresentado em [Neves et al. 2013] reproduz uma variedade de
cenários com a intenção de encontrar a melhor polı́tica para streaming de mı́dia em
cenários de Rede de Distribuição de Conteúdo (do inglês, Content-Delivery Network –
CDN). Diferentes combinações de tamanhos de vı́deo, modelos de popularidade, número
de requisições, tamanho de cache e também duração da sessão dos usuários, são utiliza-
das. Embora o trabalho inclua um parâmetro relacionado ao comportamento dos usuários,
por meio do tempo médio que um usuário assiste aos vı́deos – classificado como variável
discreta, i.e., sessão curta ou longa – a análise não explora essa perspectiva. Em resumo,
os autores concluem não existir uma única estratégia de cache que atenda de forma ótima
todas as combinações de fatores utilizados.

Uma outra aproximação pouco explorada de comportamento do usuário pode ser
encontrada em [Rosensweig et al. 2013]. Os autores investigam a ergodicidade de re-
des de conteúdo e sua relação com as polı́ticas de substituição de cache. Em um de seus
exemplos de análise dos efeitos de diferentes estados iniciais, o trabalho sucintamente dis-
corre sobre a influência dos padrões de requisição dos usuários, e conclui que pequenas
alterações nos padrões de requisição podem gerar um impacto significativo no comporta-
mento das polı́ticas.

Em contrapartida, o trabalho de [Bernardini et al. 2014] envolve diretamente o
usuário na definição de polı́ticas de cache. Os autores propõem uma nova polı́tica de
localização de cache que observa o número de conexões que um usuário possui em suas
redes sociais. Os usuários com muitas conexões são considerados “influentes” e seus
conteúdos recebem um tratamento diferenciado na rede, sendo replicados proativamente
nos caches em direção às “conexões sociais” do usuário. Simulações com dados sintéticos
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mostram um melhor desempenho desta nova polı́tica em relação à polı́tica padrão utili-
zada em redes ICN.

Em [Fricker et al. 2012] foi utilizado um cenário de topologia hierárquica de
dois nı́veis para verificar o efeito de perfis de aplicação no desempenho das estratégias
de cache. Os resultados apontam um melhor desempenho ao se armazenar conteúdos
VoD (do inglês, Video on Demand) nos roteadores de borda e demais conteúdos em
roteadores de núcleo. Dessa forma, além do perfil da aplicação, deve-se levar em
consideração a localização do cache na topologia. Adicionalmente, comparando-se
as polı́ticas de substituição de cache, LFU obtém melhor desempenho que LRU para
conteúdos homogêneos. Este conceito de perfis de aplicação também é observado em
[Huo et al. 2016]. Os autores categorizam as aplicações em cinco classes de prioridade,
variando de acesso web ordinário, até streaming multimı́dia. Os experimentos utilizam
diferentes tamanhos de cache para cada classe e concluem que a alocação de recursos de
cache baseada no tipo dos dados pode melhorar o desempenho da rede.

No trabalho de [Sun et al. 2014], os autores investigam o impacto do tráfego de
vı́deo no desempenho de polı́ticas de localização e polı́ticas de substituição de cache, com
variações de tamanhos de cache. A análise foi realizada em um cenário de grande escala
de uso de PPTV (sı́tio de streaming chinês), utilizando roteadores de 80K. O trabalho
utilizou dados de 16 mil usuários e de 196 mil vı́deos. Dentre os resultados, o trabalho
conclui que a melhor combinação de polı́ticas de inclusão e substituição de conteúdos
depende do tamanho e da posição da cache na topologia.

Deste levantamento observa-se que a maioria dos trabalhos de avaliação de desem-
penho na literatura não investigam como diferentes hábitos de usuários podem influenciar
seus resultados. O presente trabalho investiga além de fatores diretamente associados ao
desempenho de polı́ticas de cache, como topologia da rede ou tamanho dos arquivos, e
inclui o estudo do comportamento dos usuários como um fator capaz de gerar um impacto
relevante no desempenho das polı́ticas de substituição de cache.

3. Método Proposto de Análise de Perfis de Usuários
Para realizar a análise proposta de usuários e do comportamento de polı́ticas de
substituição de cache, utilizamos como estudo de caso o serviço de streaming de músicas
online provido pelo Last.FM1. O processo proposto é apresentado na Figura 1, na qual:

1. Definimos classes de usuários baseadas nos hábitos de repetição de músicas ob-
servados de forma empı́rica em uma base de dados históricos do Last.FM (passo
1);

2. Utilizamos processos de mineração de dados para selecionar amostras de dados
que representem requisições de músicas de cada classe (passo 2);

3. Com as amostras selecionadas, dividimos o processo em duas vertentes paralelas:
• A primeira utiliza parte das amostras para a reprodução de um estudo expe-

rimental de avaliação de polı́ticas de substituição de cache para diferentes
tamanhos de cache;

• A segunda vertente utiliza as amostras para uma análise de correlação de
informações dos usuários com a popularidade das músicas acessadas.

As etapas do processo estão detalhadas nas subseções seguintes.
1Serviço utilizado por usuários de todo o mundo disponı́vel em http://www.last.fm.
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Figura 1. Sequência de atividades empregadas no processo de avaliação.

3.1. Definição de hábitos dos usuários
Para identificar diferentes caracterı́sticas de usuários, o trabalho define dois perfis de
usuários (P ) baseados em seus hábitos de escutarem músicas, para construir clusters de
usuários (C). Os hábitos foram mapeados de acordo com o nı́vel de repetibilidade de
músicas e definiu-se os seguintes perfis:

• P1 – usuários que frequentemente requisitam as mesmas músicas: com este perfil
inferimos o comportamento de pessoas metódicas e sistemáticas, que usualmente
escutam playlists de músicas favoritas.

• P2 – usuários que geralmente não repetem as músicas: deduzimos o compor-
tamento de pessoas mais dinâmicas e impulsivas, que quase nunca repetem as
músicas que são tocadas.

Dessa forma, o experimento se baseia em dois clusters de usuários (C1 e C2), construı́dos
de acordo com os perfis citados acima (P1 e P2) respectivamente, em que P �! C.
Adicionalmente, foi criado um terceiro cluster (C3) composto de usuários escolhidos ran-
domicamente com comportamentos variados, para servir como base de comparação.

3.2. Seleção de grupos de usuário
Conduzimos a seleção de clusters utilizando processos de mineração de dados para iden-
tificar grupos de usuários similares na base do Last.FM, de acordo com cada perfil.
A base de dados contém todos os registros de requisições de músicas em um perı́odo
de aproximadamente quatro anos, com mais de 19 milhões de registros. Cada registro
descreve a música, o dia e hora da requisição, o artista correspondente, e o usuário que
requisitou a música. A preparação dos dados objetivou a geração de três clusters que ser-
viram como dados de entrada para as simulações. Os conjuntos (C1 e C2) são formados
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(a) Exemplo de base de dados gerada a partir de uma
amostra de perı́odo de 1 mês.

(b) Exemplo de identificação de outliers baseado
no número total de requisições.

(c) Exemplo de seleção randômica de 20 usuários
sem distinção de hábitos.

(d) Exemplo de duas áreas para seleção de clusters
de diferentes perfis de usuários.

Figura 2. Construindo clusters de usuários: exemplo de seleção de conjunto de
dados.

por usuários que apresentam os comportamentos definidos em P1 e P2, respectivamente.
Todo o processo se baseou em técnicas de pré-processamento de mineração de dados e
foi conduzido da seguinte maneira:

• Seleção de amostras por tempo: filtragem de 10 amostras aleatórias de intervalos
de tempo em perı́odos de um mês, totalizando o perı́odo de 10 meses. Cada mês
possui uma média de 594,483 requisições;

• Extração de hábitos de usuários: Para cada amostra de tempo, montamos uma
base de dados que mapeia os hábitos dos usuários da amostra de acordo com o
total de repetições feitas por cada usuário. A Figura 2(a) ilustra um exemplo de
um perı́odo de um mês. Cada ponto no gráfico representa um usuário distinto, o
eixo X representa o total de músicas requisitadas (por usuário), e o eixo Y retrata
o total de repetições de músicas feitas pelo usuário no mesmo perı́odo, conforme
definição a seguir: seja M o conjunto de n músicas distintas acessadas por um
usuário, e mi 2 M , com 0 < i < n + 1. Seja Qi(mi) a quantidade de acessos à
música mi. O total de repetições de um usuário é definido como o somatório de
Qi, para todo Qi > 1;

• Limpeza dos dados – Identificação e remoção de outliers: Com o objetivo de
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mitigar um possı́vel viés pela aleatoriedade na seleção de usuários, analisamos
todos os usuários em relação ao total de requisições, para excluir os potenciais
outliers pertencentes às amostras. Aplicamos um algoritmo de pré-processamento
de dados [Ramaswamy et al. 2000] que detecta outliers baseando-se na distância
Euclidiana entre cada registro e os seus k vizinhos mais próximos. Uma vez que
é difı́cil definir um limiar que qualifique um usuário como outlier devido à sub-
jetividade do contexto, e considerando que idealmente deverı́amos realizar inter-
ferências mı́nimas nos dados, nós configuramos os parâmetros da distância Eucli-
diana com valores mı́nimos. A Figura 2(b) mostra o resultado de uma amostra de
dados classificada com o número de dois outliers;

• Seleção de grupos de dados: Após a filtragem de outliers, realizamos a seleção
randômica de usuários. Para cada amostra, três conjuntos de 20 usuários foram
selecionados. O primeiro conjunto foi construı́do sem distinção de hábitos de
repetição de músicas, para ser utilizado como base na avaliação de desempenho.
Dessa forma, os usuários foram selecionados randomicamente utilizando toda a
amostra. A Figura 2(c) ilustra o exemplo de uma seleção desse primeiro con-
junto. Os outros dois conjuntos são destinados a refletir hábitos distintos, rela-
cionados aos perfis de usuários mapeados: um conjunto para representar o perfil
P1 (extraı́dos da área superior em destaque na Figura 2(d)), e outro conjunto para
representar o perfil P2 (extraı́dos da área inferior em destaque na Figura 2(d)).

3.3. Análise de polı́ticas de cache

Após montagem dos conjuntos de usuários, reproduzimos todas as requisições de músicas
pertencentes a cada conjunto em ambiente de simulação conduzidos durante um estudo
experimental. As amostras foram utilizadas para avaliação das polı́ticas de substituição de
cache em uma rede NDN (do inglês, Named Data Networking). A NDN é uma das pro-
postas mais populares de arquitetura ICN. Dessa forma, esta seção apresenta os detalhes
do estudo experimental realizado em ambiente de simulação com dados reais, incluindo
o ambiente de simulação com sua devida parametrização e as métricas avaliadas.

3.3.1. Ambiente de simulação

O estudo experimental foi realizado em um ambiente simulado utilizando o ndnSIM.
O ndnSIM é um simulador especı́fico para NDN, o qual é desenvolvido com base no
NS-32, e atualmente é um dos principais simuladores para experimentações em NDN
[Mastorakis et al. 2017]. O código do ndnSIM foi alterado para interpretar os dados reais,
no qual cada requisição de música corresponde a um pacote de Interesse enviado para
a rede. O simulador reproduz a mesma sequência e tempo das requisições de música,
exatamente como armazenadas nas amostras.

O cenário avaliado consiste de um agrupamento de usuários (os consumidores dos
conteúdos) conectado a um roteador NDN com capacidade de cache (configurado com
uma polı́tica de substituição de cache). O roteador, por sua vez, é conectado a um servidor
de músicas (o produtor do conteúdo), e intermedeia as solicitações entre os consumidores
e o produtor.

2https://www.nsnam.org/
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Cada execução de simulação reproduz as requisições de um dos clusters C1, C2 ou
C3, separadamente. O processo de comunicação segue o padrão da arquitetura NDN: para
cada requisição de um usuário, a música é solicitada ao roteador. Se estiver presente no
cache do roteador, a taxa de acerto do cache é incrementada, e a música é imediatamente
encaminhada ao usuário. Caso a música não esteja presente, a requisição é encaminhada
ao produtor. A Tabela 1 sumariza os parâmetros utilizados nos experimentos.

Tabela 1. Parâmetros da Simulação.

Parâmetro Valor
Quantidade de usuários (por cluster) 20
Quantidade de roteadores 1
Média de conteúdos distintos (cluster 1) 3221
Média de conteúdos distintos (cluster 2) 10125
Média de conteúdos distintos (cluster 3) 7059
Polı́tica de cache FIFO, LRU, LFU e LFU-DA3

Capacidade de cache 5%, 15% e 30% de conteúdos distintos
Taxa de dados 1Mbps
Atraso 10ms
Tempo de simulação varia de acordo com o trace

3.3.2. Métricas de desempenho

A métrica utilizada para avaliar as polı́ticas foi a taxa de acerto de cache, pois mede a ca-
pacidade do cache em resolver as requisições localmente, ao invés de requisitar conteúdos
do servidor. Quanto maior a taxa de acerto, mais eficiente é a técnica, uma vez que
possibilita economia de uso de largura de banda da rede. A Equação 1 especifica a
taxa de acerto, onde acertoTotal é o número de requisições satisfeitas pelo roteador, e
totalRequisições representa o número de requisições recebidas pelo roteador.

A taxa de acerto foi medida para cada amostra de 1 mês separadamente (totali-
zando 10 meses), e os resultados correspondem a uma média das medições de cada mês.

TaxaAcerto =
acertoTotal

totalRequisições
⇥ 100 (1)

As medições da taxa de acerto obtidas com as combinações dos fatores dos expe-
rimentos estão detalhadas na seção de resultados (Seção 4.1), bem como a análise corres-
pondente à influência do perfil dos usuários.

3.4. Análise de correlação de dados

Os hábitos de repetição de música mapeados no trabalho remetem intuitivamente à po-
pularidade do conteúdo. Dessa forma, investigamos também qual a relação dos hábitos
dos usuários com a popularidade dos conteúdos que ele acessa. Nessa segunda parte

3LFU with Dynamic Aging, proposto em [Arlitt et al. 2000].
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do estudo, realizamos um novo processamento nas amostras de um mês extraı́das an-
teriormente. Para cada música presente na amostra, calculamos a sua popularidade
contabilizando todas as requisições de todos os usuários presentes. Após análise de
combinação dos dados, observamos que a distribuição de popularidade das músicas segue
uma aproximação da Lei de Benford.

A Lei de Benford é uma distribuição de probabilidade P observada empiricamente
em dados numéricos de diversos processos naturais. Segundo Benford, dado um conjunto
numérico em base decimal, a proporção do primeiro dı́gito d de um número qualquer é
aproximadamente igual à função de probabilidade:

P (d) = log10(d+ 1)� log10(d)

= log10

✓
d+ 1

d

◆

= log10

✓
1 +

1

d

◆
(2)

onde 8d 2 {1, 2, 3, ..., 9}. Dessa forma, calculamos a proporção de dı́gitos d em
uma base contendo o valor numérico da popularidade de todas as músicas das amostras.
A Equação 2 pode ser facilmente compreendida observando a Figura 3 que ilustra que a
quantidade de P (d) é proporcional ao espaço entre d e d+ 1 na escala logarı́tmica.
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Figura 3. Representação da proporção da ocorrência de d na escala logarı́tmica.

Também conhecida como Lei do primeiro dı́gito, possui aplicação prática em
diversas áreas do conhecimento e é utilizada para diferentes finalidades. Por exem-
plo, na computação especificamente, pode ser empregada na detecção de anomalias na
rede [Arshadi and Jahangir 2014] ou identificação de mensagens escondidas em imagens
[Pérez-González et al. 2007].

A investigação conduziu à evidências de uma correlação entre o perfil dos usuários
e a popularidade das músicas, e a um modelo de popularidade capaz de identificar o perfil
dos usuários. Os resultados da análise de correlação estão detalhados na Seção 4.2.

4. Resultados e Discussão
Esta seção apresenta os resultados e a análise dos experimentos realizados. Inicialmente,
discute-se como as polı́ticas de cache são influenciadas pelos perfis identificados. Em se-
guida, apresenta-se uma avaliação da distribuição de popularidade das músicas acessadas
em relação à lei de Benford. Por fim, a seção é finalizada apresentando um resumo de tais
análises.
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4.1. Resultados da análise de polı́ticas de cache

As Figuras 4 e 5 ilustram os resultados obtidos no experimento (média e intervalo de
confiança de 95%). A Figura 4 agrupa os resultados por perfil de hábitos dos usuários, e
é possı́vel observar as diferentes medições da taxa de acerto de cache para cada polı́tica
avaliada. A Figura 4(a) descreve a taxa de acerto obtida quando o agrupamento é formado
por usuários do perfil P1 (usuários que frequentemente repetem as mesmas músicas).
Para esse perfil, as polı́ticas que levam em consideração o tempo, como LRU e FIFO,
possuem desempenho consideravelmente maior que as demais, com LRU apresentando o
melhor desempenho. O mesmo não acontece para o agrupamento composto de usuários
do perfil P2, como pode ser observado na Figura 4(b). Embora as técnicas LFU e LFU-
DA apresentem taxas de acerto ligeiramente maiores, o desempenho de todas as técnicas
é considerado estatisticamente equivalente, devido ao intervalo de confiança.

Os resultados revelam que todo o conjunto de polı́ticas sofreu alterações no de-
sempenho apenas variando o perfil do usuário, isso indica que o perfil do usuário pode
influenciar no desempenho da polı́tica de substituição de cache. Aliado à influência dos
hábitos dos usuários, o agrupamento permite a obtenção de resultados ótimos de acordo
com cada perfil, quando comparado com o grupo de usuários escolhidos aleatoriamente
(com hábitos distintos) (Figura 4(c)).
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Figura 4. Taxa de acerto de cache de acordo com os hábitos dos usuários.

 0
 5

 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50

LRU FIFO LFU LFU-DA

Ta
xa

 d
e 

ac
er

to
 (%

)

Desempenho da política

Perfil P1
Perfil P2

Perfil aleatório

(a) 5% de capacidade de cache.

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

LRU FIFO LFU LFU-DA

Ta
xa

 d
e 

ac
er

to
 (%

)

Desempenho da política

Perfil P1
Perfil P2

Perfil aleatório

(b) 15% de capacidade de cache.
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Figura 5. Taxa de acerto de acordo com a capacidade de armazenamento da
cache.

A Figura 5 apresenta os mesmos resultados de taxa de acerto de cache, mas sob a
perspectiva da capacidade do cache. Independente da capacidade do cache, as vantagens
em agrupar usuários que frequentemente repetem as músicas é sempre maior quando com-
parada ao grupo base, de hábitos distintos. Essa perspectiva ratifica a ideia de que agrupar
usuários com comportamentos similares é a melhor opção para obter altas taxas de acerto
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de cache, em particular para grupos de usuários que requisitam as mesmas músicas repe-
tidamente. Além disso, os resultados revelam que a escolha da polı́tica de substituição de
cache independe da capacidade do cache, mas está diretamente relacionada ao perfil do
usuário. Ou seja, a melhor polı́tica pode ser diferente para cada perfil, mas para a maioria
dos casos, permanece a mesma para tamanhos diferentes de cache.

4.2. Resultados de correlação de dados e identificação dinâmica de perfil
A Figura 6 retrata a distribuição dos dı́gitos conforme a Lei de Benford, e também a
distribuição de popularidade de todas as músicas acessadas por todos os usuários presen-
tes em amostras de perı́odos de um mês (Figura 6(a)) e um dia (Figura 6(b)). Os valores
do eixo X remetem ao primeiro dı́gito do valor total de requisições de uma música por
todos os usuários (popularidade global da música). É possı́vel observar que a proporção
de popularidade das músicas segue uma derivação da Lei de Benford, com alteração sig-
nificativa para as músicas com popularidade cujo primeiro dı́gito é 1 (em sua maioria, são
as músicas de baixa popularidade).

Para investigar a existência de relação entre o hábito do usuário e a popularidade
da música que ele acessa, acrescentamos à análise as músicas acessadas por perfil de
usuário (P1 e P2). Conforme a Figura 6, os perfis são similares para os conteúdos com
“alta popularidade”, mas diferem na proporção de acesso para os conteúdos de “baixa
popularidade”.
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Figura 6. Distribuição dos dı́gitos numéricos em relação à popularidade dos
conteúdos.

Avaliando o comportamento das curvas, é possı́vel diferenciar o hábito do usuário
a partir de sua proporção de acesso de conteúdos com “baixa popularidade”. Dessa forma,
é possı́vel inferir o perfil do usuário observando apenas a popularidade global do conteúdo
que ele acessa, sem a necessidade de contabilizar o nı́vel de repetição de cada indivı́duo
(viabilizando a identificação dinâmica de perfis de usuário sem maiores custos computa-
cionais). Por exemplo, derivando as seguintes regras:

• Usuários com perfil P1 acessam menos de 40% de conteúdos com popularidades
cujo primeiro dı́gito significativo é 1.

• Usuários com perfil P2 acessam mais de 60% de conteúdos com popularidades
cujo primeiro dı́gito significativo é 1.

Seguindo essa correlação, a soma dos quadrados residuais (SQR) foi utilizada
como métrica para a distinção de perfis de usuário. SQR, também conhecida como soma
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dos quadrados dos erros (SQE), é uma medida de variação entre os valores de dados
observados e valores de um modelo estimado. Pode ser comparada à distância Euclidiana
entre os valores reais e estimados, e reflete a margem de erro de um modelo. Nesta análise,
utilizamos a métrica SQR para avaliar a distância de cada perfil de usuário em relação ao
modelo de Benford, conforme a equação seguinte:

SQR =
9X

d=1

(yd � ŷd)
2 (3)

onde ŷd é a proporção esperada de frequência das músicas com popularidade com
primeiro dı́gito d, conforme Benford, e yd é o valor obtido nas amostras de dados reais.
De acordo com a Equação 3 e com as medições em intervalos de um dia, tem-se a Figura
7.
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Figura 7. Soma dos quadrados residuais por perfil de usuário.

A Figura 7 contém os valores de SQR medidos por perfil de usuário. Os usuários
do perfil P1 (muitas repetições) possuem medições de SQR notadamente distintas e dis-
tantes das medições de SQR dos usuários do perfil P2 (poucas repetições). A diferença de
comportamento entre os perfis é refletida na diferença de distribuição de popularidade das
músicas que cada perfil costuma acessar, e também pode ser calculada através do método
SQR por um sistema dinâmico de classificação de usuários na rede, que permitiria deter-
minar o perfil do usuário observando apenas a proporção da popularidade do conteúdo
que o usuário requisita.

4.3. Sı́ntese dos resultados
Em resumo, os resultados comprovam que os hábitos dos usuários exercem influência no
desempenho das polı́ticas de substituição de cache, e dessa forma, caracterı́sticas compor-
tamentais do usuário devem ser inseridas no processo de decisão de qual polı́tica utilizar
na rede. O resultado dos experimentos mostra um aumento de aproximadamente 30% na
taxa de acerto de cache das polı́ticas, quando levado em consideração o hábito de usuário
predominante na rede. Comprovados os benefı́cios em se observar comportamentos do
usuário, o estudo vai além e propõem um modelo de identificação dos perfis de usuário
como forma de viabilizar a implantação da solução em ambiente operacional. O modelo
utiliza uma correlação dos hábitos mapeados, com o padrão de distribuição de populari-
dade dos conteúdos.

878

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



5. Conclusão
O paradigma ciente do humano é um tema emergente no desenvolvimento de soluções de
redes de computadores. Nesse paradigma, as caracterı́sticas do comportamento humano
podem ser incorporadas em processos e aplicações, tornando a rede eficientemente adap-
tada às especificidades dos usuários. Sendo assim, o usuário deixa de ser visto como um
elemento genérico da rede, e é introduzido como um novo aspecto de contexto capaz de
influenciar o desempenho da rede e as decisões de protocolos e soluções utilizadas. No
entanto, existe uma lacuna na literatura sobre a investigação de métodos de identificação
dos hábitos dos usuários, assim como avaliações de como os diferentes hábitos podem
influenciar o desempenho das redes.

O presente trabalho contribui com uma investigação do conceito de redes centra-
das na informação cientes do humano, e apresenta uma análise de hábitos de usuários de
aplicativo de streaming de música online. Os resultados mostram que o desempenho das
polı́ticas de substituição de cache pode ser otimizado quando a polı́tica é escolhida de
acordo com o hábito do usuário. A análise dos dados também revela que a distribuição de
popularidade do conteúdo de músicas segue uma aproximação da Lei de Benford. Essa
acordância permite uma geração de tráfego sintético para testes futuros, que possa refletir
fielmente o padrão de popularidade do tráfego de conteúdos utilizado. Adicionalmente, a
análise conclui que hábitos distintos possuem padrões caracterı́sticos de acordância com
a Lei de Benford e, dessa forma, é possı́vel inferir o hábito de um usuário a partir da
observação da popularidade das músicas acessadas.
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Abstract. Today, video streaming is a well-established application on the
internet. Providers are capable of transmitting video globally, in large-scale,
although there are still some challenges, such as offering high quality of
experience (QoE) for all clients. To face this problem, the content providers
try to predict low QoE based on historical system performance to prevent the
occurrence of new cases of low quality. In other words, the provider monitors the
session performance (the average bitrate and rebuffering rate, for example) and
applies methods to correlate this to a metric that expresses QoE, such as user
engagement. This method allows the detection of the aspects that contribute to
early session abandonment. However, the success of this approach depends on
the accuracy of the QoE prediction: past works report an accuracy up to 70%
using the pre-mentioned correlation between performance and engagement. In
this work, we propose a new method for engagement prediction through the use
of the client adaptation regime in replacement of the pre-mentioned performance
metrics. We show that this new approach is capable of achieving 81% of
prediction accuracy. We also present a case study for the CDN control plan
that uses QoE prediction. We found that its use can lead to potential gains in
user engagement in comparison to the default provider approach.

Resumo. As transmissões de vı́deo ao vivo já romperam a fronteira da escala
global e agora enfrentam um novo desafio: oferecer alta qualidade de
experiência (QoE) de maneira uniforme. Para atacar esse problema, diversas
abordagens utilizam informações históricas relacionadas ao desempenho de
transmissão para inferir a qualidade de experiência (QoE) de suas sessões.
Prever a QoE de maneira acurada permite que provedores de serviço,
proativamente, estimem e aloquem recursos a cada um de seus clientes. No
entanto, o sucesso dessa alocação de recursos customizada depende de uma
previsão acurada de QoE: tipicamente, a previsão é feita por meio de métricas
de desempenho como taxa de interrupções e bitrate médio e alcançam uma
acurácia abaixo de 70%. Neste trabalho, apresentamos uma nova abordagem,
que correlaciona a QoE do cliente com o perfil de adaptação da sua mı́dia. Nós
mostramos que o novo conjunto de métricas proposto aumenta a acurácia de
previsão para 81%. Também apresentamos um estudo de caso para alocação
de clientes usando o previsor e demonstramos que existe um potencial de
duplicação da QoE geral se comparado à alocação padrão empregada pelo
provedor.
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1. Introdução

Atualmente, plataformas de transmissão de vı́deo já são capazes de oferecer conteúdo ao
vivo em escala global. No entanto, existe ainda uma parcela significativa de clientes que
sofre interrupções frequentes na reprodução e baixa qualidade. Por exemplo, 23% dos
clientes experimentam bitrate abaixo de 500 Kbps, um valor insuficiente para o padrão
de alta definição das transmissões atuais [Guarnieri et al. 2017].

A impossibilidade de oferecer qualidade de maneira uniforme decorre das
limitações naturais de transmissões ao vivo. No cliente, os algoritmos de adaptação
reagem às oscilações de banda escolhendo o bitrate mais adequado, mas têm eficiência
limitada devido ao tamanho reduzido do buffer de recepção. Já no servidor, a intensa
taxa de chegadas de clientes pode demandar uma redução artificial de qualidade, a fim de
evitar a interrupção de serviço para alguns de seus requisitantes.

Além disso, as redes de distribuição de conteúdo (Content Distribution Networks
ou CDNs) não priorizam por padrão os requisitos de qualidade de experiência (QoE)
de seus clientes, provocando uma alocação sub-ótima de seus recursos. Por exemplo,
para o cliente, uma baixa taxa de interrupções na reprodução é mais importante do que
um alto bitrate [Dobrian et al. 2011]. Notadamente, grupos de clientes diferentes têm
margens de tolerância diferentes a quedas de desempenho. Por exemplo, clientes em
dispositivos móveis, com conexão lenta, podem ser mais tolerantes a baixa QoE quando
comparados a clientes em banda larga residencial. Assim, um servidor que seja capaz de
estimar a QoE percebida por seus clientes a partir das caracterı́sticas de transmissão pode
priorizar aquelas que são mais importantes, alocando de forma mais racional os recursos
disponı́veis.

Existem iniciativas na literatura para quantificar QoE, relacionando-a a
caracterı́sticas da transmissão. No caso em particular de métricas para quantificar
QoE, temos a popular Mean Opinion Score (MOS). Nela os usuários dão notas a
aspectos relacionados à qualidade do vı́deo assistido. MOS é usada, por exemplo, por
[da Costa Filho et al. 2016], que propõe um previsor para estimar o impacto de diversas
métricas de qualidade de serviço (QoS) no valor de MOS. Apesar de confiável, a métrica
MOS não é escalável, visto que a obtenção de um conjunto de referência representativo
requer contribuição de uma grande parcela de usuários, o que nem sempre é trivial. Por
consequência, o uso de MOS pode levar a uma visão enviesada da qualidade provida.

O engajamento, que nada mais é do que o tempo total de permanência do usuário
no sistema, tem surgido como uma alternativa à tradicional métrica MOS como uma
medida para traduzir QoE. A motivação para seu uso é que clientes que experimentam
boa qualidade têm permanência mais alta. Nesse sentido [Balachandran et al. 2013],
por exemplo, propõem correlacionar o engajamento com desempenho (i.e. taxa de
interrupções e bitrate), partindo da premissa de que sessões com alto desempenho têm
maior engajamento [Dobrian et al. 2011]. Os autores utilizam essa correlação em um
previsor de engajamento que, a partir das métricas de desempenho, consegue estimar o
engajamento com uma acurácia de até de 68%.

No presente trabalho, propomos uma nova abordagem para previsão de QoE (i.e.
engajamento), a partir de informações da adaptação de mı́dia que um cliente faz. Ao
invés das métricas de desempenho, nós exploramos a dinâmica de adaptação do cliente
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para efetuar a previsão de engajamento. Mais precisamente, a transmissão de um vı́deo
ao vivo é, na maior parte do tempo, adaptativa (isto é, muda de bitrate de acordo com
as condições de rede do cliente). Nós modelamos essa dinâmica de adaptação através de
uma Cadeia de Markov e a utilizamos como entrada para um algoritmo de previsão, que
aprende a relação entre este fluxo e o engajamento.

A vantagem dessa abordagem é que (I) o engajamento como medida de QoE
proporciona uma interpretação mais direta, que pode ser usada inclusive em setores não
técnicos, para planejamento de publicidade ao longo do vı́deo; (II) cadeias de Markov
proporcionam uma perspectiva dinâmica da qualidade de sessão. Ou seja, é possı́vel
avaliar como ela evolui ao longo do tempo e mapear quedas de capacidade (e.g. banda)
em comportamentos especı́ficos do fluxo de adaptação. Assumimos que isto é válido
para qualquer algoritmo adaptativo, pois é esperado que diferentes condições de rede
desencadeiem diferentes regimes de trocas, seja qual for a lógica adotada.

Com base nessa premissa, nós modelamos o problema da previsão de engajamento
usando técnicas de aprendizado de máquina como classificação, onde o modelo é treinado
para prever classes de engajamento, e regressão, em que a previsão é feita para valores
contı́nuos. Através dessas abordagens, nós mostramos que nossa proposta aumenta a
precisão de previsão em relação a abordagem tradicional, com um salto de 68% para 81%
na acurácia de classificação e um erro médio de 3% na regressão. Também apresentamos
um caso de uso do previsor num cenário simulado de alocação de clientes em CDN. Neste
cenário, o previsor é usado para avaliar diversos fluxos de adaptação para atribuir o que
proporciona o maior potencial de engajamento para o cliente. Com o uso desse esquema
nós constatamos que existe um potencial aumento no engajamento geral dos clientes.

2. Cenário considerado e conjunto de dados

Nesta seção apresentamos as caracterı́sticas do provedor de vı́deo ao vivo assim como o
conjunto de dados analisados neste estudo.

2.1. Sistema de Transmissão de Vı́deo ao Vivo

Para este trabalho, nós utilizamos os registros dos logs das requisições HTTP atendidas
pelos servidores de mı́dia ao vivo da Globo.com, coletados durante a Copa do Mundo
de Futebol FIFA de 2014. A Globo distribui seu conteúdo a partir de dois centros de
distribuição, localizados em São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem conexões de parceria
(peering) em pontos de troca de tráfego com uma série de ISP’s. Os centros de distribuição
usam anycast e os clientes se conectam a um dos centros de forma transparente.

Os servidores da Globo.com utilizam HTTP Live Streaming (HLS)1 como
abordagem de transmissão de vı́deo. Como mostra a Figura 1, o vı́deo é dividido
em segmentos de tamanho fixo. Cada segmento é então codificado em diferentes
representações2 (taxas de vı́deo ou bitrates). Quando um cliente deseja iniciar a
reprodução, ele requisita um arquivo de metadados (extensão m3u8) que lista as
representações disponı́veis para a transmissão. Após escolher uma, o cliente requisita
outro arquivo de metadados contendo uma lista de segmentos (extensão ts) para serem
baixados. O processo de requisitar novas listas e seus respectivos segmentos (etapas 2 e
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3) é feito periodicamente ao longo de toda a sessão.

Um cliente pode, a qualquer momento, trocar de representação, sendo essa
troca gerenciada pelo algoritmo de adaptação do cliente. Geralmente o adaptador
escolhe uma representação que minimiza a possibilidade de esvaziamento de buffer,
fenômeno que leva à interrupção da reprodução ou stall, visto que sua ocorrência gera
um impacto mais negativo na QoE do que a baixa qualidade em si [Seufert et al. 2015,
Guarnieri et al. 2017]. Várias propostas de algoritmos de adaptação já foram
apresentadas [Sun et al. 2016, Mao et al. 2017], e estudos já demonstraram o benefı́cio
da adaptação para aumento de QoE [Dobrian et al. 2011, Krishnan and Sitaraman 2013].

M3u8
taxas

M3u8
segm.

ts ts ts ts

12

3

Figura 1. Abordagem adaptativa

Apesar das melhorias proporcionadas pelos algoritmos de adaptação, ainda existe
uma parcela de clientes que sofre com baixa QoE, sobretudo em conteúdo ao vivo. Isso
se deve a caracterı́sticas inerentes dessas transmissões, como o tamanho limitado de
buffer, que reduz o tempo de reação do adaptador, e o ingresso repentino de uma grande
quantidade de usuários, que pode sobrecarregar o sistema de transmissão. Nesse sentido,
o provedor poderia adotar um papel mais proativo, orientando o fluxo de adaptação do
cliente ou escolhendo sua CDN, com base no conhecimento que tem da quantidade de
recursos (e.g. banda) disponı́veis globalmente. Essa abordagem é particularmente útil
para problemas detectados antes da última milha, em servidores ou regiões especı́ficas.

2.2. Conjunto de dados

Nos servidores do provedor estudado, cada requisição HTTP para um segmento de vı́deo é
registrada em servidores nginx, no formato padrão. Estes registros contêm a data e a hora
da requisição, IP do cliente, URL requisitada, status HTTP, total de bytes enviados e a
identificação do navegador (user agent). O descritor do navegador nos permite identificar
o tipo de dispositivo (e.g., PC, tablet ou smartphone). Identificamos clientes combinando
o descritor do agente de navegação e o endereço IP do cliente.

Para capturar o fluxo de adaptação de um cliente, agrupamos suas requisições em
sessões. Para isso, observamos que os clientes solicitam, em 98,9% dos casos, segmentos
consecutivos de mı́dia em um intervalo médio de 3 segundos. Dado esse comportamento,
definimos de forma conservadora uma sessão como sendo uma sequência de requisições
de um mesmo cliente limitadas por um intervalo máximo entre requisições consecutivas
de 120 s. Diferentes limiares (de 30 s a 180 s) levaram a resultados qualitativamente
similares.

Muitos usuários acessam a Internet através de NAT, o que pode dificultar a
identificação de múltiplos clientes advindos de uma mesma rede. Optamos pela exclusão

2https://tools.ietf.org/html/rfc8216
2Os bitrates disponı́veis em kilobits/s. são 264, 464, 750, 1264, 1864, 2564
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das sessões com possı́vel influência de NAT, ignorando sessões em que foi observado
recebimento duplicado de mais de 5% do total de segmentos transmitidos ou uma taxa de
envio de segmentos superior a 1 pacote a cada 2 segundos. Todavia, após a identificação
de clientes por IP e user-agent, menos de 5% das sessões apresentaram um desses tipos
de comportamento.

No geral, observamos até 1,1 milhão de clientes únicos em um único dia (com
4 partidas) e até 470 mil sessões simultâneas durante uma única partida. Ao analisar os
descritores de agentes de navegação, identificamos que 81% das sessões são iniciadas
a partir de PCs, 12% de smartphones e 6% de tablets. Algumas sessões de tipos de
dispositivos não identificados e robôs completam o conjunto.

3. Correlacionando engajamento e aspectos de sessão

O provedor pode tirar proveito das caracterı́sticas de transmissão de sessões passadas para
avaliar se o vı́deo que está sendo transmitido atende aos requisitos de qualidade de seus
usuários. Ter essa informação permite ao servidor uma alocação mais inteligente de seus
recursos. Por essa razão, o provedor precisa saber especificamente quais caracterı́sticas
são relevantes para melhor explicar QoE.

Muitos trabalhos têm surgido na última década com o objetivo de explorar a
influência das caracterı́sticas de transmissão na QoE. Por exemplo, [Seufert et al. 2015]
demonstram que a ocorrência de mais de um stall por minuto já provoca insatisfação por
parte dos usuários. Como base nessa informação, um servidor pode oferecer uma taxa
de vı́deo menor, mas que reduza os stalls. Note que, diferentes contextos apresentam
diferentes definições de qualidade: um cliente de dispositivo móvel, numa conexão 3G,
provavelmente tem expectativas de desempenho inferiores se comparado a um usuário
desktop com conexão de banda larga. Nesse sentido, percebemos que as reações tomadas
para aumentar a satisfação dos clientes vão muito além de simplesmente oferecer um
bitrate elevado, devendo-se levar em conta também as complexas relações entre as
caracterı́sticas de uma sessão.

Apesar de trabalhos de caracterização terem avançado no entendimento das
correlações entre aspectos da transmissão e QoE, ainda não existe um consenso sobre
qual conjunto de métricas pode melhor explicá-la, nem sobre qual abordagem utilizar
para traçar tais correlações. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um novo
conjunto de métricas capaz de melhorar a correlação entre as caracterı́sticas de sessão
e QoE. Na Seção 3.1 explicamos detalhadamente os trabalhos atuais e na Seção 3.2
introduzimos nossa proposta para o conjunto de métricas que visa alcançar o objetivo
proposto.

3.1. Correlacionando engajamento e desempenho

Como mencionado anteriormente, diversos trabalhos têm se dedicado a quantificar e
modelar a correlação existente entre desempenho e QoE. Na presente década, tem havido
uma mudança no conjunto de métricas que medem desempenho de transmissão: medidas
voltadas para o conteúdo como Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) têm sido substituı́das
por outras, centradas na percepção de qualidade pelo usuário, como taxa de stalls, e bitrate
médio. A QoE, por sua vez, também tem sido representada de maneiras diferentes como,
por exemplo, pelo engajamento.
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Figura 2. Impacto de desempenho no engajamento [Guarnieri et al. 2017].

A partir dessas novas métricas, diversos trabalhos têm investigado as correlações
existentes entre as métricas de desempenho e o engajamento [Dobrian et al. 2011,
Krishnan and Sitaraman 2013]. Em nosso trabalho anterior [Guarnieri et al. 2017] nós
exploramos a correlação entre a duração de sessão (i.e. engajamento), normalizada
pelo tempo restante de exibição, e as métricas mais comuns de desempenho (delay de
inicialização, bitrate médio, taxa de stalls e taxa de adaptações) para 4 jogos do mesmo
conjunto de dados apresentado na Seção 2.2. A Figura 2, extraı́da do referido trabalho,
mostra que sessões com uma taxa de 1 stall por minuto já têm um engajamento menos
de 35%. Além disso, sessões com bitrates mais altos possuem maior engajamento,
permanecendo acima de 60% do tempo restante de transmissão.

Apesar da Figura 2 explicitar que o desempenho explica em boa parte o
engajamento, há caracterı́sticas conhecidas como fatores de confusão podem interferir na
eficiência de esquemas de alocação de recursos baseados em QoE. Os fatores de confusão
são caracterı́sticas pertencentes ao contexto de transmissão, mas que não podem ser
medidas facilmente. Como exemplo podemos citar o interesse do usuário no conteúdo,
o compartilhamento de banda do usuário ou mesmo o tipo de dispositivo do cliente.
Assim, é necessário explorar outras formas de representação de uma sessão para poder
explicar o engajamento com maior precisão.

3.2. Correlacionando engajamento e fluxo de adaptação

Em abordagens adaptativas de transmissão, o algoritmo de adaptação do cliente reage
de acordo com suas condições de rede, podendo dar pistas sobre o nı́vel de qualidade
de serviço disponı́vel. Por essa razão, nós passamos a observar o fluxo de adaptação do
cliente e constatamos que ele provê informações relevantes, difı́ceis de serem extraı́das
das métricas tradicionais de desempenho. Por exemplo, quando o cliente requisita trocas
de bitrate muito frequentemente, isso pode indicar instabilidade na sua largura de banda.
Além disso, quedas muito amplas de qualidade (e.g., de 2564 kbps para 264 kbps) podem
indicar a ocorrência de stalls. Assim optamos por desenvolver um modelo de adaptação
que visa explicar a dinâmica de trocas de bitrate do cliente e extrair informação que possa
ser correlacionada com seu engajamento.

Para modelar o fluxo de adaptações empregado pelos clientes, nós utilizamos
Cadeias de Markov [Norris 1998]. Neste formalismo, um bitrate corresponde a um
estado, e as transições representam as probabilidades de se passar de um estado (bitrate)
a outro. Um cliente também pode permanecer no mesmo bitrate sendo isso representado
por uma transição cı́clica. Para cada estado, as probabilidades de suas transições de saı́da
devem somar 1. A partir de cada estado, um cliente pode transicionar para qualquer outro,
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Figura 3. Fluxo de adaptação médio do sistemas

desde que a probabilidade para a transição desejada seja maior que zero. A Figura 3
apresenta o comportamento médio das sessões analisadas em nosso trabalho2. Podemos
observar que o caminho padrão consiste em chegar na resolução máxima suportada pela
banda do cliente (caminho azul). Também há uma alta probabilidade de permanecer nos
extremos das representações (264 e 2564 kbps). Além disso, não foi observada uma taxa
significativa de trocas entre bitrates não adjacentes. Por fim, observa-se uma significativa
probabilidade de ocorrerem transições de retorno ao menor bitrate (caminho vermelho).
Tais transições são relacionadas a cenários de stalls.

4. Processo de previsão de engajamento

A previsão de engajamento é feita explorando um conjunto de atributos monitorados e
coletados durante a sessão do cliente, sejam eles atributos de desempenho (como em
técnicas da literatura [Balachandran et al. 2013, Ahmed et al. 2017]) ou mesmo atributos
extraı́dos do fluxo de adaptação (nossa proposta). Em ambos os casos, um algoritmo de
previsão é empregado para aprender como combinar as contribuições de cada atributo, de
cada sessão, para o engajamento em um modelo M. A aprendizagem é feita de maneira
supervisionada, isto é, parte das sessões é utilizada como conjunto de treinamento, afim
de inferir as correlações entre as variáveis independentes (atributos de entrada) e a
variável dependente (engajamento) e assim aprender o modelo de previsão M. A eficácia
do modelo aprendido é posteriormente avaliada no restante das sessões, considerado
conjunto de teste, quando é possı́vel verificar a capacidade do modelo de generalizar
para outros conjuntos de sessões. As seções a seguir apresentam a nossa formalização
da tarefa de previsão de engajamento, o algoritmo de previsão utilizado assim como os
atributos explorados por esse algoritmo.

4.1. Tarefas de previsão de engajamento

A previsão do engajamento pode ser formalizada de duas maneiras, cada uma com
soluções diferentes. Como uma tarefa de classificação, o objetivo é obter uma função
f que mapeie um conjunto de variáveis independentes X em uma variável dependente Y
discreta. Em outras palavras, a variável dependente (engajamento) é discretizada em
classes e objetiva-se prever a qual classe uma sessão correntemente pertence. Neste
caso, a eficácia do modelo esta relacionada ao número de vezes em que o previsor

2Nós ocultamos as transições com probabilidade menor que 2% para facilitar visualização.
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prevê corretamente a classe de engajamento de uma sessão. As classes são definidas
considerando o engajamento normalizado pelo tempo total de transmissão. Por exemplo,
para uma classificação considerando 4 classes, o engajamento de uma sessão pode
estar nos intervalos 0-25%, 26-50%, 51-75% e 76-100%. Ou seja, uma sessão com
permanência de 30 minutos em uma transmissão de 2 horas tem engajamento de 25%.

Como uma tarefa de regressão, o objetivo é obter uma função f que mapeie um
conjunto de variáveis independentes X em uma variável dependente Y contı́nua. Ou seja,
a previsão é feita sobre os dados contı́nuos do engajamento normalizados pelo tempo total
de transmissão. Em outras palavras, deseja-se prever o tempo que o cliente permanecerá
no sistema na sua sessão atual como uma fração do tempo total de transmissão. Neste
caso, um bom modelo é aquele que consegue prever o engajamento com o menor erro
possı́vel entre valores previsto e real.

4.2. Algoritmo de previsão

Nós investigamos vários algoritmos considerados estado-da-arte tanto em classificação
quanto em regressão. Em experimentos preliminares nós observamos que os melhores
resultados foram obtidos com árvores de decisão (Classification and Regression Trees
(CART) [Breiman et al. 1984]). Neste algoritmo, diversas árvores de decisão são
geradas e seleciona-se a que proporciona maior ganho de informação, estimado pela
entropia. Além disso, para aumentar a precisão do modelo, empregamos uma técnica
de aprendizagem em conjunto chamada Random Subspace [Ho 1998]. Nela, diversas
instâncias de previsão são criadas, cada qual com uma amostra aleatória das métricas. As
previsões das instâncias são posteriormente combinadas através de, por exemplo, média
ou votação. Essa técnica permite que haja uma redução do sobre-ajuste ou overfitting,
fenômeno no qual os resultados alcançados na etapa de treinamento, apesar de muito
acurados, não generalizam adequadamente para conjuntos desconhecidos de teste.

4.3. Conjunto de atributos

Esta seção apresenta as variáveis independentes utilizadas nas sessões para efetuar a
previsão de engajamento. Nós consideramos tanto uma abordagem tradicional (Seção
4.3.1) que explora apenas métricas de desempenho, quanto uma nova estratégia que
explora atributos extraı́dos do fluxo de adaptação (Seção 4.3.2). A abordagem tradicional
é amplamente empregada na literatura e é utilizada aqui para fins de comparação com o
modelo adaptativo, proposto neste trabalho.

4.3.1. Abordagem tradicional

Nesta abordagem, nós tomamos como base as métricas de desempenho mais comuns na
literatura [Seufert et al. 2015]. São elas:

– Atraso de inicialização: Tempo necessário para preencher o buffer de reprodução do
cliente no inı́cio da reprodução;

– Bitrate médio: cada segmento possui em sua URL o valor do bitrate. Assim o bitrate
médio é computado pela média dos valores reportados;

– Taxa de interrupções (stalls): Quantidade de stalls dividido pela duração da sessão;
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– Taxa de adaptações: a quantidade de trocas de bitrate dividida pela duração da sessão.
Nós separamos as adaptações de aumento de qualidade e de queda, visto que seu
impacto é diferente para o engajamento;

– Dispositivo: as demandas de qualidade dependem das capacidades do dispositivo do
cliente. Assim, essa informação é útil para definir QoE de forma mais precisa.

4.3.2. Abordagem baseada no fluxo de adaptação

Para a abordagem que explora o fluxo de adaptação, as seguintes métricas foram
consideradas como atributos:

– Cadeia de adaptação: como apresentado na Seção 3.2, nós modelamos o fluxo
de adaptação de cada sessão dos clientes através de uma Cadeia de Markov, que
descreve as probabilidades de transição para cada bitrate disponı́vel na transmissão.
Mais especificamente, a cadeia é representada internamente por uma matriz Mn⇥n

onde n é igual ao número de bitrates disponı́veis. Qualquer elemento aij armazena a
probabilidade de transição do bitrate i para j.

– Permanência relativa em bitrate: nós também armazenamos o tempo de
permanência em cada qualidade disponı́vel, ou seja, o número de segmentos de cada
bitrate dividido pelo total de segmentos recebidos;

– Taxa de adaptações: assim como nas métricas de desempenho, nós armazenamos a
quantidade de trocas de bitrate dividido pelo tempo de sessão do cliente;

– Dispositivo: de forma análoga a abordagem anterior, os dados de dispositivo também
foram armazenados.

5. Metodologia de Avaliação

Nesta seção, descrevemos a metodologia de divisão dos dados entre conjuntos de
treinamento e de teste bem como as métricas de avaliação dos modelos de regressão e
classificação. Ressalta-se também que para a tarefa de classificação, nós consideramos
cenários diversos com número de classes variando entre 2 e 10 classes de engajamento
normalizado pelo tempo total de transmissão.

5.1. Conjuntos de treinamento e de teste

Tanto para classificação quanto para regressão, a divisão das sessões entre conjuntos
de treinamento e teste é etapa essencial para eficácia do modelo. Uma metodologia
amplamente adotada é conhecida como validação cruzada, onde os dados são divididos
em n fatias (geralmente 5 ou 10); o treinamento é feito em n � 1 fatias e o teste na
fatia restante. Este processo é repetido n vezes, de forma a utilizar cada fatia uma vez.
A vantagem da validação cruzada é que ela é capaz de reduzir a interferência de dados
enviesados na análise de precisão, principalmente em conjunto de dados reduzido. Para
efetuar o processo de verificação de precisão nós utilizamos a validação cruzada com 5
fatias.

5.2. Métricas de Avaliação

Para a tarefa de classificação, o modelo desenvolvido é avaliado segundo as seguintes
métricas, comumente usadas neste contexto:
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– Acurácia: é a fração de previsões certas em relação a todas as previsões.
– Área sob a curva ROC: apresenta uma curva com base na taxa de verdadeiros e

falsos positivos. O valor da área abaixo da curva varia entre 0 e 1 e indica o quão bem
o modelo faz distinção entre classes. Além disso, valores próximos de 0.5 indicam que
o modelo não é melhor que uma previsão puramente aleatória;

– F1 score: é a média harmônica de precisão (P ) e revocação (R), dado por 2⇤P⇤R
P+R . A

precisão P é a fração de acertos dentre todas as previsões. Já a revocação R é a fração
de acertos dentre todos os acertos possı́veis. Os valores de F1 variam entre 0 e 1.

Já na regressão, os valores preditos são contı́nuos. Desta forma, a precisão é
medida pelo erro entre o valor previsto e o valor real, que pode ser estimado por:

– Erro médio absoluto: média das diferenças absolutas entre valor previsto e valor real.
É dada pela fórmula 1/n

Pn
i=1 |yi � ŷi|, onde yi é o valor previsto e ŷi o valor real.

– Erro médio quadrático: média do quadrado das diferenças entre valor previsto e
valor real. É dada pela fórmula 1/n

Pn
i=1 (yi � ŷi)2, onde yi é o valor previsto e ŷi o

valor real.

6. Análise de precisão dos previsores de engajamento

Nesta seção apresentamos os resultados de precisão do previsor tanto para a abordagem
padrão, usando métricas de desempenho, quanto para a abordagem adaptativa, com fluxo
de adaptação. A tabela 1 apresenta a precisão para classificação de engajamento. Como
é possı́vel observar, a precisão da abordagem adaptativa é superior em todos os cenários.
Para 5 classes, observamos um ganho relativo de acurácia de 14.5% da abordagem
adaptativa em relação à tradicional. Além disso a perda de acurácia de um problema
de 2 classes para um de 10 classes é maior na abordagem tradicional, indo de 86,129%
para 67,074%.

Já a medida de área sob a curva ROC, dá um indicativo da frequência em que
um previsor erra a classe de engajamento de uma sessão. Tanto a abordagem tradicional
quanto a de fluxo de adaptação apresentam bons resultados. No entanto o valor inferior
da abordagem tradicional pode indicar que existe uma maior taxa de falsos positivos em
sua classificação.

O F1 score também tem bom desempenho na abordagem adaptativa, ficando
acima de 0.82 para todas as variações de classe apresentadas. Ter um valor alto nessa
medida é importante, sobretudo porque nossa base de dados é desbalanceada, ou seja,
possui muito mais sessões curtas do que longas. Em bases dessa natureza, um baixo
valor de F1 score indica que o previsor acerta simplesmente porque está enviesado pela
classe mais representativa. Por exemplo, para 10 classes, a abordagem tradicional tem
um F1 score de 0,687. Isso ocorre porque 72% dos dados estão na classe de engajamento
{0-10%}. Assim, o poder do previsor nesse caso não é significativamente superior a
uma atribuição aleatória de classes. Já na abordagem com fluxo de adaptação, é possı́vel
observar que a previsão tem boa acurácia também para as classes menos representativas,
compostas de sessões com maior engajamento.

Já a tabela 2 mostra o erro para a tarefa de previsão por regressão. Note que o valor
do engajamento é relativo, portanto o erro é apresentado em forma de porcentagem de
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Tradicional Fluxo de adaptação
classes Acurácia AUC ROC F1 score Acurácia AUC ROC F1 score

2 86,129 0,896 0,894 91,630 0,972 0,938
3 83,139 0,894 0,856 90,410 0,969 0,921
4 79,647 0,889 0,819 88,689 0,967 0,901
5 76,378 0,885 0,786 87,325 0,966 0,886
6 73,976 0,880 0,760 86,342 0,966 0,874
7 72,109 0,885 0,741 85,220 0,965 0,862
8 69,768 0,875 0,716 83,739 0,962 0,848
9 67,986 0,876 0,700 82,783 0,961 0,837
10 67,074 0,874 0,687 81,444 0,957 0,823

Tabela 1. Avaliação de precisão (classificação)

Tradicional Fluxo de adaptação
Mean abs. error Mean sqr. error Mean abs. error Mean sqr. error

0,0701 0,116 0,0291 0,059

Tabela 2. Avaliação de precisão (regressão)

engajamento. Assim, e possı́vel observar que o erro absoluto para a abordagem adaptativa
é menor que 3% representando uma redução de 2.4 vezes em relação erro da abordagem
tradicional. O erro quadrático por sua vez fica abaixo dos 6%, indicando uma significativa
proximidade dos valores preditos e reais. Tomando um exemplo absoluto, consideremos
uma sessão que iniciou no inicio da transmissão e teve engajamento de 90%. Neste caso,
sua duração foi de 162 minutos e o erro de previsão será de aproximadamente 5 minutos
para a abordagem adaptativa e 12 minutos para a tradicional.

7. Estudo de caso: seleção automática de fluxo de adaptação

Nesta seção, nós apresentamos um estudo de caso para o previsor de engajamento. Nosso
objetivo é demonstrar a viabilidade de um uso prático do modelo. Assim, nós propomos
um seletor de fluxo de adaptação para clientes ingressantes em um sistema de distribuição
de vı́deo. Nesse esquema, o seletor define uma cadeia de adaptação para um novo
cliente C com base em uma medição de qualidade geral extraı́da de clientes similares
a C. Este estudo de caso é baseado em propostas apresentadas pela primeira vez em
[Balachandran et al. 2013, Liu et al. 2012]

Mais especificamente, quando C ingressa no sistema, o seletor prevê o
engajamento, via regressão, de uma série de cadeias de adaptação hipotéticas e sugere
para o cliente aquela de alcança o maior engajamento potencial. Para escolher as cadeias
de adaptação hipotéticas de C, o seletor extrai uma qualidade média QSC (taxa de
permanência nos bitrates + média de adaptações) observada para um conjunto SC de
clientes como mesmo dispositivo, provedor e cidade de C. Em seguida, uma amostra
de segmentos é gerada e permutada para gerar diversas versões de cadeias, onde todas
produzem qualidade compatı́vel com QSC . Para garantir que QSC representa a qualidade
atual da região, nós dividimos a transmissão em janelas fixas de 20 minutos (com
base na duração média de sessão de 16 minutos) e incluı́mos em SC apenas as sessões
finalizadas na janela corrente ou imediatamente anterior. Por exemplo, para um cliente C
ingressante na janela 5, a extração de QSC se dará para um SC com seções das janelas
5 e 4. Por fim, no caso de não haverem sessões com mesmo dispositivo, provedor
e cidade, nós escolhemos sessões com menor granularidade de semelhança, na ordem
{cidade, provedor, dispositivo} ! {cidade, provedor} ! {cidade} ! original. O
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funcionamento está resumido na Figura 4.

O resultado esperado da aplicação deste modelo é que, mesmo em situações onde
a banda disponı́vel é limitada, o seletor vai sugerir um regime de adaptação que maximiza
o engajamento para a quantidade de recursos disponı́veis. Nós acreditamos que o seletor
pode funcionar de maneira complementar ao algoritmo de adaptação do cliente visto que,
enquanto este adapta o fluxo em resposta à variações na última milha, aquele oferece um
feedback para o cliente sobre as condições no núcleo da rede, podendo ser usado para, por
exemplo, calibrar o mecanismo de adaptação.

Seleciona 
sessões similares

{cidade, provedor, disp} 
{cidade, provedor} 

{cidade}

Cálculo
desempenho médio

Média
(bitrate, adaptações)

Geração
cadeias alternativas

Cálculo
engajamento 
das cadeias

Escolha e atribuição
de cadeia com maior

engajamento

(1) (2) (3) (4)

Figura 4. Seletor de fluxo de adaptação

7.1. Resultados da aplicação do seletor de fluxos

A Figura 5 mostra o engajamento quando os clientes seguem o fluxo de adaptação
sugerido pelo seletor, bem como o engajamento real registrado nos logs. Podemos
observar que, em todas as fatias de todos os jogos, existe um potencial de aumento de
engajamento. Na partida 1 por exemplo (Figura 5(a)), o aumento de engajamento é de 2.3
vezes em média. As outras duas partidas seguem essa tendência, com um ganho médio de
2.9 e 2.4 vezes, respectivamente (Figuras 5(b) e 5(c)). Além disso, com o uso do seletor,
o engajamento nunca foi menor do que 5%, evidenciando que este esquema pode ser útil
na redução da incidência de abandono precoce de clientes.
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Figura 5. Engajamento real versus seletor de fluxos

8. Trabalhos relacionados

O uso do engajamento como medida de QoE tem ganhado atenção nos últimos anos.
[Dobrian et al. 2011] demonstram que existe uma forte correlação de engajamento e
métricas de desempenho como taxa de stalls e delay de inicialização, tanto para vı́deos
ao vivo quanto sob demanda. Já [Krishnan and Sitaraman 2013] avançam propondo uma
abordagem que prova, além da correlação, a causalidade entre as métricas de desempenho
e o engajamento. Os autores mostram que uma delay de inicialização de mais de 2
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segundos já influencia no abandono de clientes. Além, disso, cada segundo adicional
provoca um aumento de 5.8% na taxa de abandono de clientes.

Os resultados das caracterizações de engajamento citadas tem sido
corroborados por uma infinidade de trabalhos posteriores. Em nosso recente
trabalho [Guarnieri et al. 2017], nós mostramos que 1 interrupção por minuto já
provoca a redução de engajamento para menos de 40% do tempo restante de transmissão
em clientes desktop e 20% em clientes móveis. Existem também trabalhos, como
[Seufert et al. 2015], que se dedicam a analisar exaustivamente todas as métricas de
desempenho e suas relações com QoE, evidenciando que, por exemplo, não somente a
taxa de interrupções diminui engajamento, como também sua duração e intervalo entre
ocorrências sucessivas.

Por outro lado, ainda existem poucas soluções práticas que usam a correlação entre
desempenho e engajamento. [Balachandran et al. 2013], por exemplo desenvolvem um
previsor de engajamento a partir de desempenho e alcançam uma acurácia de classificação
de 68%. Os autores também demonstram uma aplicação prática do previsor para
uma alocação de clientes em CDN. [Ahmed et al. 2017] utiliza análise de componentes
principais (PCA) para detecção de anomalias na transmissão que possam interferir no
engajamento. Outros estudos como [Jiang et al. 2017] focam na melhoria de métricas
de desempenho diretamente, sem levar em consideração suas complexas relações com o
engajamento.

Com base nos trabalhos aqui descritos e em nossa revisão sistemática, nós
acreditamos que o presente estudo é uma das primeiras iniciativas no sentido de
correlacionar QoE com a cadeia de adaptação de uma sessão. Nós demonstramos que
essa abordagem explica mais acuradamente o engajamento, podendo servir de base para
soluções que visem a melhoria de qualidade de experiência.

9. Conclusão

Neste trabalho nós apresentamos uma nova abordagem para descrever engajamento a
partir de caracterı́sticas das sessões de clientes. Ao invés de utilizarmos métricas de
desempenho tradicionais como taxa de stalls e delay de inicialização, nós modelamos
o fluxo de adaptação das sessões dos cliente através de cadeias de Markov e, em conjunto
com técnicas de aprendizado de máquina, demonstramos que é uma alternativa mais
precisa para previsão de engajamento.

Nós também propusemos uma aplicação prática do previsor, capaz de avaliar o
melhor fluxo de adaptação para as condições a que um cliente está submetido. Através
desse esquema, nós constatamos que existe um potencial melhoramento de engajamento,
no caso do cliente adotar o fluxo sugerido pelo servidor. A confiança de que o fluxo
escolhido pode ser o melhor disponı́vel para o cenário do cliente é embasada na alta
acurácia do previsor, que possui um erro absoluto médio de menos de 3%. Como trabalho
futuro, nós planejamos implementar o seletor de fluxos numa transmissão real, afim
confirmar as potencialidades observadas em nossos testes.
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Abstract. Named Data Networking (NDN) has emerged as a suitable solution
for the current challenges faced by IP architecture. Although NDN is a pro-
mising paradigm, some challenges need to be addressed, especially in wireless
and mobile environments. Such scenarios suffer from packet flooding that de-
grades the network performance. In this work, we propose a forwarding strategy
for Named Data Mobile Ad hoc Networks that aims to mitigate the uncontrol-
led flooding. The Interest and Data packets update the level of uncertainty for
each node according to the retrieval of content. Besides, nodes also consider
the signal strength received by the interface at the time of Interest entry as a
forwarding criterion. We analyze our strategy in the Flying Ad hoc Networks
environment, and the simulations results show gains in the reduction broadcast
storm while maintaining higher interest satisfaction rate.

Resumo. As Redes de Dados Nomeados (NDN) foram propostas para lidar com
os atuais desafios enfrentados pelas redes IP tradicionais. A NDN, embora pro-
missora, aplicada aos ambientes sem fio e de mobilidade sofre com a inundação
de pacotes e a sobrecarga gerada. Neste trabalho é proposta uma estratégia de
encaminhamento para Redes Ad hoc Móveis de Dados Nomeados que visa re-
duzir a inundação de pacotes. O fluxo de pacotes de interesse e dados atualiza
o nı́vel de incerteza de cada nó em relação à recuperação de conteúdos. Além
disso, os nós também consideram a intensidade de sinal recebido pela inter-
face no momento do ingresso do interesse como critério de encaminhamento. A
avaliação se deu num ambiente de Redes de Veı́culos Aéreos não Tripulados e
os resultados de simulações mostram ganhos na redução do broadcast storm,
enquanto mantém uma elevada taxa de satisfação de interesse.

1. Introdução
As redes de veı́culos aéreos não tripulados (do inglês, Flying Ad hoc Networks – FA-
NETs) consistem em um tipo de rede ad hoc móvel (do inglês, Mobile Ad hoc Network
– MANET) caracterizada por dispositivos que possuem reduzido poder computacional
e energético, alta mobilidade dos nós e conexões intermitentes entre os mesmos. Em
razão de tais caracterı́sticas, as FANETs sofrem diversos desafios e muitos deles estão
associados às limitações da arquitetura IP. Dessa forma, a arquitetura de redes de dados
nomeados (do inglês, Named Data Networking – NDN) [Zhang et al. 2014] surge como
uma atraente alternativa para a implementação de FANETs (FNDN) [Barka et al. 2018]
objetivando endereçar parte das questões em aberto nessas redes.
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A NDN em ambientes ad hoc [Liu et al. 2017] é uma tendência recente. Trata-se
de uma arquitetura centrada na informação que permite desvincular o conteúdo de sua
localização, em vez de associá-lo ao endereço IP como empregado nas redes atuais. A
arquitetura também possui cache na camada de rede, além de permitir entrega multicast
e controle de fluxo naturalmente. Apesar desses benefı́cios, em ambientes de NDN sob
MANET, é praticamente inviável manter a FIB (do inglês, Forward Information Base) dos
nós dada a alta dinamicidade dessas redes [Grassi et al. 2014]. Além disso, na NDN, os
dados retornam para os consumidores através da trilha deixada pelos interesses (i.e., pa-
cotes que recuperam dados) na PIT (do inglês, Pending Interest Table) dos nós ao longo
do caminho percorrido até a fonte de dados. No entanto, em MANETs, os nós geral-
mente possuem apenas uma interface de camada fı́sica [Yu et al. 2013], além do próprio
meio fı́sico que gera vários desafios para a comunicação. Dessa forma, a comunicação
nesses ambientes acontece por meio da difusão de pacotes, o que torna inevitável o pro-
blema do broadcast storm [Amadeo et al. 2015] e seus efeitos colaterais, tais como o
tráfego de pacotes redundantes, as colisões e o desperdı́cio de recursos de rede e dos nós
[Liu et al. 2017]. Tais problemas tornam-se ainda mais evidentes em ambientes de FA-
NETs, uma vez que o escopo de mobilidade dos nós é mais amplo por isso, existe uma
maior incerteza sobre o sucesso da obtenção de conteúdos na rede.

Diante das questões apresentadas, grande parte dos trabalhos da literatura que
investigou tais questões concentram-se em reduzir os interesses redundantes retransmiti-
dos, uma vez que a NDN possui um modelo de comunicação reativo. De forma geral, há
duas principais correntes de ideias disponı́veis: (i) reduzir a quantidade de nós capazes
de encaminhar o interesse [Ahmed et al. 2015, Grassi et al. 2015, de Sousa et al. 2018,
Barka et al. 2018] e assim diminuir os interesses encaminhados ou atacar diretamente a
redução da quantidade de interesses encaminhados em cada nó [Yu et al. 2013]; e (ii)
permitir a livre retransmissão de interesses e tentar reduzir a quantidade de dados redun-
dantes retornados [Ahmed et al. 2016a, Ahmed et al. 2016b]. No entanto, esses trabalhos
não aproveitam as caracterı́sticas da própria NDN, e introduzem novas estruturas à arqui-
tetura ou alteram as existentes, além de gerar carga extra de controle, utilizando técnicas
da rede IP e contrárias à NDN.

Este trabalho apresenta, portanto, uma estratégia de encaminhamento de interesse
para FNDN que visa reduzir o broadcast storm e seus danos. A solução consiste em pro-
porcionar que cada nó tenha conhecimento de suas chances de recuperação do conteúdo
solicitado. De acordo com o nı́vel de chances da recuperação do conteúdo, o nó consegue
tomar decisões localmente sobre o encaminhamento ou descarte do interesse recebido. As
decisões são baseadas no nı́vel de incerteza que o nó possui para o prefixo de nome do in-
teresse, bem como na intensidade de sinal recebido pela interface de entrada do interesse
no momento de seu ingresso. O diferencial da proposta está em utilizar a própria carga da
rede para ajustar a ciência da recuperação de conteúdo em cada nó, evitando a geração de
tráfego de controle, além de não alterar nenhum componente da arquitetura da NDN nem
adicionar novos. A estratégia é totalmente dinâmica e ajustável de acordo com o fluxo
de pacotes, além de intrı́nseca aos conceitos da NDN. Ademais, a estratégia pode reduzir
os efeitos provocados por ataques de interesses falsos, uma vez que os nós se baseiam no
seu nı́vel de incerteza para alcançar um determinado conteúdo antes de encaminhar um
interesse na rede. Ou seja, interesses falsos terão naturalmente um alto nı́vel de incerteza,
pois não poderão recuperar dados.

896

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Para comprovar os benefı́cios da proposta foram realizados experimentos por meio
de simulação utilizando o simulador ndnSIM [Mastorakis et al. 2017]. O estudo consis-
tiu em variar a quantidade de veı́culos aéreos não tripulados (do inglês, Unmanned Ae-
rial Vehicles – UAVs), comparando o desempenho da proposta com a estratégia CONET
[Ahmed et al. 2016a] e a estratégia Multicast [Mastorakis et al. 2017] nativa da NDN.
Os resultados obtidos mostraram que a proposta consegue reduzir o broadcast storm en-
quanto mantém uma elevada taxa de satisfação de interesse.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apresen-
tados os trabalhos relacionados e na Seção 3 a proposta é detalhada. Os experimentos e
resultados são discutidos na Seção 4 e, por fim, o trabalho é concluı́do na Seção 5.

2. Trabalhos Relacionados
Nos últimos anos diversos trabalhos têm investigado formas de minimizar o problema
do broadcast storm em MANETs. Devido ao modelo de comunicação reativo da NDN,
a maioria dos trabalhos foca na redução da quantidade de nós aptos a reencaminhar o
interesse para evitar a inundação de pacotes na rede.

Em [Ahmed et al. 2015] foi proposta uma estratégia de encaminhamento que se-
leciona apenas um nó entre os vizinhos do nó atual para reencaminhar os interesses do
consumidor. A estratégia consiste na troca de informações sobre estatı́sticas de interesses
satisfeitos entre os nós vizinhos, os quais contam com uma estrutura extra para armazenar
essas informações. Além disso, cada nó mantém uma segunda estrutura com suas próprias
estatı́sticas de interesses que foram satisfeitos. Já a estratégia de [Grassi et al. 2015] ex-
plora as informações de geolocalização para guiar os interesses em direção aos dados.
Dessa forma, os autores desenvolveram mecanismos para mapear os nomes dos dados
para a localização dos mesmos. A estratégia conta com o auxı́lio das unidades de acosta-
mento nas rodovias e com a cache dos nós, os quais precisam utilizar o GPS (do inglês,
Global Positioning System) para encontrar suas localizações geográficas.

No trabalho [de Sousa et al. 2018] foi proposta uma estratégia de encaminha-
mento baseada na velocidade e posição do nó. Os nós intermediários que recebem um
interesse decidem enviá-lo ou descartá-lo, de acordo com sua distância atual, em relação
ao nó que enviou o interesse, e sua velocidade. Dessa forma, como em [Grassi et al. 2015]
os nós necessitam utilizar as coordenadas do GPS, além de não considerar possı́veis in-
terferências no sinal sem fio. O trabalho de [Yu et al. 2013] apresenta uma estratégia
que elege o encaminhador do interesse baseado nas estatı́sticas de encaminhamento. Os
nós decidem localmente encaminhar ou descartar um interesse, de acordo com a taxa de
recuperação de dados do seu prefixo de nome. Para manter as estatı́sticas atualizadas,
os nós coletam passivamente as taxas de pacotes encaminhados, no entanto, os nós que
possuem uma baixa taxa de recuperação de dados periodicamente emitem sondas na rede
para obterem uma atualização.

O trabalho de [Barka et al. 2018] é pioneiro por abordar a temática de FNDN.
Os autores propuseram uma estratégia de encaminhamento voltada principalmente à
segurança nesses ambientes e, como consequência, minimizam o broadcast storm de
pacotes de interesse. Contudo, para alcançar os objetivos são realizadas algumas
modificações na arquitetura da NDN, como a adição de tabela de vizinhos, identificação
de nós e mudança no pacote de dados. Tais alterações devem ser evitadas, quando
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possı́vel, pois vão contra o princı́pio da NDN de manter a centralidade no conteúdo.

Oposto aos trabalhos anteriores, os objetivos de [Ahmed et al. 2016a,
Ahmed et al. 2016b] são voltados diretamente para o controle dos dados retorna-
dos, ao invés de reduzir os interesses retransmitidos. Dessa forma, os autores propuseram
inserir um contador de saltos (do inglês, hop count) nos interesses que a cada novo salto
é incrementado pelo nó encaminhador e salvo na entrada PIT correspondente antes de
o interesse ser reencaminhado. Ao chegar no produtor ou em algum nó que possua o
conteúdo em cache o valor do hop count presente no interesse é passado ao pacote de
dados. De forma análoga, os dados retornam ao consumidor e a cada salto o hop count é
decrementado. Se o hop count presente no dado for menor ou igual ao valor salvo na PIT
do nó intermediário o dado é encaminhado, caso contrário é descartado.

Diferente das soluções apresentadas, que alteram os pacotes de in-
teresse e dados [Ahmed et al. 2016b, Ahmed et al. 2016a], geram carga extra
na rede [Yu et al. 2013, Ahmed et al. 2015], necessitam de informações auxilia-
res [Grassi et al. 2015, de Sousa et al. 2018] e adicionam novas estruturas à NDN
[Barka et al. 2018, Ahmed et al. 2015], a presente estratégia foi projetada para se ade-
quar totalmente à arquitetura NDN sem a necessidade da adição ou alteração de qualquer
componente da mesma.

3. Solução Proposta
A estratégia proposta tem como objetivo principal reduzir o número de interesses en-
caminhados na rede sem degradar a satisfação de interesses, de modo a manter nı́veis
adequados de dados recuperados. As próximas subseções apresentam detalhes de seu
funcionamento.

3.1. Visão Geral
Para cumprir seus objetivos, a estratégia faz com que os nós tomem decisões ao realizar o
reencaminhamento de um interesse na rede. Dessa forma, o nó deve julgar se é capaz de
alcançar o conteúdo solicitado e se sua conexão, com o nó anterior que o encaminhou o
interesse, é suficiente para que o mesmo possa retornar o dado solicitado. Portanto, o nó
deve ter conhecimento do seu nı́vel de incerteza (do inglês, Level of Uncertainty – LU),
em relação à probabilidade de alcançar o conteúdo, e também conhecer a situação do
indicador de intensidade de sinal recebido (do inglês, Received Signal Strength Indicator
– RSSI) [Bohidar et al. 2015], na sua interface no momento que o interesse ingressou na
mesma, para estimar o estado do enlace.

A Figura 1 ilustra o comportamento dos nós ao usar a estratégia proposta. Na
figura há cinco nós encaminhadores (i.e., E1 a E5), um consumidor e um produtor (i.e.,
C e P , respectivamente). É possı́vel observar que C ao enviar um interesse, todos os seus
vizinhos o recebem (passos de 1 a 4) e em vez de simplesmente reencaminhá-lo, como
faz a NDN nativa, os nós verificam a possibilidade de alcançar o conteúdo. Em reação
ao passo 1, E1 encaminha o interesse; após o passo 2, E2 também o faz e E1 irá apenas
adicionar o pedido de E2 em sua PIT, isso reflete o comportamento padrão da rede. No
entanto, logo após o passo 3, E3 não encaminhará o interesse uma vez que possui um alto
LU em relação ao conteúdo, algo semelhante ocorre em E4 que também não encaminhará
devido à baixa intensidade do sinal recebido. Dessa forma, os nós conseguem fazer um
encaminhamento inteligente de pacotes evitando a inundação na rede.
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Figura 1. Encaminhamento ciente da recuperação de conteúdo.

Na próxima seção é apresentada em detalhes a decisão de encaminhamento to-
mada pelos nós da rede sempre que recebem um interesse.

3.2. Decisão de Encaminhamento

A Equação 1 representa o processo da tomada de decisão de encaminhamento do interesse
i, em um determinado nó, para a sua interface de saı́da j, F (i, j). Tal decisão é definida
pela média ponderada dos fatores: (a) nı́vel de incerteza e (b) indicador de intensidade
de sinal recebido. O LU pode variar no intervalo de [1, 10], já o RSSI é considerado
na equação com um intervalo de [1, 100]. Tais fatores têm influências semelhantes no
processo de decisão de encaminhamento, contudo, considerando uma escala de 1 a 10
o RSSI recebe um peso levemente maior que a média (i.e., wrssi = 6), uma vez que
representa o estado da conexão entre dois nós, enquanto o LU possui um peso aproximado
(i.e., wlu = 4) dada sua significância para o sistema.

F (i, j) =
(LU(i, j)⇥ 10⇥ wlu) + (|RSSI|⇥ wrssi)

100
(1)

A Equação 1 tem como restrição as Equações 2 e 3. Dessa forma, seu retorno
sempre terá um valor de 0  F (i, j)  6. Na Equação 2 foi considerado como aceitável
os valores que variam entre o limite mı́nimo e a média µ do LU (i.e., 1  LU  5). Os
valores maiores que µ representam rotas inviáveis para a recuperação de dados.

f(LU) =

(
LU  µ se LU é aceitável
LU > µ se LU não é aceitável

(2)

Na Equação 3, o valor da sensibilidade de recepção de sinal x̄ foi definido igual
a �80 dBm, semelhante ao trabalho de [Amadeo et al. 2015], valores abaixo de x̄ repre-
sentam conexões instáveis.

f(RSSI) =

(
RSSI � x̄ se RSSI é aceitável
RSSI < x̄ se RSSI não é aceitável

(3)

O nı́vel de incerteza de um UAV é determinado dinamicamente pelo fluxo de pa-
cotes de interesse e dados trafegados no nó. A Equação 4 define o cálculo do LU em
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relação ao prefixo de nome do interesse i para sua interface de saı́da j. É possı́vel obser-
var que os pacotes de interesse que não conseguem alcançar o conteúdo solicitado, isto é,
os interesses expirados da PIT, elevam o LU do prefixo do interesse solicitado. Por outro
lado, os pacotes de dados que conseguem retornar ao nó e os interesses satisfeitos pela
CS (do inglês, Content Store) diminuem o seu nı́vel de incerteza.

LU(i, j) = iExpirado � (dRecebido + demCS); onde: (4)

• iExpirado – é o interesse que foi encaminhado na rede, mas devido a não obtenção
dos dados correspondentes, enquanto aguardava na PIT do nó pela chegada dos
mesmos, alcançou sua duração máxima estipulada e foi removido (i.e., atingiu
seu tempo de vida);

• dRecebido – é o pacote de dados que retorna ao nó, após uma solicitação através de
um interesse;

• demCS – é o pacote de dados armazenado na CS do nó, o qual pode satisfazer o
interesse na cache, caso o nó a possua.

3.3. Interação com a Arquitetura NDN
A estratégia de encaminhamento proposta intrinsecamente utiliza os principais compo-
nentes da arquitetura da NDN, o que dispensa qualquer modificação na arquitetura. Tais
componentes são: a PIT, usada para manter os registros dos interesses enviados para pos-
sibilitar que os dados recuperados possam retornar ao consumidor; a FIB, que gerencia as
interfaces de saı́da para encaminhar os interesses; e a CS que é capaz de armazenar da-
dos [Zhang et al. 2014]. A estratégia, portanto, atua de forma conjunta com os elementos
arquiteturais da rede, como descrito a seguir:

• FIB – utilização dessa estrutura para armazenar as informações do estado atual da
rede. A FIB tem sua função bastante limitada nas redes ad hoc móveis de dados
nomeados, pois a dinâmica da conectividade entre os nós em movimento invia-
biliza a execução de um protocolo de roteamento que mantenha a FIB atualizada
[Grassi et al. 2014]. Como pode ser observado na Figura 2, a FIB é composta
de entradas com seus respectivos prefixos ou rotas, onde cada entrada possui ao
menos uma interface de saı́da e um custo atrelado a mesma. O custo é atualizado
pelo protocolo de roteamento1, e na falta de um protocolo esse campo fica inativo.
Portanto, a estratégia proposta estende as funcionalidades da FIB para manter o
LU atual do prefixo no campo custo em cada nó e, dessa forma, evita a adição de
estruturas extras ou a modificação na arquitetura.

FIB

Próximo salto

   InterfacePK

Custo

Entrada

Prefixo de nomePK

FIB

Interfaces             CustoPrefixo

1                            1/temperatura

1                            8/umidade

1                            3/video2

Figura 2. Relacionamento de componentes e preenchimento da FIB.

1NDN, Technical Report NDN-0021. Disponı́vel em: http://named-data.net/
techreports.html.
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• PIT – utilização para registro dos interesses que expiram o tempo de vida. Tais
interesses contribuem para o aumento do nı́vel de incerteza do nó na obtenção dos
dados solicitados;

• CS – quando habilitada no nó, pode contribuir para baixar o LU do mesmo. Uma
vez que se gera a possibilidade de os interesses serem satisfeitos em cache;

• Pacotes de interesse – utiliza os interesses trafegados na rede para atualizar o LU
do nó. De modo que, os interesses que não atendem a Equação 1 não são enca-
minhados e consequentemente são descartados o que contribui diretamente com o
aumento do LU do nó em relação ao prefixo do conteúdo solicitado. Da mesma
forma, os interesses que foram encaminhados na rede e que não obtiveram res-
posta de dados, durante sua permanência na PIT, contribuem para o aumento do
nı́vel de incerteza do nó para obter os dados solicitados. Uma vez que o limite
superior do LU do prefixo de nome é atingido, o próximo interesse expirado cor-
respondente, fará com que o nı́vel de incerteza volte a receber seu limite mı́nimo.
Dessa forma, inicia-se todo o processo de ajuste do nı́vel de incerteza novamente;

• Pacotes de dados – semelhante ao tratamento oferecido aos interesses, a solução
utiliza os dados trafegados na rede para atualizar o LU dos nós. A diferença é que
enquanto os interesses que não podem alcançar os conteúdos solicitados elevam o
LU, os dados que conseguem chegar no nó diminuem o seu nı́vel de incerteza no
prefixo armazenado na FIB, habilitando o nó a encaminhar os interesses futuros
correspondentes aos prefixos que possuı́rem um baixo LU na FIB.

Como pode ser observado, a interação da estratégia é mais forte com a FIB, a qual
é atualizada constantemente pelo fluxo dos pacotes de interesse e dados trafegados no nó.
Por outro lado, as estruturas PIT e CS interagem indiretamente com a solução.

3.4. Funcionamento da Estratégia

A estratégia de encaminhamento proposta é dividida em três funções principais, as quais
são discutidas nas próximas subseções.

3.4.1. Envio ou reencaminhamento de interesse

O Algoritmo 1 define o conjunto de ações que são realizadas por um nó, logo após
o mesmo receber um pacote de interesse. A entrada FIB correspondente é encontrada
através de uma pesquisa com a entrada PIT passada ao algoritmo (linha 2). Em seguida,
é realizada uma consulta por cada interface da FIB atrelada à rota, cujo prefixo seja uni-
forme ao nome do interesse recebido (linhas 3 a 9). Durante essa consulta é verificada
a origem do interesse. Se o pacote veio da camada de aplicação local, significa que o
próprio nó corrente gerou o interesse e deseja enviá-lo na rede, então é chamada uma
função para o envio do mesmo (linhas 4 e 5).

Em contrapartida, se a origem do interesse difere do nó corrente, isso indica que o
mesmo veio da rede (linhas 6 a 9). Dessa forma, o nó precisa decidir se reencaminha ou
não, para a rede, o interesse recebido, de acordo com as rotas armazenadas em sua FIB.
A estratégia proposta considera no processo de tomada de decisão de encaminhamento
o valor do RSSI obtido da interface pela qual o interesse ingressou no nó, bem como, o
valor do LU da entrada FIB correspondente ao prefixo de nome do interesse. Desse modo,
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para os casos em que os valores do RSSI e do LU são avaliados como sendo adequados,
segundo o cálculo da Equação 1, o nó decide encaminhar o interesse na rede (linhas 8 e
9). Depois de realizada a pesquisa pelas entradas da FIB correspondentes ao interesse, é
checado se o interesse foi encaminhado, caso não tenha sido o mesmo é removido da PIT
do nó (linhas 10 e 11).

Algoritmo 1: Depois da recepção do interesse.
1 Função Receber Interesse(interesse, entrada PIT):
2 entrada FIB = PESQUISA(entrada PIT )
3 para cada interface de saı́da da entrada FIB faça
4 se interesse veio da app local então
5 ENVIARINTERESSE(entrada PIT, interface, interesse)
6 senão
7 RSSI = PHY.GETRSSI
8 se RSSI e LU adequados então
9 ENVIARINTERESSE(entrada PIT, interface, interesse)

10 se interesse não foi enviado então
11 REJEITARINTERESSE(entrada PIT)

3.4.2. Satisfação de interesse

Para que um interesse possa ser resolvido ou satisfeito em um nó, há três possibilidades:
(i) quando um pacote de dados que havia sido requisitado ingressa em uma de suas in-
terfaces; (ii) quando um interesse pode encontrar o dado em cache; e (iii) quando o nó é
próprio produtor do conteúdo solicitado. O Algoritmo 2 descreve o processo seguido em
um determinado nó quando ele é capaz de resolver um interesse.

Algoritmo 2: Antes da satisfação do interesse.
1 Função Satisfazer Interesse(entrada PIT, interface de entrada,

pacote de dados):
2 entrada FIB = PESQUISA(entrada PIT )
3 para cada interface de saı́da da entrada FIB faça
4 se LU da interface > LU mı́nimo então
5 decrementa 1 ao LU
6 ATUALIZARINTERFACE(LU)

Como no algoritmo anterior, a entrada da FIB correspondente ao dado de entrada
é buscada por meio da entrada PIT que armazena o interesse pendente para o dado (linha
2). Em seguida, é realizada uma iteração em cada interface da FIB que possui uma rota
armazenada para o prefixo de nome equivalente ao nome do dado de entrada (linhas 3 a
6). Durante essa busca, é realizada uma checagem para atualizar o LU de cada rota da
FIB correspondente ao dado (linhas 4 a 6). Dessa forma, quanto maior a capacidade de
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um nó de satisfazer interesses de um certo prefixo, menor será o LU da rota presente na
FIB para o referido prefixo. Consequentemente, as rotas com baixo LU possibilitam ao
nó encaminhar qualquer interesse compatı́vel à rota.

3.4.3. Expiração de interesse

O Algoritmo 3 descreve os passos tomados quando um interesse alcança seu tempo
máximo de permanência na PIT de um nó. Isso ocorre nos casos que o interesse foi envi-
ado na rede e não alcançou o produtor do conteúdo ou um nó intermediário que possuı́sse
uma réplica do dado solicitado em cache. Portanto, nenhum pacote de dados correspon-
dente ao nome do interesse que ficou na PIT do nó no estado de espera, pode ser retornado
o que provoca a remoção do interesse da entrada PIT. No algoritmo a entrada da FIB é
conseguida após uma consulta com a entrada PIT (linha 2). Em seguida, é desempe-
nhada uma iteração nas interfaces da entrada FIB que possuam rotas armazenadas com os
prefixos de nome equivalentes ao nome do interesse prestes a expirar (linhas 3 a 8).

Algoritmo 3: Antes da expiração do interesse pendente.
1 Função Expirar Interesse(entrada PIT):
2 entrada FIB = PESQUISA(entrada PIT )
3 para cada interface de saı́da da entrada FIB faça
4 se LU da interface < LU máximo então
5 incrementa 1 ao LU
6 senão
7 LU da interface = LU mı́nimo
8 ATUALIZARINTERFACE(LU)

Durante a consulta pelas rotas relacionadas ao interesse é feita uma checagem para
atualizar o LU de cada interface consultada. Para tal, é verificado se o LU da entrada FIB
em questão não atingiu o seu limite máximo para que o seu valor possa ser aumentado
(linhas 4 e 5). Em seguida, caso o LU tenha atingido o seu limite superior, o mesmo
recebe o valor do seu limite inferior (linhas 6 e 7). Portanto, reiniciando o valor do LU
do prefixo na interface, o que possibilita ao nó a retomada do encaminhamento para os
interesses futuros, cujo prefixo seja comum às entradas FIBs com o valor do LU aceitável.
Finalmente, o LU da rota relacionada à interface é atualizado na entrada FIB (linha 8).

4. Estudo Experimental e Análise dos Resultados
4.1. Ambiente de Experimentação
Para avaliar o desempenho da solução proposta, foi desenvolvido o ambiente de
experimentação no simulador de redes, baseado em eventos discretos, ndnSIM
[Mastorakis et al. 2017], o qual é um módulo do NS-32 especı́fico para NDN.

O ambiente avaliado consiste em uma rede FNDN composta de UAVs. Cada UAV
equipado com uma interface 802.11p, se movendo através do modelo de mobilidade 3D

2https://www.nsnam.org/
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Random Waypoint (RWP), numa área de 2 km2 com até 30 metros de altitude, a uma
velocidade que varia de 10 a 15 m/s e com um alcance de transmissão de 400 metros
[Barka et al. 2018]. A quantidade de UAVs seguiu uma progressão aritmética crescente
finita P.A (10, 20, 30, 40, 50, 60) de razão r = 10. A quantidade de consumidores e pro-
dutores assumiu 10% da quantidade de UAVs, respectivamente [Grassi et al. 2014]. Para
cada simulação os consumidores e produtores foram escolhidos e distribuı́dos aleatoria-
mente, junto aos outros UAVs no cenário [Barka et al. 2018]. Cada consumidor requisitou
5 interesses por segundo até atingir um limite de 1000 interesses requisitados e um tempo
total de simulação de 200 segundos [Ahmed et al. 2016a]. A cache dos UAVs foi desabili-
tada para evitar que os dados fossem recuperados nos nós intermediários e assim forçá-los
executar a estratégia de encaminhamento para alcançar os produtores. Por fim, o tempo
de vida dos interesses na PIT foi configurado para 4 segundos [Ahmed et al. 2016a]. A
Tabela 1 sumariza todos os parâmetros empregados nos experimentos.

Tabela 1. Parâmetros da Simulação.

Parâmetro Valor
Modelo de rádio propagação Nakagami
Modelo de mobilidade dos UAVs RWP
Alcance de transmissão dos UAVs 400 metros
Velocidade dos UAVs 10 a 15 m/s
Protocolo de enlace IEEE 802.11p
Tamanho do pacote de dados 1024 bytes
Dimensão do cenário (x ⇥ y) ⇥ z 2 km2 ⇥ 30 m
Taxa de transmissão de interesse 5 I/s
Quantidade de UAVs 10, 20, 30, ..., 60
Quantidade de consumidores e produtores 10% da #UAVs respectivamente
Conteúdos requisitados por consumidor 1000
Tempo de simulação para cada execução 200 segundos
Tempo de vida do interesse 4 segundos

Cada experimento foi replicado 10 vezes com diferentes sementes para obter
a média com um nı́vel de confiança3 de 95%. A proposta foi comparada com a es-
tratégia CONET [Ahmed et al. 2016a] e com a estratégia Multicast nativa da NDN. É
importante destacar que para ambas as soluções comparadas foram replicadas as mesmas
especificações do ambiente de simulação.

4.2. Métricas de Desempenho

Na análise de desempenho foram consideradas as métricas que refletem o estado da rede
e dos consumidores especificamente, as quais são descritas a seguir:

• Taxa de satisfação de interesse – consiste na média de pacotes de interesse que pu-
deram encontrar os dados solicitados possibilitando que esses dados retornassem
aos consumidores satisfazendo os seus interesses pendentes;

3Utilização da distribuição t-student e ↵ = 0, 05%.
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• Atraso médio – representa a média dos atrasos, em segundos, que os interesses
dos consumidores levam para recuperar os dados solicitados. Esse tempo pode
incluir possı́veis timeout e retransmissões de interesses;

• Tráfego de pacotes – corresponde as médias individuais dos pacotes de interesse e
dados trafegados nos UAVs. A quantidade de interesses encaminhados influencia
no número de dados trafegados, em razão do modelo de comunicação receiver-
driven da NDN [Liu et al. 2017];

• Taxa de interesses expirados – equivale à média dos interesses que foram removi-
dos, após terem atingido seu tempo de permanência na PIT dos UAVs. Isso ocorre
quando o interesse é encaminhado e não consegue alcançar o respectivo dado;

• Quantidade de saltos – representa a média dos saltos tomados pelos pacotes de
dados a partir dos produtores até alcançar os seus consumidores.

4.3. Resultados e Discussões

A média da taxa de satisfação de interesse está representada na Figura 3. É possı́vel
observar que a proposta sempre se mantém igual ou superior às estratégias comparadas.
Nos cenários de pouca densidade na rede, 10 e 20 nós, a proposta se mantém semelhante
a CONET. Nos casos que a densidade da rede é maior, 30 a 60 nós, a proposta se iguala
a estratégia Multicast atingindo elevadas taxas de conteúdos recuperados. Nestes casos, a
CONET obtém uma taxa de satisfação de interesse inferior, isso reflete exatamente o seu
comportamento esperado, pois a CONET foi projetada para reduzir os dados redundantes
retornados, no entanto, isso prejudica a recuperação de conteúdos.
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Figura 3. Taxa de satisfação de interesse.

O atraso médio dos interesses, que puderam recuperar os dados solicitados, está
representado na Figura 4. Nota-se que à medida que o número de UAVs aumenta, o
atraso também aumenta para as três estratégias avaliadas. Essa relação ocorre devido ao
aumento da carga na rede, uma vez que a quantidade de consumidores equivale a 10%
da quantidade total de UAVs. Como visto na Figura 3, o comportamento da proposta
se mantém semelhante a CONET em ambientes menos densos e semelhante a Multicast
em cenários de maior densidade. A CONET é a estratégia que obtém menor atraso, no
entanto, como mostrado na figura anterior é a estratégia que satisfaz menos interesses.

A Figura 5 retrata o tráfego de pacotes de interesse e dados na rede. A Figura 5(a)
mostra o tráfego de interesses. Nela, observa-se que a proposta consegue melhores resul-
tados na redução da taxa de interesses trafegados, principalmente nos cenários de menor
densidade na rede. À medida que a densidade aumenta, a taxa do tráfego de interesses
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Figura 4. Atraso para recuperar dados.

se eleva, pois a carga aumenta com a quantidade de consumidores e nós encaminhadores
aptos a reencaminhar os interesses recebidos. Além disso, com mais nós no cenário a
possibilidade de um nó alcançar outro é maior, pois a área geográfica passa a ser melhor
ocupada. Esta última condição faz com que o desempenho da proposta decresça, se apro-
ximando do desempenho das estratégias comparadas, no entanto, ainda tendendo para
menos interesses encaminhados. Por outro lado, a Figura 5(b) mostra a taxa de dados
trafegados. Novamente a proposta se mantém semelhante a CONET quando há menos
nós na rede e semelhante a Multicast quando a quantidade de nós é maior. Dessa forma,
é possı́vel observar que quando menos interesses são encaminhados, nos casos de 10 a 30
UAVs na Figura 5(a), a proposta obtém uma menor taxa de dados trafegados.
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Figura 5. Tráfego de pacotes na rede.

A Figura 6 ilustra a taxa de interesses que atingiram seu tempo máximo de per-
manência na PIT dos UAVs e consequentemente foram removidos. Isso ocorre quando
os interesses enviados ou reencaminhados não conseguem alcançar os dados requisitados.
Na figura, nota-se que a proposta mantém uma taxa de interesses expirados inferior as
demais estratégias comparadas. Portanto, a proposta além de enviar menos interesses,
possibilita aos que foram enviados recuperar os dados solicitados antes de atingirem seu
tempo na PIT dos nós.

A média da quantidade de saltos tomados pelos dados para alcançar os consu-
midores, está representada na Figura 7. Nota-se que as três estratégias apresentam um
comportamento similar. Ambas, no cenário com dez UAVs apresentam uma média geral
inferior a um salto, devido à baixa densidade na rede o que dificulta os nós entrarem no
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Figura 6. Taxa de interesses expirados.

raio de alcance de algum outro UAV. À medida que a densidade aumenta, há uma leve
subida gradual da quantidade de saltos, pois as chances dos nós de entrarem no raio de al-
cance de algum vizinho são maiores. Dessa forma, as estratégias se mantêm semelhantes.
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Figura 7. Quantidade de saltos dos dados recuperados.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Em FANETs, problemas inerentes aos cenários de redes sem fio, relacionados à inundação
de pacotes, ainda prevalecem mesmo quando se adota a arquitetura NDN para o encami-
nhamento de interesses. Neste trabalho propomos uma estratégia de encaminhamento
para mitigar a inundação de pacotes na rede. A proposta consiste em proporcionar aos
nós o encaminhamento ciente da recuperação de conteúdo, através da tomada de decisão
baseada no nı́vel de incerteza para obter o conteúdo e na intensidade de sinal recebido
pela interface de entrada do interesse. Os resultados mostraram que a proposta mantém
uma elevada taxa de satisfação de interesse em comparação com as estratégias avalia-
das, reduz a quantidade de interesses encaminhados mitigando o problema do broadcast
storm, além de apresentar uma menor taxa de interesses expirados na PIT dos nós, uma
vez que mais dados podem ser recuperados antes da expiração do tempo de vida desses
interesses. Além disso, a proposta se apresenta como uma estratégia de encaminhamento
leve e intrı́nseca à NDN, pois a mesma não insere tráfego de controle, não altera nenhum
componente da arquitetura da NDN e nem adiciona novos. Ainda, há fortes indı́cios que
pode ser resiliente a ataques de negação de serviços por inundação de interesses falsos.

Como trabalho futuro pretende-se analisar o comportamento da estratégia sob
efeito de ataque de inundação de interesses falsos para comprovar sua imunidade a tais
ameaças, outra possibilidade é avaliar a proposta nos ambientes de VNDN.
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Abstract. Future generation cellular networks (5G) are expected to provide bro-
adband access to a continuously growing number of mobile users. Cell densi-
fication serves as a promising candidate solution to meet the demand of mobile
users. However, ICI represents a real challenge that limits system performance,
especially cell-edge throughput. This paper briefly reviews the ICIC techniques
in the downlink LTE-A of mobile cellular networks as an approach to alleviate
the impact of interference and improve performance. Simulation results show
the advantages and limitations of the eICIC and FeICIC techniques compared
to the model without interference control.

Resumo. Redes celulares de geração futura (5G) são esperadas para fornecer
acesso de banda larga para um número continuamente crescente de usuários
móveis. A densificação das redes celulares apresenta-se como uma solução
promissora para aumentar a eficiência espectral. No entanto, a interferência
inter-celular ainda representa um desafio que limita o desempenho do sistema,
especialmente para usuários localizados na borda da célula. Este artigo faz
uma breve revisão das técnicas de ICIC no downlink LTE-A de redes móveis
celulares para reduzir o impacto da interferência e melhorar o desempenho.
Os resultados de simulação mostram as vantagens e as limitações das técnicas
eICIC e FeICIC em comparação com um cenário sem controle de interferência.

1. Introdução

A crescente demanda por serviços de redes móveis, tais como VoIP e streaming de vı́deo,
com requisitos mı́nimos de atrasos e taxa de transmissão, coloca novos desafios no projeto
de futuras redes celulares. Um estudo recente realizado em [Cisco 2018], enfatiza que o
tráfego de dados móveis cresceu 54% em 2018, e espera-se que cresça 8 vezes até 2020.
Além disso, um aumento de 1000 vezes no volume de tráfego de dados móveis é esperado
para as redes 5G [Li et al. 2014].

Com meios de comunicação cada vez mais ágeis e eficientes, a possibilidade de
oferecer às aplicações um nı́vel adequado de QoS (do inglês, Quality of Service) atraiu a
atenção das operadoras de telefonia móvel e da área de pesquisa nos últimos anos. Nesse
contexto, o 3GPP (do inglês, Third Generation Partnership Project) introduziu o padrão
LTE-Advanced (do inglês, Long Term Evolution Advanced) [Holma and Toskala 2012].
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Na rede LTE-A, o principal objetivo é alcançar maior capacidade de rede em comparação
com a rede LTE.

A rede LTE-A usa o modelo de fator de reutilização de frequência, reuse-1, para
melhorar a capacidade do sistema e aumentar a QoE (do inglês, Quality of Experience)
do usuário. No entanto, o reuse-1, leva à ICI (do inglês, Inter-Cell Interference), afetando
fortemente a SINR (do inglês, Signal to Interference and Noise Ratio) dos UEs (do inglês,
User Equipments) ativos, especialmente os UEs da borda da célula [Xiao et al. 2012], o
que leva a uma degradação significativa no throughput total.

De um modo geral, em sistemas de comunicação móvel celular, existem duas
grandes classes de interferência, a saber, interferência intra-celular e interferência inter-
celular. No primeiro caso, a interferência é causada entre os canais dentro da mesma
célula devido à adjacência de ambas as frequências e o desvio de potência de um canal
para um canal adjacente. Neste último, no entanto, a interferência é causada entre um ca-
nal em uma célula e o mesmo canal usado em outra célula adjacente [Hamza et al. 2013].

O OFDMA (do inglês, Orthogonal Frequency Division Multiple Access) foi se-
lecionado no downlink LTE-A, para reduzir a interferência e atender eficientemente seus
requisitos de alto desempenho [Sesia et al. 2011]. O OFDMA elimina a interferência
intra-celular, uma vez que os dados são transmitidos através de sub-carriers ortogonais
independentes, no entanto, a interferência inter-celular (ICI), em sistemas OFDMA, é
causada pela colisão entre os blocos de recursos [Fodor et al. 2009]. Em vista disso, a
interferência inter-celular será estudada com maiores detalhes neste artigo.

Os sistemas celulares de próxima geração prometem um significativo aumento
no throughput da célula e uma eficiência espectral melhorada em comparação com os
sistemas atuais. Para tais objetivos, são propostas três áreas emergentes [Li et al. 2014,
Imran et al. 2014, Nokia 2014] no cenário de redes sem fio: 1) Densificação da rede:
desenvolvimento massivo de smallcell; 2) Aumento da eficiência espectral: CoMP (do
inglês, Coordinated Multi-Point operation), MIMO (do inglês, Multiple Input Multiple
Output), técnicas de codificação aprimoradas, e; 3) Espectro adicional. A Figura 1 repre-
senta os ganhos potenciais de capacidade esperados para futuras redes móveis.

Densificação
da rede

Espectro
Adicional

Eficiência Espectral
aumentada

5G
CAPACIDADES

Figura 1. Proposta de melhoria das capacidades em futuras redes móveis (Adap-
tado de [Dahlman et al. 2018]).
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A densificação da rede apresenta-se como um elemento chave para aumentar a co-
bertura do sistema e atender à crescente demanda por dados móveis de maneira econômica
devido a sua capacidade de reutilização do espectro de frequência e a propriedade de
preservação da SINR [Dhillon et al. 2012]. Além disso, a técnica reduz as distâncias
médias entre um UE e a BS (do inglês, base station) mais próxima e, assim, diminui
a perda de percurso do sinal transmitido e melhora o ganho e a capacidade do canal
[Trabelsi et al. 2017]. Com isso, obtém-se uma capacidade do sistema (volume de tráfego
por unidade de área) e taxas de dados elevadas.

Uma alternativa para a densificação celular, é implantar nós adicionais de baixa
potência, ou SC (do inglês, smallcell), sob a área de cobertura da MC (do inglês, macro-
cell) convencional, dando origem as HetNets (do inglês, Heterogeneous Networks). As
HetNets são vistas como a solução chave para melhorar a eficiência espectral e aumentar
a área de cobertura. O desenvolvimento de pequenas células altamente densificadas em
HetNets levará a uma rede severamente limitada por interferência, devido a transmissão
de diferentes usuários sobre as mesmas bandas de frequência, o que torna um fator limi-
tante para o desempenho das HetNets [Shin et al. 2012].

Em uma arquitetura HetNet, a área de cobertura de uma macro base station (ma-
crocell) é sobreposta a vários nós de acesso de baixa potência, como pico base station (pi-
cocells), femto base station (femtocells) e relays [3GPP 2010]. A potência de transmissão
das macrocells é muito maior do que das picocells, dessa forma, os usuários móveis que
estão fisicamente localizados perto das picocells são atraı́dos para as macrocells e, por-
tanto, as picocells podem ficar subutilizadas e as macrocells superlotadas. Por outro lado,
a macrocell próxima às picocells gera grande interferência para um usuário associado à
picocell, dessa forma, nessas redes, são necessários esquemas inteligentes de associação
de usuários, alocação de recursos e gerenciamento de interferências para obter ganhos de
desempenho.

Para lidar com os problemas citados anteriormente, foi proposta a eICIC
(do inglês, enhanced Inter-Cell Interference Coordination) na 3GPP Release 10
[3GPP 2012b]. Duas técnicas representativas são descritas brevemente a seguir.

(i) CRE (do inglês, Cell Range Expansion) é usada para equilibrar a RSRP (do inglês,
Reference Signal Received Power) das macrocells, através da aplicação de biases
1 não negativos para um usuário que não esteja necessariamente associado à BS
que fornece a potência recebida mais forte e,

(ii) ABS (do inglês, Almost blank subframe) é configurado nas macrocells, de modo
que a macrocell cesse as transmissões de dados em determinados intervalos de
tempo, o que reduz a interferência nas picocells.
A AMC (do inglês, Adaptive Modulation and Coding) é adotada nas redes LTE /

LTE-A, no entanto, a restrição de que as macrocells devem silenciar suas transmissões de
dados inteiramente em ABSs pode resultar no uso ineficiente dos recursos cada vez mais
escassos [Kuang et al. 2016]. FeICIC (do inglês, Further enhanced Inter-cell Interference
Coordination) é proposta na 3GPP Release 11 [3GPP 2012a], nela, as macrocells não
utilizam ABSs, mas RP-ABSs (do inglês, Reduced Power Almost Blank Subframes) para
atender seus usuários em nı́veis reduzidos de potência.

1O valor de bias para a estratégia de CRE afeta principalmente o desempenho das HetNets, alterando a
área de cobertura das picocells.
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Neste artigo, propõe-se um estudo das técnicas de ICIC (do inglês, Inter-cell In-
terference Coordination) para redes heterogêneas no downlink LTE-A através das análises
de eficiência espectral, eficiência energética, throughput de usuários na borda da célula e
ı́ndice de justiça. Os resultados de simulação mostram as vantagens e as limitações das
técnicas eICIC e FeICIC ao compará-las em cenários sem coordenação de interferência e
com diferentes nı́veis de densificação da rede.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, uma breve
revisão da literatura, com base nos trabalhos correlacionados, é realizada. As técnicas de
ICIC nas redes LTE-A são discutidas na Seção 3. O ambiente de simulação é apresentado
na Seção 4. Os resultados da simulação e desempenho das técnicas eICIC e FeICIC são
analisados na Seção 5. Conclusões e sugestões de trabalhos futuros são apresentadas na
Seção 6.

2. Revisão da Literatura

A Coordenação de Interferência Inter-Celular tem sido objeto de intensa pesquisa e
padronização. Nessa Seção apresenta-se uma breve revisão da literatura com diversos
trabalhos de ICIC em sistemas móveis de comunicação.

A pesquisa de ICIC desenvolvida em [Boujelben et al. 2014], é uma revisão das
soluções de atenuação de interferência da Release 8 até a Release 11. Compara-se os
diferentes métodos, a saber, ICIC, eICIC e CoMP. Várias semelhanças são observadas e
os resultados obtidos mostram o aprimoramento de desempenho em termos de throughput
na borda da célula.

No trabalho desenvolvido em [Hamza et al. 2013], os autores revisam várias
técnicas ICIC propostas sob as duas principais classes de prevenção de interferência, es-
pecificamente, a frequency reuse-based (estática) e a cell coordination-based (dinâmica).
Para este fim, novos modelos de classificação são apresentados e usados para descrever
as técnicas sob as classes de prevenção estática e dinâmica da ICIC.

Para os autores do trabalho apresentado em [AboulHassan et al. 2015], o objetivo
é analisar o desempenho das técnicas reuse-1, reuse-3, FFR (do inglês, Fractional Fre-
quency Reuse) e Soft Frequency Reuse (SFR) sob vários cenários de rede. Resultados de
simulações estabelecem a técnica ICIC mais adequada a ser usada, com destaque para
a SFR, que mostra a maior eficiência espectral para todas as distribuições de UEs, com
exceção dos UEs em boas condições de rádio, onde a técnica reuse-1 é melhor.

De maneira semelhante ao trabalho em [AboulHassan et al. 2015], o traba-
lho [Yassin et al. 2017] considera uma pesquisa abrangente sobre técnicas de ICIC, e
estuda-se o desempenho sob diversos parâmetros, como eficiência espectral, eficiência
energética, throughput, ı́ndice de justiça e satisfação do usuário. Os resultados de
simulação mostram as vantagens e as limitações de cada técnica em comparação com
o modelo reuse-1 de frequência. A técnica reuse-3 mostra a menor eficiência espectral,
enquanto a SFR supera o modelo reuse-1. A técnica FFR é um equilı́brio entre o modelo
reuse-1 e reuse-3.

Atualmente, diversos trabalhos com propostas de mitigação de interferências ba-
seados em Game Theory para redes LTE/LTE-A/5G têm sido publicados. Soluções em
jogos potenciais para otimização eICIC distribuı́da são consideradas nos estudos em
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[Trabelsi et al. 2017, Liu et al. 2015a, Liu et al. 2015b].

Uma abordagem similar também foi empregada no trabalho apresentado em
[Liu et al. 2017] utilizando Game Theory. Os autores desenvolvem um escalonador
downlink baseado no algoritmo Cake Cutting que supera o desempenho dos algoritmos
de otimização em comparação com escalonadores convencionais.

Apesar da ICIC ser um assunto extremamente explorado pela academia e pela
indústria de telecomunicações, a literatura é carente de trabalhos que exploram a
comparação entre as técnicas de coordenação eICIC e FeICIC. Dessa forma, este tra-
balho avalia o desempenho de duas soluções de coordenação de interferência, a eICIC e
a FeICIC, quando comparados com um cenário sem controle de interferência.

3. Técnicas de Coordenação de Interferência

Como mencionado anteriormente, o padrão LTE é projetado para utilizar o fator reuse-1
de frequência. O objetivo é fazer uso de todo o espectro disponı́vel para lidar com a grande
demanda de dados em redes móveis. A principal desvantagem dos sistemas universais de
reutilização de frequências é a ICI causada por transmissões simultâneas escalonadas nos
mesmos recursos de frequências por estações base vizinhas [Frank et al. 2010].

A ICIC foi introduzida pela primeira vez nas especificações 3GPP Release 8 LTE
para lidar com problemas de interferência na borda da célula. As técnicas de ICIC po-
dem ser agrupadas em modelos estáticos ou modelos dinâmicos. A Figura 2 resume a
classificação das técnicas de ICIC.

Esquemas Estáticos Esquemas Dinâmicos

FFR SFR eICIC FeICIC CoMP

Esquemas de Mitigação de Interferência

Figura 2. Técnicas de coordenação de interferência inter-celular (Adaptado de
[Boujelben et al. 2014]).

As técnicas estáticas atendem à particularidade da arquitetura LTE, onde não
existe uma entidade central que gerencie as eNBs (do inglês, eNodeBs) da rede. Os es-
quemas estáticos são baseados em esquemas de reuso da frequência que se enquadram
nas categorias de FFR (do inglês, Fractional Frequency Reuse) e de SFR (do inglês,
Soft Frequency Reuse). Para um maior aprofundamento das técnicas consultar o FFR
em [Hassan and Assaad 2009] e SFR em [Qin et al. 2012].

Técnicas de ICIC baseadas em reuso de frequência tem se mostrado inadequadas
para redes LTE, pois particionam o espectro [Yassin et al. 2017]. Por outro lado, métodos
dinâmicos fazem uso de indicadores trocados entre as eNodeBs vizinhas via interface X2
para alocar RBs (do inglês, resource blocks) em células adjacentes de uma maneira que
reduza a ICI. A Tabela 1 resume as principais caracterı́sticas de técnicas de ICIC.
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Tabela 1. Principais Caracterı́sticas de Diferentes Técnicas de ICIC

TÉCNICAS ICIC eICIC FeICIC CoMP

3GPP Release 8 10 11 11
Domı́nio Tempo Tempo Frequência Espacial
Esquema Estático Dinâmico Dinâmico Dinâmico
Sincronização X X X
entre eNBs

A ICI reduz a eficiência do espectro, diminui o throughput do UE e tem um im-
pacto negativo na qualidade dos serviços prestados. Assim, as operadoras têm grande
interesse na implementação de técnicas de ICIC dinâmicas para otimizar a utilização do
do espectro e melhorar a QoE do UE [Yassin et al. 2017]. Apresenta-se, a seguir, os es-
quemas de coordenação de ICI dinâmicos, objetos de estudo do presente artigo.

3.1. Coordenação de Interferência Dinâmica

Os esquemas dinâmicos são baseados em coordenação da célula, onde a coordenação
entre estações base vizinhas, tanto em nı́vel de sub-carriers quanto em nı́veis de potência
é usada. Como resultado, tais esquemas permitem uma adaptação eficiente às variações
[Hamza et al. 2013]. As técnicas de coordenação de interferência dinâmicas são divididas
em eICIC, FeICIC e CoMP. Para um maior aprofundamento na técnica CoMP, verificar o
trabalho em [Bassoy et al. 2017].

3.1.1. eICIC

Para lidar com o problema de interferência em HetNets, como a sobreposição de células
entre as macrocells e as picocells, a enhanced ICIC (eICIC) foi padronizada pela 3GPP
Release 10 [3GPP 2013]. Vários aprimoramentos foram feitos para superar as limitações
dos esquemas de ICIC anteriores.

A CRE (do inglês, Cell Range Expansion) é usada na eICIC para descarregar o
tráfego das macrocells e aumentar a capacidade do sistema. Uma maneira de fazer isso
é aumentar a área servida pela smallcell, mesmo se o UE estiver recebendo um nı́vel de
potência de sinal maior da macrocell.

A principal mudança em relação ao ICIC estático é a adição de esquemas no
domı́nio do tempo baseados no particionamento de recursos de tempo para limitar a inter-
ferência aos usuários da borda das smallcells. A macrocell cria sub-frames “protegidos”
para uma picocell reduzindo sua potência de transmissão ou “silenciando” durante cer-
tos sub-frames, chamados ABS (do inglês, Almost Blank Sub-frames). Durante o ABS,
a macrocell não transmite o PDSCH (do inglês, Physical Downlink Shared Channel),
mas, para compatibilidade com versões anteriores, certos sinais devem ser transmitidos
em todos os sub-frames DL, mesmo que silenciados [Boujelben et al. 2014].

As especificações 3GPP definem o ABS no formato de um padrão de bitmap de 40
sub-frames com duração de 40 ms. As eNBs trocam esses padrões de ABS por meio de
OAM (do inglês, Operation Administration and Maintenance) ou via interface X2. Para
permitir isso, a ICIC no domı́nio do tempo requer transmissões de eNodeBs sincronizadas
no tempo. O mecanismo do ABS é ilustrado na Figura 3.
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Sinal desejado

Interferência

Figura 3. Técnica ABS para interferência (Adaptado de [Trabelsi et al. 2017]).

O UE-1, associado à smallcell-1, sofre interferência da macrocell, por estar loca-
lizado na borda da smallcell. Durante cada um dos três subframes do padrão de 40 ms, a
macrocell é silenciada e não envia nenhum tráfego de dados. A interferência é reduzida
durante esses ABSs e, portanto, a smallcell-1 aproveitará para escalonar o UE-1.

A proposta do eICIC nos padrões LTE permite o compartilhamento no tempo de
subframes para link de transmissões entre as macrocells e smallcells, de modo a mitigar a
alta interferência experimentada especialmente por usuários da smallcell no downlink. A
noção de eICIC via ABS é geralmente acoplada na literatura com outra técnica importante
para as HetNets, ou seja, a alocação de recursos apropriada para garantir que as smallcells
não fiquem subutilizadas e nem sejam sobrecarregadas.

3.1.2. FeICIC

FeICIC (do inglês, Further enhanced Inter-cell Interference Coordination) foi proposta na
3GPP Release 11 [3GPP 2012a]. Nessa técnica, em vez de oferecer ABSs, as macrocells
alocam RP-ABSs (do inglês, Reduced Power Almost Blank Subframes) para atender seus
usuários em nı́veis reduzidos de potência.

O ABS requer que a macrocell anule a potência de transmissão nos elementos de
recurso do PDSCH nos subframes. Isso se traduz em perda de recursos que é resultado
da utilização de TDM (do inglês, Time Division Multiplexing) em subframes eICIC e
subframes não-eICIC. Enquanto a smallcell poderia usar subframes eICIC e não-eICIC,
as macrocells só poderiam usar subframes não-eICIC para escalonar seus usuários.
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Em subframes eICIC, o CRS (do inglês, Cell-specific Reference Signals) deve ser
transmitido para suportar medições e relatórios dos UEs. A interferência do CRS pode ser
prejudicial para vários canais de dados e controle. Com o salto em frequência nos sinais de
referência, os sı́mbolos CRS das células vizinhas são classificados como “non-colliding”
e os salto em frequência dos sinais de referência. Sem saltos em frenquência nos sinais
de referência, os sı́mbolos CRS das células vizinhas são classificados como “colliding”
e os sı́mbolos CRS interferem nos sı́mbolos CRS das células vizinhas, o que leva a uma
estimativa imprecisa do canal [Ali 2015]. Na FeICIC, ambos os casos de interferência do
CRS podem ser evitados pelo transmissor ou removidos pelo receptor.

A abordagem FeICIC baseada no receptor depende da mitigação da interferência
no UE para eliminiar a interferência dominante do CRS, o que requer a estimativa do
mesmo no receptor. Por outro lado, a abordagem FeICIC baseada no transmissor depende
do silenciamento dos elementos de recurso do PDSCH dentro de um ABS da smallcell que
experimenta forte interferência do CRS da macrocell. Dessa forma, RP-ABS proporciona
ganhos substanciais no desempenho do sistema em relação ao ABS [Ali 2015].

4. Ambiente de Simulação

Para avaliar o desempenho das técnicas de ICIC, um ambiente de simulação no software
MATLAB foi modelado com referência no trabalho em [Liu et al. 2017]. A Tabela 2 apre-
senta os principais parâmetros de simulação, os quais são baseados no trabalho descrito
em [Yassin et al. 2017].

A geometria da célula para o sistema LTE simulado é hexagonal. O cenário é
composto por 7 clusters constituı́das por macrocells e picocells, sendo seis adjacentes ao
cluster central. Os seis clusters vizinhos do cluster central são cópias exatas do cluster
central. A distância inter-macrocells é igual a 1000 m, o que corresponde a uma rede
LTE implantada em uma área urbana. Em cada célula, 25 RBs estão disponı́veis, já que
a largura de banda operacional é igual a 5 MHz. No entanto, o modelo de tráfego é o
full buffer, ou seja, todos os RBs disponı́veis são alocados permanentemente para os UEs
ativos na rede.

Realiza-se estudos de simulação em otimizações eICIC e FeICIC, gerando aleato-
riamente 10 topologias de HetNets e, em seguida, calcula-se a média dos indicadores de
desempenho de todas as topologias. Assume-se que há apenas uma macrocell localizada
no centro de cada hexágono, e cada hexágono tem o mesmo número de picocells. No
cluster central de cada topologia, um número de picocells (variando de 1 a 5) e usuários
são colocados dentro de cada hexágono, onde as picocells são colocadas aleatoriamente.
Além disso, em cada hexágono no centro do cluster, 10 usuários são colocados aleatoria-
mente até 100 metros das picocells no mesmo hexágono 2.

Assume-se que os usuários são estáticos. Além disso, cada PRB (do inglês, Physi-
cal Resource Block) experimenta o desvanecimento de Rayleigh com a variância 1. O sha-
dow fading de uma macrocell para um usuário é calculado adicionando primeiro um valor
de sombreamento comum e um valor de sombreamento aleatório e dividindo a soma porp
2 , onde ambos os valores de sombreamento são gerados de acordo com a distribuição

log-normal.
2Se existe p picocells onde p > 1, então os 10 usuários são divididos em p grupos, e um grupo de

usuários é colocado aleatoriamente perto de uma picocell
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Tabela 2. Parâmetros de Simulação

Parâmetros Valores Descrição

Geometria da célula Hexagonal Uma célula é servida por uma eNodeB
Número de clusters 7 –
Distância entre macrocells 1000 m Área Urbana
Dist. min. da macrocell p/ usuário 35 m –
Dist. min. da picocell p/ usuário 10 m –
Dist. min. da macrocell p/ picocell 75 m –
Largura de banda 5 MHz –
Número de RBs 25 –
Frequência de sub-carrier 15 kHz 1 RB = 12 sub-carriers
Largura de banda RB 180 kHz 12 x 15 kHz
Valores CSB C := {0,3,6,9,12,15} dB –
TTI 1 ms Transmit time interval
Densidade de ruı́do térmico -174 dBm/Hz –
Escalonador Proportional Fair –
Modelo de tráfego Full buffer –
Potência macrocell (Pt) 40 W –
Potência picocell (Pt) 1 W –

Potência máxima por RB 0.8 W Pt
num.deRBs

SINRthreshold 5 dB Classificação UE
[Kawser et al. 2012, Fujitsu 2011]

Ganho de antena 14 dBi –
Penetration loss (PenL) 10 dB –
Modelo de perda de percuso 15, 3 + 37, 6log10(D) Como em [3GPP 2006a, 3GPP 2006b]
Shadow fading (⇣) Distribuição Log-normal Desvio padrão = 6 dB [3GPP 2010]

5. Apresentação e Análise de Resultados

Nesta Seção é analisado o desempenho das seguintes técnicas de coordenação de inter-
ferência: eICIC e FeICIC. As métricas de desempenho utilizadas para a análise foram:
eficiência espectral, eficiência energética, throughput de usuários na borda da célula e
ı́ndice de justiça.

5.1. Eficiência Espectral e Eficiência Energética

A eficiência espectral é definida como a média de bits transmitidos por segundo por Hz
(bps/Hz) de todos os PRBs alocados, com os resultados obtidos mostrados na Figura 4.
Observa-se que a utilização das técnicas de ICIC resultaram em um aumento da eficiência
espectral, principalmente, com o aumento do número de picocells. Além disso, a técnica
FeICIC possui melhor desempenho do que a eICIC apenas no cenário com 5 picocells.
Isso indica que a FeICIC é mais adequada em termos de eficiência espectral em HetNets
com maior nı́vel de densificação.

A Figura 5 mostra a eficiência energética de diferentes esquemas de otimização
no cluster central, onde a eficiência energética é calculada como o número de bits trans-
mitidos dividido pela potência de transmissão. Novamente, a utilização das técnicas de
ICIC resultaram em um aumento da eficiência energética em todos os cenários. Nota-se
que a estratégia FeICIC obteve resultados superiores ao da técnica eICIC, mostrando-se
uma técnica mais adequada para a coordenação de interferências no cenário analisado.
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Figura 4. Índice comparativo da eficiência espectral em função do número de
picocells.
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Figura 5. Índice comparativo da eficiência energética em função do número de
picocells.

Uma vez que a densificação da rede é um elemento chave para aumentar a cober-
tura do sistema e atender a crescente demanda, a utilização de técnicas de coordenação
de interferências, principalmente a FeICIC, permitiram melhoras na eficiência espectral e
energética sendo, portanto, importantes para ampliar a capacidade da rede.

5.2. Throughput
A Figura 6 mostra a CDF (do inglês, Cumulative Distribution Function) para as taxas de
throughput dos 5% de usuários que tendem a apresentar os maiores nı́veis de interferência,
isto é, estão na borda da célula no cluster central. Os resultados são para o cenário com
2 picocells e, através dessa configuração, a otimização eICIC obtém uma melhora do
throughput em torno de 33% e a FeICIC melhora em torno de 37%. Consequentemente,
quando as operadoras de redes móveis buscam melhorar o throughput dos usuários na
borda da célula, novamente, a FeICIC é a técnica mais adequada entre os esquemas de
ICIC estudados.
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O aumento do throughput é uma consequência da melhoria da eficiência espectral
e energética obtidas pelas técnicas de ICIC. Com uma maior densificação do sistema,
espera-se que a diferença de desempenho em relação ao throughput das três estratégias
avaliadas (NULL, eICIC e FeICIC) se intensifique.

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3  0.35  0.4

CD
F

Throughput (Mbps)

NULL
eICIC

FeICIC

Figura 6. A cumulative distribution function (CDF) das taxas de throughput dos
5% piores usuários no cluster central.

5.3. Índice de Justiça

O ı́ndice de justiça é apresentado na Figura 7 para os usuários do cluster central configu-
rado para vários tipos de topologias, alternando o número de picocells nas células.
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Figura 7. Índice de justiça para usuários do cluster central configurado para
vários tipos de topologias.

Observa-se que com o aumento do número de picocells, há uma dimuição do
ı́ndice de justiça para todas as técnicas analizadas. Entretando, em todos os cenários a
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utilização da FeICIC resultou em ı́ndices de justiça superiores aos da técnica eICIC e do
cenário sem coordenação de interferência (NULL), que apresentou os piores ı́ndices.

Por fim, conclui-se que a técnica FeICIC melhora a eficiência energética,
eficiência espectral e throughput sem prejudicar a justiça, nos cenários avaliados. Dessa
forma, em cenários com uma maior densificação, como é esperado para futuras redes
móveis, a técnica FeICIC mostra-se importante para a coordenação de interferência.

6. Conclusões

A crescente demanda por acesso a serviços de redes banda larga sem fio, assim como
o crescimento exponencial de aplicativos móveis tem motivado as operadoras de redes
móveis a escolher modelos de reutilização de frequência para melhorar a eficiência es-
pectral. Além disso, uma das estratégias para aumentar a capacidade do sistema é a
densificação da rede através de estações de baixa potência dando origem as HetNets.
Como consequência, surgem problemas de interferência inter-celular que têm um im-
pacto negativo no throughput do UE e no desempenho do sistema. As técnicas de ICIC
são propostas para mitigar a ICI e para melhorar o throughput dos UEs sem reduzir a
eficiência espectral.

Neste artigo, propôs-se um estudo das técnicas de ICIC para as Hetnets no down-
link LTE-A através das análises de eficiência espectral, eficiência energética, throughput
e ı́ndice de justiça. Apresenta-se uma comparação de desempenho entre os métodos de
coordenação eICIC e FeICIC. Os resultados de simulação demonstraram que a otimização
FeICIC pode melhorar a eficiência espectral e energética quando comparado a outras
técnicas analisadas, principalmente em cenários de maior densificação da rede. Adicio-
nalmente, a FeICIC pode gerar ganhos significativos no throughput de usuários localiza-
dos na borda da célula, que são os que enfrentam os maiores nı́veis de interferência. Em
paralelo aos ganhos obtidos, a técnica FeICIC manteve os melhores ı́ndices de justiça dos
usuários nos cenários avaliados.

Para a continuidade deste trabalho destaca-se a necessidade de um estudo da
integração das técnicas eICIC e FeICIC com um algoritmo de escalonamento que utilize
SINR na sua função de utilidade, visando otimizar o desempenho em uma HetNet.
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Abstract. The IEEE 802.11ah specification was proposed recently to provide

a communication solution for Internet of Things (IoT) devices. Among the

802.11ah related work that evaluate one of its main features, the Restricted

Access Window (RAW), only a few consider Quality of Service (QoS) and the

inherent traffic heterogeneity in IoT. The purpose of this paper is to compare

RAW scenarios including IoT devices with different traffic patterns and QoS re-

quirements. The results suggest that the increase of medium contention inside

RAW slots in dense networks may be a limiting factor for providing QoS.

1. Introduction

The embedding of small processing and communication devices in everyday objects
and the integration of these with the environment lined up with the development of
areas like ubiquitous computing [Weiser 1999] and machine learning has enabled the
creation of the so called smart environments. Smart environments have the capac-
ity of collecting data, processing it in the cloud, and extracting knowledge, which
can be used to provide services and make people’s life easier and more comfort-
able [Ahmed et al. 2016, Meira 2016].

Those objects will be constantly connected to the internet and, according to
Cisco1, 50 billion will be connected until 2020. This large integration of things to the
internet in a transparent way is raising a new internet generation, called Internet of Things
(IoT) [Ashton 2009, Ahmed et al. 2016]. A great number of challenges related to network
and communication come with the IoT. Among these, it is possible to highlight the man-
agement of the large number of connected devices, energy saving, and efficient sharing of
network resources. In this scenario, technologies and network protocols for wireless com-
munications are key elements for connecting devices in IoT and also to provide people
interaction with them.

The IEEE 802.11ah protocol [IEEE 2017], also known as Wi-Fi HaLow, is a so-
lution for IoT scenarios that need high transmission rates and long signal range. Unlike
the other protocols from the IEEE 802.11 set, Wi-Fi HaLow works in a sub-1GHz radio
frequency. At outdoor environments, the protocol can reach up to 1 km of signal range
with a transmission rate around 150 Kbps. At lower distances and using specific channel
modulations it can reach rates from 300 Kbps to 346 Mbps.

The protocol also introduces new mechanisms to support a large number of IoT
nodes and to provide energy efficiency. One of such mechanisms, the Restricted Access

1http://www.cisco.com/web/solutions/trends/iot/portfolio.html

924

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Windows (RAW) restricts the number of devices contending for the medium simultane-
ously. Basically, devices are divided in RAW groups and each group has an access win-
dow divided in slots. More specifically, the 802.11ah access point (AP) sends beacons
containing the parameters of the current RAW group. At each beacon interval, there is a
period for the RAW group, where only the devices belonging to that group may contend
for the medium and only in their assigned slots. There is also a free contention period,
where all stations can contend for the medium [IEEE 2017, Wang and Fapojuwo 2017].

Figure 1 shows how the RAW mechanism works. In the example, device d belongs
to RAW B group and was assigned to slot j, where it is allowed to contend for the medium.

Figure 1. Example of a RAW turnaround. Adapted from [Tian et al. 2016].

The IEEE 802.11ah specification does not define a RAW grouping strategy. There-
fore, in this paper, we evaluate the impact of two grouping strategies in scenarios with het-
erogeneous traffic: (1) mixing nodes with different traffic requirements inside the same
groups and (2) creating dedicated groups for each type of traffic. In this way, the main
contributions of this paper are:

• an analysis of the impact of two RAW grouping approaches on the performance
of the protocol considering QoS metrics;

• insights into limiting factors for providing QoS in dense IEEE 802.11ah networks.

The reminder of the paper is organized as follows. Section 2 summarizes im-
portant related work and their results. Section 3 describes the system model. Section 4
details both RAW grouping strategies. Section 5 presents a complete description of the
simulation setup, scenarios and used parameters. The simulation results are analyzed and
discussed in Section 6. Finally, Section 7 concludes the paper.

2. Related Work

Recent studies about the IEEE 802.11ah protocol have focused in the improvement of the
RAW grouping as well as in performance evaluation of the MAC layer mechanisms. In
this section, we highlight some of them and their contributions.

Tian et al. [2017] proposed a real-time station grouping algorithm optimized for
sensor nodes, called TAROA, which considers dynamic traffic conditions and assumes a
predictable frequency in packets transmission. TAROA reveals a better performance in
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terms of throughput, resilience to dynamic traffic and better scalability when compared to
the legacy Enhanced Distributed Channel Access (EDCA/DCF) mechanism.

Kim and Yeom [2017] took into account Quality of Service (QoS) and proposed
an algorithm that gives priority to stations which have a high frequency of collisions. It
reserves the first slot of each RAW group for those stations and adjusts the slot duration
according to the total amount of network traffic. The proposed algorithm shows a delay
2.6 times lower than the standard 802.11ah.

More recently, Šljivo et al. [2018] investigated the TCP behavior evaluating the
influence of RAW and TIM (Traffic Indication Map) mechanisms in two scenarios: one
including only video streaming stations and another including only sensors. They con-
sider downlink traffic, what reveal that TIM segmentation could contribute for scalability
and energy saving. They also conclude that IEEE 802.11ah can support legacy internet
traffic with the properly network and transport layer configurations but with a limited
number of stations.

Finally, the study of Oyegbola et al. [2018] presented a Classified Medium Ac-
cess Control Algorithm (CL-MAC). The algorithm implements a hybrid TDMA2 and
CSMA/CA3 scheme for channel access and allocates slots inside RAW groups based on
four traffic profiles that are classified according to traffic priority and distance from AP.
The result shows that CL-MAC is a better scheme than EDCA in terms of throughput for
two of the considered traffic profiles.

The discussed works propose improvements to medium access control mecha-
nisms and bring important insights about the IEEE 802.11ah performance. To the best
of our knowledge, Oyegbola et al. [2018] is the only work to consider the heterogeneity
of the traffic when grouping nodes running different applications, however, the solution
proposed by them is not standard compliant. In contrast, the main goals of this paper are
to analyze (1) the impacts on QoS metrics in network scenarios where IoT nodes with
different traffic models and requirements are simultaneously contending for the medium
inside the same group and (2) whether or not QoS could be improved by placing nodes
with different traffic models in distinct groups using a standard-compliant strategy.

3. System model

The system consists of sensors and surveillance cameras scattered in the coverage area of
an IEEE 802.11ah AP. Figure 2 represents a typical configuration of such a system.

Sensor nodes run a TCP client application that measures a certain magnitude and
send the data every 1 second to the TCP back-end server connected to the AP. On the other
hand, camera nodes run an UDP client application, which verifies for motion at intervals
of 1 second and in case of detected motion, sends a 10 seconds video stream to the UDP
back-end server connected to the AP. The use of these applications was inspired in the
work of [Šljivo et al. 2018].

Following previous work [Baños-Gonzalez et al. 2016, Khorov et al. 2015], we
considered the MCS8 channel modulation with 2 Mhz bandwidth and with a single-

2Time Division Multiple Access
3Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
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Figure 2. Configuration of the simulations.

spatial-stream. This channel modulation provides a proper data rate for both sensors and
surveillance camera applications.

Regarding the RAW mechanism, we assume the zero-bit RAW slot definition for-
mat, which provides a maximum number of 63 RAW slots (RSN) per group and a Slot
Duration Count (SDC) of 255. Considering that, in this paper, the RSN for a group fol-
lows the rule of Equation 1.

RSN =

(
n, if n < 63

63, if n � 63
, (1)

where n is the number of nodes belonging to a specific RAW group. Also, the slot du-
ration is calculated by Equation 2 [IEEE 2017] which is dependent on the value of SDC,
described by Equation 3.

Dslot
RAW = 500 + (120⇥ SDC), (2) SDC =

&
TXtotal � 500

120

'
, (3)

where TXtotal is the total duration of a packet transmission.

To calculate correctly the value of TXtotal, it is important to consider the entire
packet transmission at the PHY layer, as follows in Equation 4 [Šljivo et al. 2018].

TXtotal = Dpay +Dph + SIFS +Dack, (4)

where Dpay is the payload duration, Dph is the preamble and header (signal field) duration,
which has a fixed duration of 240 µs, SIFS is the Short Interframe Space, equals to 160
µs, and Dack is the duration of the acknowledge, equals to 680 µs. The Dpay value is
calculated by Equation 5.

Dpay = Nsymb ⇥Dsymb, (5)

where Nsymb is the number of symbols for Binary Convolutional Code (BCC) encoding
and Dsymb is the symbol duration of the Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
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(OFDM) with normal guard interval, equals to 40 µs.

The Nsymb is calculated based on Equations 6 and 7 [Šljivo et al. 2018], where
DBPS is the data bits per second, DR is the data rate in bits per second of the chosen
channel modulation, NSS is the number of spacial streams, equals to 1 in this paper,
Dsymb is the symbol duration of OFDM and L is the packet size in bytes:

DBPS = DR⇥NSS ⇥ (
Dsymb

10�6
), (6) Nsymb =

&
8 + (L⇥ 8) + 6

DBPS

'
. (7)

The beacon interval, Bint, is calculated according to Equation 8, where Dgroup
RAW is

the duration of the RAW group, calculated in Equation 9 [IEEE 2017].

Bint = 2⇥Dgroup
RAW , (8) Dgroup

RAW = RSN ⇥Dslot
RAW . (9)

4. RAW grouping strategies

In this paper we evaluate two RAW grouping strategies: Mixed Groups (MG), which can
be taken as a baseline, where sensors and surveillance cameras are randomly distributed
inside groups, and Dedicated groups (DG), where sensors and cameras are placed in
different and dedicated groups.

Figures 3 and 4 illustrate the MG and DG strategies, respectively. In the MG
strategy, the nodes were mixed but equally divided in a number of RAW groups and the
RAW slot duration for sensors (ts) and cameras (tc) was calculated based on the largest
packet transmission duration, in this case the packet generated by the camera application.
The standard determines that slots inside a RAW group must have the same duration, so
using a duration less then tc in the MG strategy would hinder cameras transmission.

In the DG strategy, the nodes were divided in dedicated groups according to their
types since the protocol provides means for the nodes to inform which application they
are running. RAW slots duration for groups of sensors were calculated based on the
sensor packet transmission duration and for the group of cameras on the camera packet
transmission duration.

Figure 3. MG scenario, where sensors and cameras are mixed inside RAW

groups. The duration of the free contention is equal to Dgroup
RAW and for all

RAW groups ts = tc = camera packet transmission duration.
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Figure 4. DG scenario, where sensors are equally distributed in the first nine

RAW groups and cameras are allocated in the last (RAW10). The dura-

tion of the free contention is equal to the current RAW group duration,

Dgroup
RAW , subtracted from beacon interval, Bint. The slot duration for sen-

sors is ts = sensor packet transmission duration, while for cameras is

tc = camera packet transmission duration.

The beacon interval for both strategies is given by Bint (Eq. 8), however, for MG
strategy, at each beacon interval, the free contention period has the same duration of
the RAW group and for the DG strategy, the free contention period has the duration of
Bint �Dgroup

RAW .

5. Simulation setup and methodology

The performance evaluation was based on simulation. The simulations were performed
using NS-34 version 3.23 and the 802.11ah module implemented in [Tian et al. 2016] and
extended in [Tian et al. 2018]. The nodes were randomly distributed within a radius of
100 meters around the access point (AP), which runs the application servers. That radius
allows all nodes to keep a good enough channel condition to associate with the AP and to
take advantage of the 7.8 Mbps provided by the MCS8 modulation.

We ran ten independent replications for each different number of nodes (80, 160,
320, 640, and 1280) and for both grouping strategies. The nodes were randomly gener-
ated with a 90% probability of being a sensor and 10% of being a camera. To the best of
our knowledge, there are no references showing an adequate proportion for the chosen de-
vices; we believe that the chosen values are representative of a future smart city scenario.
The nodes were divided in ten RAW groups with one group per beacon interval.

In order to analyze the impact of the two grouping strategies on the performance
of the protocol and to compare them in terms of QoS, we considered the following met-
rics: end-to-end delay, jitter, data/packet loss, number of cancelled transmissions due to
crossing the RAW slot boundary and throughput.

To enable the replication of the experiments, the remainder of this section presents
all the parameters used to configure the simulations.

4https://www.nsnam.org/
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5.1. Summary of the simulation parameters

The parameters passed for simulator and for the 802.11ah module in these experiments
are presented in Table 1.

Table 1. Simulator and 802.11ah module parameters

Parameter Value

Simulation Time 90 s
Seed 1
Run Seed [1, 10]
Data Mode MCS2 8
Data Rate 7.8 Mbps
Bandwidth 2 Mhz
Radius 100 m
Page Period 1
Page Slice Length 31
Page Slice Count 0

To guarantee ten independent replications for each number of nodes, we follow
the recommendations about seeding and independent replications at the NS-3 manual5,
so we fixed the Seed parameter and varied the Run Seed from 1 to 10. Page parameters
refer to TIM segmentation mechanism and the used values configure the basic form of it,
once this is not the focus of this paper. Therefore, the values define a single TIM page per
beacon interval. Details of TIM segmentation can be found in [Šljivo et al. 2018] and in
the standard itself [IEEE 2017].

The physical and MAC parameters values used for nodes in all simulations are
presented in Table 2. For the AP, some values for PHY layer are different: Tx Power
Start/End must be adjusted to 30.0 dBm; Tx and Rx Gain must be adjusted to 3.0 dB.
Some of the propagation loss model parameters are based on [Hazmi et al. 2012] and in
the low-power 802.11ah radio hardware prototype developed by [Ba et al. 2016].

For the MAC layer it is important to activate the QoS Support to enable the use of
Enhanced Distributed Channel Access (EDCA), consequently the use of the access cate-
gories and priority queues, in this case, the AC BE (Best Effort) and the AC VI (Video).
These traffic categories were chosen to promote traffic differentiation.

The IEEE 802.11ah simulation module was adapted to insert an access category
tag in the packets for directing them to the AC BE queue in the case of sensors and to the
AC VI queue in the case of cameras. The packet size for the sensor application is 100
bytes and for the video applications is 1500 bytes [Baños-Gonzalez et al. 2016]. Table 3
shows the main application parameters.

The RAW group configuration follows a RAW parameter set (RPS) provided in
an input file for the simulator. The file may include multiple RPS and its parameters are
described in Table 4. The format of the RAW configuration file is based on the extended
implementation of [Tian et al. 2018].

5https://www.nsnam.org/docs/manual/html/random-variables.html
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Table 2. PHY and MAC layer parameters

PHY Parameter Value

Frequency 900 Mhz
Tx Power Stard/End 0 dBm
Tx and Rx Gain 0 dB
Tx Power Levels 1 dB
Noise Figure 6.8 dB
Coding Method BCC

Propag. Loss Model LogDistance
Exponent 3.76
Ref. Loss 8.0 dB

Ref. Distance 1.0

Propag. Delay Model ConstantSpeed

Error Rate Model YansErrorRate

MAC Parameter Value

Access Categories AC BE, AC VI
QoS Support Enabled
Active Probing Disabled
Rate Ctrl. Algorithm ConstantRate

AC BE Queue

Max delay 400 ms
Max packet number 400

AC VI Queue

Max delay 200 ms
Max packet number 400

Table 3. Sensor and Camera Applications parameters and characteristics

Sersor App Value

Access Category AC BE
Packet Size 100 bytes
Traffic Interval 1.0 s

Transport Protocol TCP
Min RTO 500 ms

Segment Size 616
Delay Ack Count 0

Data Retries 18
ReTx Threshold 2

Camera App Value

Access Category AC VI
Packet Size 1500 bytes
Motion Verification Interval 1.0 s
Motion Duration 10.0 s
Motion Probability 70 %
Data Rate 128 kb/s

Transport Protocol UDP

Table 4. RAW Parameter Set (RPS) for each Raw Group

RAW Parameter Value Meaning

RAW Control 0 RAW group can be accessed by any nodes within the
RAW group.

Cross Slot Boundary 0 Node cannot cross the slot boundary.
Slot Format 0 Define 6 bits for Raw Slot Number (max.: 63 slots)

and 8 bits for Slot Duration Count (max.: 255).
Slot Duration Count SDC Used to calculate the slot duration.
Raw Slot Number RSN Number of slots in the RAW group.
Page 0 Page index of the subset of AIDs.
AID Start AIDS Node with lowest AID allocated in the RAW group.
AID End AIDE Node with highest AID allocated in the RAW group.
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6. Results analysis

In this section we analyze the data collected from the simulation experiments. For each
metric, we present the results related to sensor and camera nodes. Plotting the collected
data for delay, jitter, number of cancelled transmissions, and throughput, we observed that
the distribution was skewed. Therefore, since the data doesn’t follow a normal distribu-
tion, we use the median as a statistical parameter to represent the set of data. The lines
were plotted to represent a trend for scenarios with different number of nodes.

Figure 5. Median packet delay for sensors (a) and cameras (b).

We begin discussing the results for end-to-end packet delay metric. Figure 5(a)
shows the median packet delay for sensor nodes. The increasing behavior of the de-
lay as the number of nodes increases was also observed in a sensor only network
in [Tian et al. 2017]. Still in Figure 5(a), for simulations with 80, 160 and 320 nodes,
DG scenario presents lower median delay than MG. With 320 nodes we can note the
higher difference between scenarios with a median of 1720 ms for MG and 403 ms for
DG, a decrease of 76.6%. For 640 and 1280 nodes, there is no statistical difference.

Figure 5(b) depicts the median packet delay for camera nodes. The DG scenario
shows a significant reduction of 84.2%, 41.3% and 23.3% in the median packet delay for
80, 160 and 320 nodes, respectively. With 640 and 1280 nodes, MG scenario shows a big
decrease in median delay for cameras reaching 57% for 1280 nodes.

Once there are more nodes than available slots in the groups when the total number
of nodes is 640 and 1280, two or more nodes can be assigned to the same RAW slot what
causes the nodes to contend for the medium inside the slots. Therefore, since in the MG
scenario the RAW slot duration is the same for all groups and as large as the bigger packet
transmission duration (camera packets), more than one sensor node can get the access to
the medium and transmit a packet in the same slot, consequently reducing the number of
nodes contending in the free contention period what could reduce the end-to-end delay
for camera packets. Contrarily, this does not happen in the DG scenario, because the slots
fit the size relative to the packet transmission duration of that group type and if the node
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could not get access in its slot, it will have another opportunity to transmit only in the free
contention periods or on the next occurrence of its RAW slot.

The high packet loss rate for camera nodes in the MG scenario (Figure 7) may also
explain the delay results when the number of nodes is 640 and 1280. Packets dropped due
to deadline violation are not considered in the delay calculation what may be leading to
a better delay result when compared to the DG scenario. These scenarios will be further
explored and investigated in the future work.

Figure 6. Median jitter for sensors (a) and cameras (b).

Figure 6 shows the median jitter (delay variation), which was calculated by NS-
3 according to [Schulzrinne et al. 2003]. The jitter for sensors is not so relevant if the
application is delay tolerant. Nevertheless, for real time applications this could be crucial.
In Figure 6(a) there is statistical difference only for 80 nodes.

In contrast, for cameras, jitter is an important metric, because a high jitter could
lead to an irregular reception of the packets and consequently a bad experience for the
receptor and information loss. In Figure 6(b) it is possible to note a substantial decrease
of the jitter for DG with 80, 160 and 320 nodes, which in the best case reduced from
690 ms to 474 ms, 31.3%. Differently, when nodes start to contend in the same slot, MG
scenario with larger slots duration is the best approach. DG scenario shows a high median
jitter of 1200 ms against 176 ms of MG for 1280 nodes.

Another important metric for analyzing QoS is the data/packet loss (Figure 7). As
sensor nodes use TCP, we measured loss in bytes, called as ’data loss’ and as cameras
use UDP, we measured loss in packets, called ’packet loss’. For sensors, it is possible to
see in Figure 7(a) that for 80 and 160 nodes the MG scenario loses more bytes than DG.
When the number of nodes increase, there is an inversion, the MG scenario shows better
results losing less data, but at the same time, as the total number of nodes increase the
total data loss increase. Analyzing the results for cameras in Figure 7(b), the DG scenario
presents better results for all number of nodes, in other words, DG lost less packets than
MG. In the best case, for 80 nodes, there is a difference of 22.9 percentage points and in
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Figure 7. Mean data loss for sensors (a) and mean packet loss for cameras (b).

the worst case, for 1280 nodes, of 2.0 percentage points. It is evident from Figure 7 that
system saturates with 640 and 1280 nodes.

Specially for cameras, this huge packet loss when we increase the number of nodes
in the network could be a serious problem for the protocol, because for 1280 nodes with
Dedicated groups (DG), 93.3% represents a high deficit of important information recep-
tion in a surveillance system. Despite the sensor nodes take advantage of the TCP retrans-
mission mechanism, until the end of the 90 seconds of the simulation, for 1280 nodes in
the MG scenario, the AP could only receive 14.8% of the total transmitted information.

Figure 8. Median cancelled transmissions due to crossing slot boundary for sen-

sors (a) and for cameras (b).

In this work, nodes transmission cannot cross the slot boundary (RAW option) and
when this will happen the transmission is cancelled. To investigate whether or not this
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option affects the data/packets loss, we analyzed the number of cancelled transmissions
(Figure 8). Differently than expected, the number of cancelled transmissions decrease as
the number of nodes in the network increase. For sensors (Figure 8(a)), there is no sta-
tistical different among the two scenarios, whereas for cameras (Figure 8(b)) the number
of cancelled transmissions decreases a lot in DG when simulated with 80 nodes, but with
160 this number increases, being slightly better than MG and decreases for the following
numbers of nodes. Considering that, we can infer that the causes of the increasing in
data/packets loss with the escalation of nodes is exclusively related to the high medium
contention. With 640 and 1280 nodes, they start to contend for the medium not only in
the free period, but also inside the slots.

Figure 9. Median of the total throughput for sensors (a) and for cameras (b).

That high loss of packets could impact on the total throughput of the applications,
Figure 9 shows the total throughput for the two applications, sensors and cameras. For
sensors, Figure 9(a), the DG scenario presents an increase of 224.3% in the total through-
put for 80 nodes, but for the others numbers of nodes there is no statistical difference. The
graph also shows a decrease tendency as the number of nodes increase, falling drastically
from 31.4 Kbps with 80 nodes to 8.6 Kbps when we double the number of nodes in the
DG. With 1280 nodes, the sensors have a very low total throughput, reaching a rate below
1 Kbps for both scenarios, DG and MG.

On the other hand, for cameras in Figure 9(b) we can note that for 160, 320, 640
and 1280 nodes the DG scenario shows better values for total throughput if compared to
MG. In DG, the high median of the total throughput is 1.12 Mbps for 160 nodes, while
the low value is 0.85 Mbps for 1280, a reduction of 24.1%.

7. Conclusion

This paper analyzed the impact of two IEEE 802.11ah standard compliant RAW grouping
strategies on the QoS of heterogeneous IoT applications. In the MG strategy sensors and
surveillance cameras were mixed in the same groups whereas in the DG strategy different
groups were created for both applications.
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Results for cameras show that the MG scenario with larger slots significantly re-
duced delay and jitter in dense networks what may be a reflection of the high packet loss.
For sensors, the DG scenario shows a slight decrease in end-to-end packet delay. In terms
of packet loss, for cameras, DG scenario shows an improvement, but for both scenarios,
DG and MG, the loss is very high, staying above 75% for dense networks. Last but not
least, throughput for cameras is significantly increased in DG scenario.

We can conclude that among the analyzed strategies, there is not a better solution
for both applications. However, considering the metrics individually, DG is the best strat-
egy for cameras in terms of delay and jitter when considering less dense networks (up to
320 nodes), and presents better results in terms of packet loss and a great improvement
in throughput. For sensors, in terms of delay, jitter and throughput, the strategies could
be considered equivalent, but MG turned out better in terms of data loss for most of the
considered number of nodes.

Finally, since IoT will have a huge number of devices per access point, our results
also suggest that the increase in network density and contention inside RAW slots may
limit QoS provisioning in terms of delay, jitter and packet reception. Accordingly, mod-
ifications in the legacy mechanisms for channel access together with the development of
grouping algorithms for networks with heterogeneous devices is of paramount importance
for the improvement of the 802.11ah protocol.
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Abstract. The use of directional antennas in frequency bands above 10 GHz be-
comes mandatory due to the high attenuation and other propagation phenomena
that occur in these bands. Therefore, user’s initial access in cellular networks of
this type becomes slower because it requires that the base station and the user do
beamforming before communication. The use of user’s positioning information
is a possible way to speed up this procedure, but so far no work has considered
the impact of geolocation errors in this process. In this work, we propose two
new initial access mechanisms aware of the geolocation errors, which explore a
greater angular space to find combinations of beam with improved performance.

Resumo. O uso de antenas diretivas em faixas de frequência acima de 10 GHz
torna-se obrigatório devido à alta atenuação e outros fenômenos de propagação
que ocorrem nessas bandas. Por conseguinte, o acesso inicial de usuários a re-
des celulares desse tipo se torna lento pois exige-se que a estação base e o
usuário façam beamforming antes que possam se comunicar. Uma alternativa
para tornar mais rápido esse processo é pelo uso da informação de posiciona-
mento do usuário, mas até o momento nenhum trabalho considerou o impacto
de erros de geolocalização nesse processo. Neste trabalho, propõem-se dois
novos mecanismos cientes dos erros de geolocalização que exploram um maior
espaço angular para encontrar combinações de feixe com melhor desempenho.

1. Introdução

Nos últimos anos, vem crescendo a necessidade por novas tecnologias de comunicação
sem fio que proporcionem um aumento da taxa de dados em redes celulares. No entanto,
com a escassez de faixas de frequência abaixo de 10 GHz [Rappaport et al. 2013], operar
em ondas milimétricas (�10 GHz) passou a ser uma alternativa promissora, mesmo que
existam grandes desafios em trabalhar com frequências tão elevadas [Rangan et al. 2014].
Com o comprimento de onda reduzido (⌧30 mm), uma grande quantidade de materiais,
tais como o corpo humano e até mesmo o oxigênio, causam uma alta atenuação do sinal,
reduzindo fortemente o alcance de comunicação [Bai and Heath 2014].

Por outro lado, como o comprimento de onda é bastante reduzido, torna-se
possı́vel projetar antenas formadas por uma matriz com um grande número de elementos.
Pelo uso dessas matrizes, pode-se criar vetores de apontamento orientáveis e estreitos,
o que permite realizar transmissões altamente direcionais, amenizando os problemas de
atenuação do sinal [Balanis 2016].
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A matriz de elementos proporciona um grande número de possibilidades de esco-
lha de feixe, tanto para a estação base milimétrica (EBmm) quanto para o usuário (USR),
gerando uma grande quantidade de combinações possı́veis de feixes entre ambos. O me-
canismo que permite escolher a melhor combinação a cada instante é chamado de be-
amforming (BF) e diversos trabalhos propõem diferentes estratégias para executar esse
processo de escolha [Barati et al. 2015b, Giordani et al. 2016a, Giordani et al. 2016b].

Considerando-se que um USR em estado de repouso tem disponı́vel um certo
número de EBmm para se associar, denomina-se de acesso inicial (AI) o procedimento
onde o USR descobre qual a melhor EBmm e estabelece a comunicação na camada de
enlace [Barati et al. 2015a]. Esse procedimento nas redes de ondas milimétricas (ROmm)
é bem mais custoso do que nos sistemas celulares atuais pois ele está diretamente relaci-
onado ao mecanismo de BF. Além disso, devido à elevada intermitência do canal sem fio
nessa banda, o USR deve realizar esse procedimento com uma certa frequência, tornando
significativo o tempo gasto nesse processo, o que afeta diretamente a QoS do sistema.

Como os algoritmos de BF afetam diretamente a latência do acesso inicial
[Barati et al. 2016], a investigação desses mecanismos é de grande importância. Um
método de BF que serve de referência para outras propostas é o método exaustivo, onde
o USR e a EBmm testam exaustivamente todas as combinações de feixes possı́veis e
escolhem aquela com maior relação sinal-ruı́do. A desvantagem desse método está rela-
cionada ao tempo necessário para a realização desse processo que cresce com o aumento
do número de feixes. Por outro lado, ele traz como principal vantagem a escolha da
melhor combinação de feixes a cada instante. Ainda, a necessidade de se realizar pe-
riodicamente esse processo pode torná-lo inviável em algumas condições de canal. Para
mitigar esse problema, uma outra classe de algoritmos leva em conta a informação de con-
texto [Giordani et al. 2016b], trocada por um canal de controle em micro-ondas. Nessa
classe de mecanismos baseada em contexto, uma das formas mais estudadas é o uso do
geoposicionamento [Giordani et al. 2016b, Capone et al. 2015, Peng et al. 2016].

Neste trabalho, analisamos o impacto do erro de geoposicionamento nos mecanis-
mos de BF que se baseiam nessa informação para apressar o acesso inicial. Em seguida,
propomos estratégias conscientes desses erros e as comparamos com mecanismos da li-
teratura. Para realizar essa comparação, definimos uma metodologia, e uma métrica de
desempenho associada, que permite capturar de forma justa o compromisso entre o tempo
na escolha da combinação de feixes USR-EBmm e a relação sinal-ruı́do obtida.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, descrevemos
os trabalhos relacionados ao problema de acesso inicial em redes de ondas milimétricas
e as soluções por eles propostas. Na Seção 3, apresentamos nossas propostas de algorit-
mos baseados em contexto. Na Seção 4, detalhamos o modelo usado no simulador. Na
Seção 5, analisamos nossos métodos em comparação aos outros, descrevendo a metodo-
logia aplicada nas simulações e avaliando os resultados obtidos. Finalmente, na Seção 6,
fazemos uma análise crı́tica dos esquemas propostos e apresentamos os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Uma caracterı́stica em comum a todos os trabalhos que estudam redes de ondas mi-
limétricas é o fato de considerarem o uso da técnica de matrizes de antenas (antenna
arrays) para o direcionamento e aumento do ganho do sinal transmitido. As matrizes de
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Figura 1. Ganho de diferentes matrizes de antenas.

antenas são criadas através da junção de vários elementos irradiantes em uma disposição
espacial no formato de matriz com uma distância uniforme entre os elementos. Estes
elementos trabalham em conjunto como uma única antena que possui um padrão de
irradiação próprio [Balanis 2016].

Para conseguir este efeito, cada elemento irradiante transmite o mesmo sinal com
fases diferentes. Os efeitos construtivo e destrutivo desse conjunto de sinais irradia-
dos pelos múltiplos elementos cria um padrão de irradiação diretivo e com alto ganho.
Através do ajuste eletrônico da defasagem entre os sinais injetados em cada elemento ir-
radiante, é possı́vel modificar o padrão de irradiação do conjunto, fazendo com que seja
possı́vel modificar a direção do feixe de maior ganho (lóbulo principal). Neste contexto,
considera-se a utilização de um livro de códigos (codebook) com conjuntos de defasagens
pré-determinadas que geram feixes de irradiação em diferentes direções que cobrem todo
o espaço angular do transmissor [Wei et al. 2017].

A quantidade de elementos irradiantes determina o ganho máximo que se obtém
no lóbulo principal, o qual é dado pelo número de linhas multiplicado pelo número de
colunas da matriz de antenas [Balanis 2016]. Os gráficos da Figura 1 apresentam o ga-
nho de diferentes tamanhos de matrizes de antenas em função do ângulo de incidência
para o caso em que o lóbulo principal da matriz está direcionado para o ângulo de zero
grau. Pode-se perceber que a quantidade de elementos na matriz influencia tanto o ganho
máximo quanto a largura do feixe. Assim, o emprego de matrizes de antenas permite
modificar eletronicamente, sem elementos mecânicos [Balanis 2016], a direção do feixe
de transmissão, viabilizando o uso de técnicas de BF.

Desta forma, diversos trabalhos propuseram algoritmos para a realização do BF
considerando-se a utilização de uma matriz de antenas. Um algoritmo de referência é o
da busca exaustiva [Wei et al. 2017] que consiste em uma varredura dos diferentes fei-
xes presentes em seus codebooks para a transmissão de sondas de forma que todas as
possı́veis combinações de feixe da EBmm e do USR sejam testadas. A Figura 2 apresenta
um exemplo de EBmm e USR, cada um com uma quantidade de feixes de transmissão
próprios e uma matriz que contém todas as combinações de feixe a serem testadas. Ape-
sar de ser a técnica que demanda mais tempo, a busca exaustiva tem a vantagem de ser a
técnica capaz de encontrar a combinação de feixes da EBmm e USR que garante a maior
relação sinal-ruı́do (SNR) nas comunicações posteriores.
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Figura 2. Exemplo de execução do algoritmo de busca exaustiva.

Figura 3. Exemplo de execução do algoritmo de busca iterativa.

Para reduzir o tempo despendido na busca, os autores em [Giordani et al. 2016a]
propõem um algoritmo iterativo dividido em dois estágios. No primeiro, utiliza-se feixes
de transmissão com maior abertura angular, que permitem fazer a varredura de todo o
espaço angular com menos feixes. Numa segunda etapa, dentro do espaço angular em
que se obteve maior SNR na primeira etapa, faz-se uma nova varredura utilizando os
feixes de menor abertura. Os resultados mostram que o processo iterativo é mais rápido
que o exaustivo. Apesar disso, deve-se ressaltar que o processo iterativo apresenta maior
possibilidade de falha na detecção entre EBmm e USR, já que o feixe mais aberto utilizado
na primeira etapa possui menor ganho em relação ao feixe mais estreito, o que pode
tornar impossı́vel a obtenção de uma SNR mı́nima para a detecção do sinal transmitido.
A Figura 3 apresenta um exemplo de execução do algoritmo iterativo em cada etapa.

Outra classe de algoritmos é aquela que utiliza informações de contexto para auxi-
liar o processo de BF. A Figura 4 apresenta um cenário tı́pico considerado pelos trabalhos
que seguem esta linha. Neste cenário, considera-se que existe uma rede subjacente, que
funciona como um canal de controle fora da banda, por onde EBmm e USR podem trocar
informações e receber sinais de sincronização [Shokri-Ghadikolaei et al. 2015].

A informação de geolocalização, trocada pelo canal de controle, permite que o
processo de BF seja realizado mais rapidamente. Em [Giordani et al. 2016b], os autores
consideram que o USR envia sua geolocalização, obtida através de GPS, para a EBmm.
Desta forma, o procedimento de BF para a EBmm se resume a calcular a direção em que
o USR se encontra e escolher o feixe de transmissão naquela direção. Isso reduz enorme-
mente o tempo necessário para o BF na EBmm, a qual não necessita fazer varredura em
diferentes combinações de feixe para a escolha da melhor combinação. Neste mesmo ar-
tigo, propõe-se uma variação desse método, ao qual demos o nome de GPS refinado, onde
o EBmm faz uma varredura não somente no feixe de maior ganho, mas também nos seus
dois feixes adjacentes. Um problema dos métodos propostos em [Giordani et al. 2016b]
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Figura 4. Funcionamento de um alg. de BF baseado em informações de contexto.

é que não se considera que a informação de geolocalização obtida através do GPS pode
possuir um erro associado, o qual pode levar a conclusões erradas a respeito de qual é o
melhor feixe a ser utilizado. Tais impactos serão melhor explicados na Seção 3.

Além do trabalho supracitado, outros usam informação de contexto em con-
junto com técnicas de aprendizado de máquina, como em [Capone et al. 2015] e
[Peng et al. 2016]. Estes trabalhos consideram que diversas informações de contexto a
respeito dos USRs, como por exemplo, com qual EBmm o USR estabeleceu o enlace e
quais foram os feixes utilizados, são armazenados em uma base de dados única. Em co-
nexões futuras, essas informações são utilizadas pelo método de aprendizado para definir
os melhores parâmetros a serem usados, buscando agilizar o acesso inicial com a maior
SNR possı́vel. Entretanto, se considerarmos efeitos como mobilidade dos USRs e dos
obstáculos do cenário, tais informações tornam-se imprecisas rapidamente, causando a
ineficácia das estratégias por aprendizado de máquina adotadas por esses trabalhos.

3. Propostas

Como descrito na seção anterior, as estratégias que utilizam a informação de geoposici-
onamento para apressar o acesso inicial não avaliaram o impacto da acurácia do sistema
de geoposicionamento nas suas propostas. Nesta seção, utilizaremos uma abordagem
geométrica para avaliar esse impacto em relação à disposição do receptor e do trans-
missor. A partir dessa avaliação, dois novos algoritmos conscientes desses erros foram
propostos e serão descritos nesta seção.

Ambas as propostas usam a informação de posicionamento do usuário para a es-
colha do feixe principal e realizam uma varredura numa maior área angular para diminuir
o impacto do erro nesse posicionamento, buscando o menor número de iterações possı́vel
para não onerar o tempo de busca. A primeira proposta reduz o tamanho da matriz de
antenas e testa o feixe principal e seus adjacentes para ter uma maior cobertura com me-
nos tempo de BF. Em seguida, refina o melhor feixe da primeira fase com feixes mais
estreitos. A segunda proposta utiliza feixes estreitos de forma intercalada e seleciona os
dois feixes com a melhor relação sinal-ruı́do para então testar seus feixes adjacentes.

Na próxima subseção, será feita uma avaliação do erro de geolocalização em
função da distância entre USR e EBmm, para em seguida, apresentarem-se as duas pro-
postas desse trabalho.
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Figura 5. Conceito geométrico do erro de geoposicionamento.

3.1. Impacto do Erro de Geoposicionamento no Acesso Inicial

A informação correta do posicionamento do usuário permite à EBmm e ao USR realizar
o BF de forma rápida e precisa [Giordani et al. 2016b]. No entanto, em áreas urbanas ou
de florestas [Vaitl et al. 2010, Menard et al. 2011, Menard and Miller 2011], onde ocorre
o bloqueio, reflexão ou difração do sinal [Renfro et al. 2018], o erro de geolocalização
pode ser bastante elevado. Desta forma, o uso dessa informação pode determinar uma
decisão não ótima, podendo levar a uma taxa de de transmissão reduzida ou até mesmo a
falha na comunicação. Ao analisarmos geometricamente a distância entre EBmm e USR
conjuntamente com o erro de geolocalização (Figura 5), podemos notar que quanto mais
próximo está o USR da EBmm, maior é o impacto do erro. Quando o USR está a uma
distância d da EBmm, o raio do erro é muito mais significativo em relação à abertura do
feixe, resultando em um erro angular máximo (EAmax), do que quando o USR está a uma
distância d0, onde o erro é menos relevante em proporção ao tamanho da abertura do feixe
(EA0

max). Ou seja, se d < d0 então EAmax > EA0
max.

Intuitivamente, isso significa que em distâncias menores, a varredura deve ser feita
em um maior espaço angular do que em distâncias maiores. Por outro lado, maior espaço
angular significa maior número de feixes e por conseguinte maior tempo de busca. Tais
constatações nos levaram a desenhar as propostas descritas em seguida.

3.2. GPS + Iterativo

O primeiro algoritmo é dividido em duas etapas. Na fase inicial, a EBmm utiliza a posição
do USR obtida do sistema de geoposicionamento para fazer a escolha do feixe principal e
seus adjacentes, os quais serão usados durante o beamforming. Por outro lado, o usuário
usa todos seus feixes, tentando obter a melhor SNR possı́vel. Caso não consiga obter uma
SNRmin, essa etapa deve ser refeita. Ao invés da EBmm usar uma matriz de antenas com
todos os elementos para obter um maior ganho, ela utiliza uma matriz com um número
menor de elementos, fazendo com que o feixe tenha uma maior abertura angular e assim
realizar uma varredura mais ampla. Isso permite realizar um beamforming mais rápido,
mesmo que isso cause uma redução significativa em seu ganho. Na fase final, o feixe da
EBmm com o maior SNR da primeira etapa é dividido em sub-feixes de menor abertura e
maior ganho, empregando-se toda a matriz de elementos. Então, realiza-se o beamforming
entre os sub-feixes da EBmm e os feixes do USR, buscando a combinação com o maior
SNR. A Figura 6 ilustra o funcionamento desse algoritmo.
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Figura 6. Representação do algoritmo GPS+ Iterativo

Figura 7. Representação do algoritmo Refinado+Busca

3.3. Refinado + Busca

O segundo algoritmo também possui duas fases. Inicialmente, a EBmm usa a posição
do USR para realizar a escolha do feixe principal e de seus feixes adjacentes intercala-
dos. Em seguida, é realizado o BF entre esses três feixes e os feixes do usuário, obtendo
a melhor SNR para cada feixe da EBmm utilizado. Na fase seguinte, uma comparação
das medidas de SNR obtidas nos feixes intercalados adjacentes é realizada. O feixe que
obtiver a melhor SNR terá seus feixes adjacentes testados. No caso de não se obter ne-
nhuma informação de SNR nesses feixes, pelo fato de não alcançarem um nı́vel mı́nimo
de sinal durante o BF, os dois feixes adjacentes do principal serão testados. Pela Figura 7,
podemos entender melhor o comportamento da proposta. Nessa figura, o feixe principal é
sempre numerado com 1, logo os feixes 4 e 5 são os intercalados adjacentes. Na primeira
possibilidade, o SNR do feixe 4 foi maior que o do 5, então os feixes 2 e 6 são testados.
A segunda possibilidade é o inverso da primeira, então serão avaliados os feixes 3 e 7.
A última possibilidade corresponde ao caso de ambos os feixes 4 e 5 não terem obtido
respostas de SNR, nesse caso os feixes 2 e 3 serão escolhidos para o BF. Ao final de todo
o processo, a EBmm terá obtido informações de SNR de cinco feixes, assim como as
combinações de feixes que as geraram. Para estabelecer a comunicação, será escolhida a
combinação com maior SNR.

4. Modelo

Neste trabalho, desenvolvemos um novo modelo que fornece uma métrica única para ava-
liar o desempenho dos algoritmos de BF descritos nas seções anteriores. Esse modelo leva
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Figura 8. Modelo para a avaliação do acesso inicial em ROmm.

em consideração e integra duas métricas conflitantes: o tempo gasto no procedimento de
acesso inicial (tAI) e a SNR do enlace estabelecido através desse procedimento. O tempo
gasto no acesso inicial está diretamente relacionado ao tempo de execução do algoritmo
de BF e representa uma sobrecarga (overhead) na comunicação entre EBmm e USR, en-
quanto a SNR obtida indica a eficiência do algoritmo de BF na busca por uma combinação
de feixes EBmm-USR que forneça uma elevada qualidade de comunicação.

Usualmente, quanto maior o tempo gasto no procedimento de acesso inicial pelo
algoritmo de BF, maior serão as chances do enlace formado possuir uma alta SNR, pois
o algoritmo terá testado mais combinações de feixes entre EBmm e USR. Em contrapar-
tida, algoritmos que demandam menos tempo no procedimento de acesso inicial têm a
tendência a formar enlaces com menor SNR e consequentemente menor capacidade.

O modelo proposto assume que a execução do procedimento de acesso inicial é
uma tarefa frequente e recorrente em uma ROmm. Tal caracterı́stica pode ser causada
na prática por diferentes fatores, dentre os quais se destaca a intermitência dos enlaces
devido à grande variabilidade do canal em altas frequências [Barati et al. 2016]. Assim,
o modelo considera que, do ponto de vista de um usuário, a comunicação com a EBmm
ocorre em superquadros. como mostrado no diagrama da Figura 8, os quais têm duração
representada por um tempo de quadro (tFrame). Cada superquadro é dividido em duas
fases. Na primeira, acontece a execução do procedimento de acesso inicial para o estabe-
lecimento do enlace, com duração tAI . Na segunda fase, ocorre a transmissão de dados,
onde EBmm e USR poderão se comunicar pelo enlace estabelecido, com duração tDados.

A partir do modelo proposto pode-se derivar uma nova métrica de desempenho
que é dada por uma combinação do tempo de acesso inicial e a SNR obtida na formação
do enlace. Inicialmente, considera-se que o enlace recém formado no acesso inicial terá
uma capacidade de transmissão de dados (Capacidadenominal) relacionada à sua SNR e
à sua largura de banda B de acordo com a equação da capacidade do canal de Shannon
(Equação 1) [Rappaport 1996].

Capacidadenominal = B ⇥ log2(1 + SNR) (1)

A partir da definição da Capacidadenominal, e considerando o modelo proposto
na Figura 8, pode-se definir a métrica de Capacidadeefetiva conforme apresentado na
Equação 2. Esta métrica de desempenho é dada pela Capacidadenominal ponderada pelo
tempo disponı́vel para a transmissão de dados no superquadro do modelo proposto. As-
sim, pode-se avaliar com uma única métrica de desempenho o impacto do tempo gasto
com acesso inicial e a qualidade do enlace formado pelo método.
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Capacidadeefetiva = Capacidadenominal ⇥
✓
tFrame � tAI

tFrame

◆
(2)

Esta modelagem e a métrica de desempenho proposta serão utilizadas para avaliar
os algoritmos de acesso inicial baseados em informação de contexto propostos na Seção
3 em comparação com os algoritmos presentes na literatura.

5. Avaliação de Desempenho

Para avaliar o desempenho dos mecanismos de acesso inicial propostos, foi implementado
um simulador próprio em linguagem C que segue o modelo apresentado na Seção 4. O
simulador emula um cenário em duas dimensões contendo uma EBmm e um USR em
uma topologia estática, sem mobilidade dos equipamentos. Cada rodada de simulação
representa um superquadro contendo as duas fases descritas no modelo: acesso inicial e
transmissão de dados. A duração do superquadro (tFrame) é um dos parâmetros de entrada
do simulador, o que permite avaliar qual o impacto da demanda por operações frequentes
de acesso inicial para o reestabelecimento do enlace.

A implementação faz algumas considerações a respeito do funcionamento da
ROmm semelhantes àquelas feitas em [Barati et al. 2016], o qual propõe um arcabouço
de funcionamento na forma de uma extensão do utilizado em redes LTE. Desse trabalho,
consideramos o fato de que o BF acontece através do envio de sondas (PSSs - Primary
Synchronization Signals) por parte da EBmm, que são pacotes pequenos enviados em
intervalos de tempo periódicos, tper. A SNR dos pacotes recebidos é calculada pelo si-
mulador, permitindo que os diferentes algoritmos possam comparar o desempenho das
diversas combinações de feixes para a escolha daquele que fornece a melhor SNR.

Vale destacar que, para o completo funcionamento dos algoritmos de BF, deve-
se considerar que existe algum tipo de resposta do USR para EBmm informando em
qual combinação de feixe foi a escolhida durante o BF. Nesta implementação assumiu-se,
conforme em [Shokri-Ghadikolaei et al. 2015], que existe uma macrocélula subjacente à
ROmm que serve como canal de comunicação fora da banda por onde o USR notifica a
EBmm da escolha realizada. Como escolha de implementação, assumiu-se que a quanti-
dade de informação a ser enviada é pequena e o tempo de envio dessa resposta no canal
fora da banda é desprezı́vel.

Para representar a transmissão dos sinais com comprimento de ondas milimétricas,
implementou-se no simulador um modelo de propagação que foi em parte baseado em
[Akdeniz et al. 2014]. Nesse trabalho, os autores desenvolvem um modelo de propagação
para ondas milimétricas baseado em experimentos reais de transmissão de sinais em altas
frequências (28 GHz e 73 GHz) na cidade de Nova Iorque nos EUA. Através da análise
estatı́stica dos resultados dos experimentos, o artigo propõe um modelo estatı́stico de
perda de percurso em larga escala (path loss), o qual é capaz de determinar de acordo
com a distância entre transmissor e receptor as probabilidades da comunicação acontecer
em visada direta (LOS - Line of Sight), sem visada direta (NLOS - Non Line of Sight) ou
da comunicação ser inviável (outage). Para cada tipo de comunicação, LOS ou NLOS,
existe uma parametrização da expressão do cálculo da perda de percurso. Quando ocorre
um outage, determinado pelo modelo, a perda no percurso é considerada infinita.
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Outro fenômeno importante para a propagação de sinais em ondas milimétricas
é a variabilidade do canal determinada pelo desvanecimento em pequena escala (fast fa-
ding). Esse desvanecimento é causado não só pela mobilidade do receptor, mas também
pela mobilidade do cenário e os efeitos da propagação por múltiplos percursos que varia
em pequenos intervalos de tempo, resultando em interferências construtivas e destrutivas
do sinal. Para representar essa variação ao longo do tempo de simulação no simulador
implementou-se o modelo de Rayleigh, conforme descrito em [Rappaport 1996].

Além destas funcionalidades básicas para a avaliação de desempenho do processo
de acesso inicial em ROmm, também foram implementados no simulador diferentes al-
goritmos de BF. Foi implementada a busca exaustiva (identificado como Exaustivo
nos gráficos), conforme descrito na Seção 2. Implementou-se também o uso simples da
informação da geolocalização (GPS) e a sua variante que verifica, além do feixe indi-
cado pela geolocalização, os feixes adjacentes (GPS refinado). Em ambos os casos,
conforme descrito em [Giordani et al. 2016b] e na Seção 2. E por fim, foram imple-
mentados também os dois novos algoritmos propostos na Seção 3, identificados como
GPS+Iterativo e Refinado+Busca nos gráficos.

5.1. Ambiente de simulação

Para os resultados de simulação que serão apresentados a seguir foram realizadas
simulações de 2 mil superquadros para cada distância entre EBmm e USR. Em cada
cenário, o USR é posicionado em uma direção aleatória da EBmm, mas mantendo a
distância desejada. As distâncias entre EBmm e USR foram variadas de 4 até 200 me-
tros, em passos de incremento de 4 metros. Os resultados apresentados são as médias
das métricas avaliadas com barras de erro correspondentes aos intervalos de confiança
calculados com um nı́vel de confiança de 95%.

Um dos parâmetros variados nas simulações foi o tamanho do superquadro
(tFrame). Conforme mencionado anteriormente, o tamanho do superquadro também pode
ser interpretado como o intervalo entre operações de acesso inicial na ROmm. Cenários
com tFrame pequenos visam representar cenários onde há maior intermitência do enlace
causada pela alta variação do canal. Enquanto cenários com tFrame grandes visam repre-
sentar cenários onde os enlaces estabelecidos pelo acesso inicial são mais estáveis. Serão
apresentados resultados de simulação com valores de tFrame iguais à 200, 500 e 1500 ms.

Em todos os cenários de simulação a EBmm e o USR utilizam matrizes de antenas
12x12 e 4x4, respectivamente. Sendo que na fase inicial da proposta GPS+iterativo
a EBmm utiliza um subconjunto 3x3 da matriz 12x12. Em todos os casos, a separação
entre os elementos irradiantes é de 1/4 do comprimento de onda (�/4).

Para o cálculo da perda de percurso, utiliza-se os parâmetros definidos em
[Akdeniz et al. 2014] para transmissões em 28 GHz. A largura de banda é de 1 GHz,
a potência de transmissão é de 30 dBm, o limiar de SNR para a detecção do PSS é de
-5 dBm, o limiar de SNR para a recepção na fase de dados é de 20 dB. Além disso,
considera-se que o intervalo entre a transmissão das sondas PSS (tper) para o teste de
cada combinação de feixe é de 1 ms, conforme considerado por [Barati et al. 2016].

Para os algoritmos que utilizam geolocalização, considerou-se um erro de
geolocalização dado por uma distribuição normal com média µ e variância �, conforme a
análise estatı́stica de dados experimentais apresentados em [Vaitl et al. 2010]. Foram es-

947

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 0  50  100  150  200

C
a

p
a

ci
d

a
d

e
 e

fe
tiv

a
 (

G
b

p
s)

Distância (m)

Exaustivo
GPS

GPS refinado
Proposta (GPS+Iterativo)

Proposta (refinado+busca)

(a) Erro baixo de geolocalização.

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 0  50  100  150  200

C
a

p
a

ci
d

a
d

e
 e

fe
tiv

a
 (

G
b

p
s)

Distância (m)

Exaustivo
GPS

GPS refinado
Proposta (GPS+Iterativo)

Proposta (refinado+busca)

(b) Erro alto de geolocalização.

Figura 9. Capacidade efetiva em função da distância com tframe = 200ms.

colhidos dois casos extremos de parametrização para o erro de acordo com os resultados
experimentais em [Vaitl et al. 2010]: erro baixo, onde µ = 5m e � = 15m, e erro alto,
onde µ = 10m e � = 60m.

Nos gráficos apresentados a seguir serão mostradas três métricas de desempenho.
A primeira é a capacidade efetiva, conforme explicado na Seção 4. A segunda é a duração
do acesso inicial, que é dado pelo tempo médio gasto com o procedimento de acesso
inicial por cada algoritmo. E por fim, temos a capacidade nominal que é o valor absoluto
de taxa de transmissão que cada algoritmo obtém.

5.2. Resultados

No primeiro conjunto de gráficos das Figuras 9, 10 e 11, têm-se os resultados para a
métrica capacidade efetiva dos diferentes algoritmos em função da distância entre USR
e EBmm em diferentes configurações de tFrame e erro de geolocalização. Inicialmente,
podemos observar o impacto causado pelo erro de geolocalização no desempenho dos
algoritmos. A menos da busca exaustiva, que não utiliza informação de geolocalização,
pode-se perceber que todos os demais algoritmos têm o desempenho reduzido com o
aumento do erro. Isso se justifica pois com estes algoritmos a EBmm tenta encontrar a
melhor combinação de feixes utilizando apenas a geolocalização com erro informada ou
fazendo algum tipo de varredura limitada à direção indicada pela geolocalização. Quando
o erro é alto, esses algoritmos têm a tendência a tomar decisões menos eficientes.

Ainda a respeito do impacto do erro de geolocalização, podemos ver que os dois
algoritmos propostos neste trabalho têm o desempenho menos prejudicado pelo aumento
do erro do que as propostas já existentes na literatura. Isso ocorre porque as propostas
são capazes de fazer uma varredura num espaço angular maior do que o GPS e o GPS
refinado. Logo, mesmo que uma localização errada do USR seja repassada para a
EBmm, aumenta-se a probabilidade de que um feixe na direção da localização correta
seja testado. Isso é uma caracterı́stica importante dos mecanismos de acesso inicial pro-
postos, que mostra que as propostas têm desempenho mais robusto mesmo em cenários
desafiadores com erro de geolocalização elevados.

Outra observação interessante sobre este conjunto de resultados é a respeito do
impacto do tFrame. Pode-se perceber que o algoritmo mais influenciado pelo tFrame é
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Figura 10. Capacidade efetiva em função da distância com tframe = 500ms.
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Figura 11. Capacidade efetiva em função da distância com tframe = 1500ms.

o Exaustivo. Isso ocorre porque, apesar de obter a melhor capacidade nominal (Fi-
gura 12b), este algoritmo possui um atraso elevado, causado pela necessidade de testar
todas as combinações de feixe. A Figura 12a, que apresenta o tempo de acesso inicial em
função da distância no cenário com tFrame = 500ms e erro de GPS alto, mostra que o
Exaustivo apresenta os piores resultados para o atraso. Apesar disso, quando conside-
ramos a métrica capacidade efetiva, em cenários onde o tFrame é grande, o Exaustivo
apresenta bons resultados, pois a frequência com que se realiza o acesso inicial é baixa.

Por fim, comparando o desempenho das duas propostas pode-se perceber que, em
cenários de erro de GPS alto, o GPS+Iterativo tem o desempenho prejudicado para
distâncias grandes. Como este algoritmo utiliza um feixe mais aberto em sua primeira
fase, o que reduz o ganho da antena, com o aumento da distância, aumenta também a
probabilidade das sondas PSS não serem detectadas pelo USR. Isso fica comprovado pela
elevação do tempo de acesso inicial em função da distância na Figura 12a.

6. Conclusão

O acesso inicial em ROmm é uma tarefa importante e que pode influenciar no de-
sempenho da rede. Alguns trabalhos que estudam o problema consideram o uso da
geolocalização do USR para acelerar esta tarefa, mas desconsideram possı́veis impre-
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Figura 12. Tempo de acesso inicial e capacidade nominal para tFrame = 500ms e

erro alto de geolocalização.

cisões nesta informação. Neste trabalho foi proposto um modelo para a análise do im-
pacto do acesso inicial no desempenho da ROmm e dois novos algoritmos de BF que
visam lidar com os erros de geolocalização. Os resultados obtidos com a avaliação de
desempenho do algoritmo proposto mostram que ele possui maior imunidade a erros de
geolocalização que o estado da arte na maioria dos cenários avaliados. Este resultado
é causado principalmente pelo fato das propostas cobrirem uma maior área angular no
entorno da posição indicada pela geolocalização.

Em trabalhos futuros pretendemos estender esta análise de desempenho para
cenários não considerados neste trabalho e propor novos algoritmos que sejam adaptati-
vos ao erro estimado de geolocalização, à frequência com que o acesso inicial é realizado
e também à distância estimada entre EBmm e USR.
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Abstract. With the increasing popularization of computer network-based tech-

nologies, security has become a daily concern, and intrusion detection systems

(IDS) play an essential role in the supervision of computer networks. A current

approach to detect network intrusions is the development of intrusion detec-

tion systems by employing machine learning techniques. Due to a variety of

strategies used, there is a need for a systematic way that supports the decision

making in a machine learning-based IDS project. In this paper, we present a

systematic approach to decision-making support for algorithms selection on the

IDS design. We used a very recent dataset and reduced their features from 78

to 51 through the mean decrease in impurity (MDI) feature selection technique.

Afterward, we evaluated the network intrusion detection performance of eight

machine learning algorithms on two dataset resampling techniques. Decision

Trees, Random Forests and Multi-layer Perceptron on Stratified 10-Fold algo-

rithms reached Precision, Recall, and F1-Scores metrics on about 98%-99%

with low test times.

1. Introduction
Intrusion Detection Systems (IDS) are systems built to monitor and analyze network traf-
fic and hence detect anomalies and attack intrusions [Hindy et al. 2018]. From a machine
learning perspective, the network intrusion detection can be considered a typical clas-
sification problem and the IDS project based on machine learning generally consists of
three phases: (i) pre-processing, (ii) training, and (iii) detection [Li et al. 2019]. The
project phases are composed of tasks that may require decision making by a strategy or
technology. The selection of machine learning algorithms has its own set of activities and
decision-making, as shown in figure 1.

Under a multidisciplinary view, as a classification problem, some additional chal-
lenges interfere with the design of an IDS. Traditional network intrusion detection systems
have been developed using available knowledge bases (a.k.a. IDS datasets), and its per-
formance depends heavily on the quality of the knowledge base [Li et al. 2019, Shiravi
et al. 2012]. Therefore, the lack of an adequate public dataset severely impairs an IDS
evaluation.

In this paper, we focus on algorithms selection decision-making tasks. We applied
eight well-known machine learning algorithms to evaluate the accuracy of a general IDS
based on the recent CICIDS2017 dataset [Sharafaldin et al. 2018]. Our contribution
is threefold. First, we highlighted the decision-making viewpoint throughout the process
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Figure 1. Algorithm selection decision-making activities.

and detailed all steps used for machine learning algorithms evaluation. Then, we evaluated
the performance of the classifiers directly from the whole dataset with all attack labels,
which is the most realistic way to deal with unseen data. Finally, we used two data
resampling techniques to evaluate the intrusion detection performance of the classifiers
on the selected feature set.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 presents relevant
related works. Section 3 shows some background for a better understanding of our pro-
posal. Section 4 presents the proposed methodology, followed by the obtained results in
Section 5 and discussion in Section 6. Finally, we present the conclusions in Section 7.

2. Related Works
Previous works have addressed, at different levels, the decision-making for algorithms
selection on machine learning-based IDS design. This section presents some of these
recent works by focusing on feature selection (FS) techniques, datasets, metrics, machine
learning algorithms, and data resampling techniques used.

Varguese and Muniyal [Varghese and Muniyal 2017] studied the efficacy of seven
different algorithms concerning two different feature selection strategies on the NSL-
KDD dataset. They used Correlation-based Feature Selection (CFS) and Principal Com-
ponent Analysis (PCA) for feature selection. They also evaluated the performance of j48,
NBTree, Random Forest, LibSVM, Bagging with REPTree, PART, and Multilayer Per-
ceptron(MLP) classifiers by using 10-Fold cross-validation. The authors evaluated the
performance of the classifiers concerning feature extraction by calculating performance
measures like accuracy, erroneous rate, recall, precision, F-measure, ROC and execution
time.

Effendy et al. [Effendy et al. 2017] also used the NSL-KDD dataset and Infor-
mation Gain Ratio (IGR) for feature selection. The authors evaluated the Naive-Bayes
classifier with the accuracy as key performance indicator.

Biswas [Biswa 2018] studied the combination of feature selection techniques and
classifiers to build accurate network intrusion detection. He applied four feature selection
methods on the NSL-KDD dataset and evaluated the performance of five classifiers. The
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author used 5-fold cross-validation and adopted the accuracy as the performance metric.

Park et al. [Park et al. 2018] evaluated the performance of detecting different types
of attacks on Kyoto 2006+ dataset. They performed a selection of features manually,
based on the recommendation of other works. The authors evaluated the Randon Forest
classifier by using precision, recall, F1-Score, F2-Score, and Accuracy as the performance
metrics. They manually separate the dataset from the training and test portions for each
class label. They perform the training in the dataset and the metric estimation in the test
subset only once.

Sharafaldin et al. [Sharafaldin et al. 2018] also extracted traffic features from the
CICIDS2017 dataset and examined the performance and accuracy of the selected fea-
tures with KNN, RF, ID3, Adaboost, MLP, Naive-Bayes, and QDA. They do not provide
information about dataset splitting or resampling techniques usage on their classifiers per-
formance evaluation.

Almseidin et al. [Almseidin et al. 2017] used an older dataset version, the KDD99.
They evaluated the J48, Random Forest, Random Tree, Decision Table, MLP, Naive-
Bayes, and Bayes Network classifiers by using precision, recall, ROC area, and Root
Mean Squared Error as performance metrics. They do not provide information about
dataset splitting and feature selection.

Ultimura and Costa [Utimura and Costa 2018] used 10% of the ISCXIDS2012
dataset to evaluate its algorithms. They manually separate the data in different training
and test portions and perform the training and the metric estimation for each sub data
proportion. The authors divided their work into two phases; the first one focused on the
comparative analysis of the performance of the classifiers using the new ISCXIDS2012
dataset and the second on the validation of the SDI Snort ++ extension. The authors
evaluate the Multilayer Perceptron (MLP) and the Optimum-Path Forest (OPF) classifiers
by using the accuracy and execution time as performance metrics.

Table 1 summarizes the very recent works discussed where we highlight used
dataset, feature selection, number of ML algorithms and split strategy. Here we used a
new and still little-analyzed IDS dataset that contains the most current common attacks
and evaluated the performance of network intrusion detection by adopting two data re-
sampling techniques and eight classifiers on the entire dataset.

Table 1. Related works summary.
Reference Dataset FS # algorithms Split strategy

[Varghese and Muniyal 2017] NSL-KDD Yes 7 10-Fold
[Effendy et al. 2017] NSL-KDD Yes 1 not clear

[Almseidin et al. 2017] KDD-99 No 7 not clear
[Biswa 2018] NSL-KDD Yes 5 5-Fold

[Park et al. 2018] Kyoto 2006+ Yes 1 Train/test split
[Utimura and Costa 2018] ISCXIDS2012 No 2 Train/test split
[Sharafaldin et al. 2018] CICIDS2017 Yes 7 not clear

This paper CICIDS2017 Yes 8 Strat. and 10-Fold
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3. Background
3.1. CICIDS2017 Dataset
Sharafaldin et al. [Sharafaldin et al. 2018] analyzed the properties of eleven IDS datasets
since 1998 and showed that most are out of date and unreliable. Some issues found are i)
existing datasets suffer from the lack of traffic diversity and volumes, and ii) datasets do
not cover the variety of known attacks.

CICIDS2017 dataset is for networking security and intrusion detection and is pub-
licly available for research ends from Canadian Institute of Cyber-security [CIC 2018].
They captured data for a total of 5 days and extracted more than 80 network flow features
from the generated network traffic (PCAP files). They also delivered the network flow
dataset as CSV files which have 78 features and respective class labels. Implemented
attacks include Brute Force FTP, Brute Force SSH, DoS, Heartbleed, Web Attack, Infil-
tration, Botnet and DDoS. The CICIDS2017 dataset consists of labeled network flows,
including full packet payloads in pcap format, the corresponding profiles and the labeled-
flows and CSV files for the machine and deep learning purpose (please check Table 2).

Table 2. CICDS2017 dataset CSV.
File name Classes

Monday-WorkingHours.pcap ISCX.csv Benign
Tuesday-WorkingHours.pcap ISCX.csv BruteForce, FTP-Patator, SSH-

Patator, and Benign
Wednesday-workingHours.pcap ISCX.csv DoS/DDoS, DoSslowloris, DoSS-

lowhttptest, DoSHulk, DoSGolden-
Eye, Heartbleed, and Benign

Thursday-WorkingHours-Morning-WebAttacks.pcap ISCX.csv WebAttack-BruteForce,
WebAttack-XSS, WebAttack-Sql,
and Benign

Thursday-WorkingHours-Afternoon-Infilteration.pcap ISCX.csv Infiltration, MetaExploit, and Be-
nign

Friday-WorkingHours-Morning.pcap ISCX.csv Botnet and Benign
Friday-WorkingHours-Afternoon-DDos.pcap ISCX.csv DDoS and Benign

Friday-WorkingHours-Afternoon-PortScan.pcap ISCX.csv PortScan and Benign

3.2. Machine Learning on Network Intrusion Detection
Supervised learning approaches discover the patterns to map an input to an output based
on the labeled input-output pairs of data samples. The classification problem is a typical
supervised learning problem, which has been commonly used for network intrusion de-
tection and many machine learning approaches have been used to solve network intrusion
detection issues, and all of them consist of three general phases [Li et al. 2019]:

• Preprocessing: The data instances that are collected from the network environ-
ment are structured, which can then be directly fed into the machine learning al-
gorithm. The processes of feature extraction and feature selection are also applied
in this phase;

• Training: A machine learning algorithm is used to characterize the patterns of
various types of data, and build a corresponding system model.
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• Detection: Once the system model is built, the monitored traffic data will be used
as system input to be compared to the system model.

Pedregosa et al. [Pedregosa et al. 2011] provides a brief explanation of evaluated algo-
rithms as follows.

• Nearest Centroid: is a simple algorithm that represents each class by its member
centroid. It has no parameters to choose, and for its simplicity, we choose it as our
baseline algorithm;

• Naive-Bayes: Naive Bayes methods are a set of supervised learning algorithms
based on applying Bayes’ theorem with the naive assumption of conditional inde-
pendence between every pair of features given the value of the class variable;

• AdaBoost: Its an ensemble boosting-based method. The core principle of Ad-
aBoost is to fit a sequence of weak learners such as small decision trees, on re-
peatedly modified versions of the data and then combines the predictions through
a weighted majority vote (or sum).

• Multi-layer Perceptron: MLP learns a mapping from input features to outputs
and consists of layers of non-linear elements which form complex hypotheses.

• Decision Trees: are a non-parametric supervised learning method. The goal is
to create a model that predicts the value of a target variable by learning simple
decision rules inferred from the data features.

• K-Nearest Neighbors: is instance-based learning in which the algorithm does
not attempt to construct a general internal model, but stores instances of the train-
ing data. Classification is computed from a simple majority vote of the nearest
neighbors of each point.

• Random Forests: Use randomized decision trees as base learners. It is an en-
semble bagging-based method in which the prediction is given as the averaged
prediction of the individual base learners.

• Quadratic Discriminant Analysis: have closed-form solutions and no hyperpa-
rameters to tune. It has a quadratic decision surface and can be derived from
simple probabilistic models.

Machine learning approaches have been susscessfully employed in the design of
network intrusion detection systems as presented in the works of Park et al. [Park et al.
2018], Hodo et al. [Hodo et al. 2018], Shafaraldin et al. [Sharafaldin et al. 2018], Ul-
timura and Costa [Utimura and Costa 2018], and Biswa [Biswa 2018].

3.3. Resampling techniques

Regarding resampling techniques, a subset of samples are used to fit a model, and the re-
maining samples are used to estimate the efficacy of the model. This process is repeated
many times, and the results are aggregated and summarized. These techniques for esti-
mating model performance operate similarly, and their variations usually center around
the method in which subsamples are chosen [Kuhn and Johnson 2013].

• K-Fold Cross-validation: The dataset samples are randomly partitioned into k
sets of roughly equal size. Each partition, in turn, is used for testing and the
remainder is used for training and repeat the procedure K times so that in the
end, every partition has been used exactly once for testing. Finally, the K error
estimates are averaged to yield an overall error estimate [Witten et al. 2017].
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• Stratified K-Fold Cross-validation: A variant of K-Fold that select the k parti-
tions in a way that makes the folds balanced concerning the outcome. Stratified
K-Fold ensures that the sampling is done in a way that guarantees that each class
is properly represented in both training and test sets [Kuhn and Johnson 2013].

Our work compares the network intrusion detection performance of the classifiers on
CICIDS2017 by using these two resampling techniques.

4. Material and Methods

This section presents the adopted methodology and experiment details as shown in Fig-
ure 2. We divide our experiments into two scenarios, A and B. In experiment A, the
focus was to evaluate the network intrusion detection performance of the classifiers in
the CICIDS2017 dataset in a replicable and comprehensive manner. In experiment B the
focus was to analyze whether a change in the resampling technique significantly alters the
results of experiment A. We present the details of each experiment as follows.

CICIDS2017 DataSet

Preprocessing

KNNNC DTAdaboost MLPNB QDARF

Estimate the metrics on tests subsets

Compare the results

10xFit the models on training subsets

Simple K-Fold / Stratified K-Fold

Figure 2. Experiments workflow.

Our experiments consisting into data preprocessing, apply the resampling tech-
nique for splitting the dataset into training and testing subsets. Within resampling, use
the training subsets to fit each classifier and used the trained classifiers for predicting the
labels of the test data subset. We compute the performance metrics of each trained clas-
sifier on the test subsets by comparing the actual labels and predicted labels. Finally, we
summarize and discuss the results. The main difference between experiment A and B
was the resampling technique adopted for dividing the dataset and evaluate the models.
In experiment A we adopted 10-Fold cross-validation, and in experiment B we adopted
Stratified 10-Fold cross-validation.
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In this paper, the experiments where performed on Ubuntu Linux 18.04 LTS plat-
form, Intel R, Core(TM) i7-7500U CPU 2.70GHz (4CPUs), 16 GB RAM. We employed
Scikit-learn 0.20, Keras 2.2.0, and Python 3.6.5 on the classifiers implementation and
evaluation. We also used the Rpy2 2.9.5 to perform statistics. Scikit-learn [Pedregosa
et al. 2011] is a open source machine learning library and toolbox written in Python1.
Keras2 is a high-level neural networks API, also written in Python. Rpy23 is a Python
interface to the R language.

The CICIDS2017 dataset is available as multiple CSV files, our preprocessing
started by merging the files into a single CSV, removing strange characters from the
column names and convert all non-numerical data into numerical representations. We
decided to exclude as noise, records in which the word Infinity was amid the numerical
values. For feature selection, we adopt Random Forests mean decrease in impurity (MDI)
method directly on the whole dataset. By averaging the estimates of predictive ability over
several randomized trees one can reduce the variance of such an estimate and use it for
feature selection. This is known as the mean decrease in impurity [Pedregosa et al. 2011].
We end the preprocessing by applying the min-max data transformation that scales and
transforms each feature individually such that it is in a small specified range as presented
by Kuhn and Johnson [Kuhn and Johnson 2013].

Our evaluated classifiers are Randon Forests (RF), Naive-Bayes (NB), Adaboost,
Multilayer Perceptron (MLP), Decision Trees (CART), K-Nearest Neighbors (KNN),
Quadratic Discriminant Analysis (QDA), and our baseline for performance evaluation,
the Nearest Centroid (NC) classifier. We configure our MLP as 51/102/51/15. This setup
has 51 neurons in input layer that represent each feature, 102 neurons on the first hidden
layer, 51 neurons on the second hidden layer, and finally, 15 neurons in the output layer
that represents each class label. We used the relu activation function on hidden layers and
softmax activation function in the output layer as Keras documentation recommendations.
We adopted Scikit-learn default hyperparameters on the remaining classifiers.

The CICIDS2017 dataset has multiple attack labels, and we reframed it as a multi-
class classification problem. We used the weighted averaged of the Pr, Rc and F1 metrics
as presented by Shafaraldin et al. [Sharafaldin et al. 2018].

Varguese and Muniyal [Varghese and Muniyal 2017] explain these metrics in a
network intrusion detection way, as follow.

• Precision (Pr): Precision or Predictive value positive is the proportion of positives
(alerts) that corresponds to the presence of the attack condition.

• Recall (Rc): Recall or Sensitivity is a true positive rate which measures the ability
of a test to detect the attack condition when the attack condition is present.

• F1-Score (F1): It is a harmonic combination of the Pr and Rc into a single mea-
sure. It adopts a weighted version of these metrics for multiclass classification
problems.

• Time to test: The recognition of unseen data is essential on IDS design. Thus, we
compute the time needed to run the already trained classifiers on the test set.

1https://www.python.org/
2https://keras.io
3https://pypi.org/project/rpy2/
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Pedregosa et al. [Pedregosa et al. 2011] formally present Pr, Rc, and F1 as follows. If y
is the set of predicted (sample, label) pairs. ŷ is the set of true (sample, label) pairs. L is
the set of labels. yl the subset of y with label l and ŷl is the subset of ŷ.

P =
TP

TP + FP
,R =

TP

TP + FN
(1)

Prweighted(y, ŷ) =
1

P
l2L |ŷi|

X

l2L
|ŷl|P (yl, ŷl) (2)

Rweighted(y, ŷ) =
1

P
l2L |ŷi|

X

l2L
|ŷl|R(yl, ŷl) (3)

F1(y, ŷ) =
2 ⇤ (precision ⇤ recall)
precision+ recall

(4)

Within each resample type, we trained and tested the classifiers and computed the
mean and standard deviation of the metrics for the set of ten rounds in experiments A
and B. We used 10-Fold cross-validation in experiment A and Stratified 10-fold cross-
validation in experiment B.

5. Results
5.1. Preprocess
Table 3 shows the final quantitative for each class label after noise clean up. We observe
that the dataset is highly unbalanced.

Table 3. Dataset clean up
Class Name Num. Repr. Original Samples Noise Samples Final Samples
Benign 0 2273097 1777 2271320
Dos Hulk 4 231073 949 230124
PortScan 10 158930 126 158804
DDoS 2 128027 2 128025
Dos GoldenEye 3 10293 0 10293
FTP-Patator 7 7938 3 7935
SSH-Patator 11 5897 0 5897
DoS Slowloris 6 5796 0 5796
DoS Slowhttptest 5 5499 0 5499
Bot 1 1966 10 1956
Web Attack Brute Force 12 1507 0 1507
Web Attack XSS 14 652 0 652
Infiltration 9 36 0 36
Web Attack SQL Injection 13 21 0 21
Heartbleed 8 11 0 11
Total - 2830743 2867 2827876

On feature selection, we compute the feature importance on the whole dataset
(78 features and one class label column) by using MDI technique within the RandonFore-
stRegressor class of scikit-learn [Pedregosa et al. 2011] as presented by [Sharafaldin et al.
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2018]. However, due to a large number of label classes (15) with different characteristics
to be identified, we decided to keep all features with non-zero importance, thus excluding
only the features in which MDI indicated zero importance. Table 4 lists our 51 features
selected. The final evaluated dataset has 51 feature columns and one column with class
labels.

Table 4. Features selected
Features selected regarding the whole dataset - nonzero importance
Flow Bytes/s, Total Length of Fwd Packets, Bwd Packet Length Std, Subflow Fwd Bytes,
Destination Port, PSH Flag Count, Bwd Packets/s, Flow IAT Mean, Fwd Packet Length Std,
Init Win bytes forward, Fwd IAT Min, Init Win bytes backward, min seg size forward, Av-
erage Packet Size, Fwd Header Length.1, Fwd Header Length, Bwd Packet Length Mean,
Idle Min, Fwd Packet Length Max, Total Length of Bwd Packets, Subflow Bwd Bytes, Ac-
tive Std, Bwd IAT Mean, Bwd IAT Std, Packet Length Mean, Bwd Packet Length Max,
Bwd IAT Min, Avg Bwd Segment Size, Flow IAT Std, Flow IAT Min, URG Flag Count,
Min Packet Length, Max Packet Length, Fwd Packet Length Min, Flow Packets/s, Flow IAT Max,
Flow Duration, Bwd Header Length, Fwd Packets/s, Fwd Packet Length Mean, Fwd IAT Total,
Fwd IAT Std, Fwd IAT Mean, Fwd IAT Max, act data pkt fwd, Total Fwd Packets, Fwd PSH Flags,
Down/Up Ratio, Bwd IAT Max, Avg Fwd Segment Size, ACK Flag Count

5.2. Machine Learning Classifiers Evaluation

This section presents experiment result details and comparison. Table 5 and table 6 shows
the mean and standard deviation of our evaluation metrics for each classifier within a
cross-validation (CV) evaluation.

5.2.1. Experiment A

An individual analysis of experiment A concerning each metric shows that the use of
simple 10-Fold CV generated high standard deviation rates with inconstant results in each
training round and tests as presented in table 5. We use the results of the precision, recall,
and f1-score metrics of experiment A for comparison purposes with those of experiment
B.

Table 5. Experiment A - Performance Evaluation Results
Experiment A - Simple K-fold

Algorithm Precision Recall F1-Score Test time (sec.)
mean std mean std mean std mean std

RF 0.84 0.27 0.88 0.20 0.86 0.25 1.32 0.08
Naive-Bayes 0.90 0.16 0.58 0.14 0.70 0.16 3.23 0.17
AdaBoost 0.76 0.30 0.82 0.22 0.78 0.27 21.26 1.10
MLP 0.83 0.29 0.88 0.19 0.85 0.26 2.05 0.22
DT 0.85 0.27 0.89 0.20 0.86 0.25 0.23 0.01
KNN 0.84 0.29 0.88 0.19 0.85 0.26 2411.17 381.32
NC 0.83 0.23 0.49 0.13 0.61 0.16 0.42 0.01
QDA 0.81 0.29 0.80 0.21 0.77 0.28 7.47 0.71
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5.2.2. Experiment B

Table 6 depicts experiment B in which we used the Stratified 10-Fold CV. We observe low
standard deviations on evaluation metrics that indicates low fluctuations around the mean
in each round of training and test. Concerning precision, RF, MLP, and DT achieved 99%.
KNN and QDA reached 98%. NB produced 97%, NC reached 84%, and the worst result
was Adaboost with 75% of precision that was overcome even by the baseline classifier.
Regarding recall, the best results were DT with 99% and RF with % 98. KNN and MLP
achieved 97%. QDA reached 95% and Adaboost 85%. The worst result was of NB with
67% and the baseline NC with 55% recall. F1-score metric presents DT as the best result
with 99 %. MLP and RF achieved 98 %. KNN reached 97% and QDA 96%. The worst
results were NB with 78% and our baseline, NC with 63%. Since the F1-Score is the
combination of recall and precision, most of those classifiers achieved over 80% that is
good values.

On the testing times evaluation, the worst result was of KNN since this is an
instance-based algorithm in which the amount of data harmed its average time of tests.
DT and NC were the fastest. The remaining algorithms performed the tests on average in
few seconds.

Table 6. Experiment B - Performance Evaluation Results
Experiment B - Stratified K-fold

Algorithm Precision Recall F1-Score Test time (sec.)
mean std mean std mean std mean std

RF 0.99 0.01 0.98 0.03 0.98 0.02 1.40 0.04
Naive-Bayes 0.97 0.01 0.67 0.04 0.78 0.04 5.83 0.74
AdaBoost 0.75 0.01 0.85 0.01 0.80 0.01 23.62 0.20
MLP 0.99 0.13 0.97 0.05 0.98 0.03 1.60 0.13
DT 0.99 0.008 0.99 0.01 0.99 0.01 0.23 0.006
KNN 0.98 0.01 0.97 0.06 0.97 0.04 2435.44 270.74
NC 0.84 0.04 0.55 0.07 0.63 0.06 0.42 0.006
QDA 0.98 0.007 0.95 0.01 0.96 0.01 12.25 0.10

5.2.3. Experiment A and B Comparison

The decrease in the standard deviations of experiment B regarding experiments A is per-
ceptible. However, since the mean is sensitive to variations, it is relevant to test whether
the set of results of a classifier in experiment B overcome the set of results of the same
classifier in experiment A.

We applied the Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test to compare the set of
10 CV results between experiment A and B of each classifier. The default assumption for
the test is that the two samples have the same distribution. The Wilcoxon matched-pairs
signed-ranks test is a nonparametric procedure that can be employed to evaluate a before-
after design whenever one or more of the assumptions of t-test for two dependent samples
are violated [Sheskin 2007]. Hypotheses being tested is:
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• Null hypothesis (H0 = 0): There is no significant difference between a classifier
result and their pair in experiment A and B.

• Alternative hypothesis (HA < 0): The classifier scores in Experiment B are
higher than their pair scores in Experiment A. This is a directional alternative
hypothesis and it is evaluated with a one-tailed test [Sheskin 2007].

The null hypothesis can only be rejected if the computed value TW is equal to or less than
the Wilcoxon tabled critical value at the prespecified level of significance [Sheskin 2007].
With ten repetitions (n=10), the table of critical T values for Wilcoxon’s tests with one-
tailed .10 level of significance is exactly T.10 = 14 [Ott and Longnecker 2015]. We tested
the hypothesis for precision, recall, and f1-score of classifiers concerning experiment A
and B which is shown in table 7.

Table 7. Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Tests - A and B comparison
TW statistics for n = 10 and Critical T.10 = 14

Algorithm Precision Recall F1-Score
TW p-value TW p-value TW p-value

RF 14 0.09 14 0.09 14 0.09
Naive-Bayes 28 0.53 10 0.04 13 0.08
AdaBoost 28 0.53 28 0.53 28 0.53
MLP 16 0.13 13 0.08 14 0.09
DT 11 0.05 10 0.04 10 0.04
KNN 17 0.16 14 0.09 15 0.11
NC 33 0.72 18 0.18 35 0.78
QDA 20 0.24 8 0.02 15 0.11

The results showed that by using Stratified 10-Fold in experiment B, the Random
Forest and Decision Tree overcome their pairs on Pr, Rc, and F1-score. Naive-Bayes
and MLP overcome their pairs in Rc and F1-score. KNN and QDA overcome just in the
recall. For TW > T.10 we cannot reject the null hypothesis and these results do not differ
statistically between experiments A and B.

6. Discussion
In this section, we discuss the results and present the main threats to the validity of this
work. As presented in Section 2, Shafaraldin et al. [Sharafaldin et al. 2018] also evaluated
the performance of classifiers in their dataset as shown in table 8. They did not provide
information on the percentage of the dataset used for training and testing or the number
of test rounds. Comparing the results of Pr, Rc, and F1, our experiment B overcome their
results in all metrics except for Adaboost classifier Pr which was our worst result. The
most significant gains were for the Rc and F1 metrics.
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Table 8. Shafaraldin et al. [Sharafaldin et al. 2018] Results
Algorithm Pr Rc F1 Execution(sec.)
KNN 0.96 0.96 0.96 1908.23
RF 0.98 0.97 0.97 74.39
ID3 0.98 0.98 0.98 235.02
AdaBoost 0.77 0.84 0.77 1126.24
MLP 0.77 0.83 0.76 575.73
Naive-Bayes 0.88 0.04 0.04 14.77
QDA 0.97 0.88 0.92 18.79

By considering our experiment B performance metrics, the decision making for a
classifier depends on IDS design needs. Thus, when the cost of false positives is hight, Pr
is the best metric. When the cost of false negative is hight, Rc is the best. F1 combines
these two metrics and is the best if there is a need for a balance between Pr and Rc. The
testing time is also critical for IDS systems design so it should be taken into account.

We used F1 as the primary metric and Pr and Rc values as secondary for decision
making. We also used the time metric when their value turns the classifier adoption im-
practical. In these criteria, the best performing classifiers were Decision Trees with 99%,
Random Forest and Multi-layer Perceptron with 98%, and Quadratic Discriminant Anal-
ysis with 96%. The KNN classifier achieved hight F1, Pr, and Rc values but the testing
time invalidates their results. The AdaBoost and Naive-Bayes present hight variations
between Pr and Rc that decrease their F1 scores. Finally, the Nearest Centroid was our
baseline and its hight dependant on data geometry. Despite the hight Pr value, the Rc and
F1 for Nearest Centroid were low as expected.

6.1. Threats to validity

Since the CICIDS2017 is a new and few explored dataset, we made the experiment design
decision of evaluating eight algorithms in the dataset in its totality, and this has some im-
plications on algorithms comparison results and statistical test adopted. The comparative
evaluation of algorithms in the detection of network intrusion is essential for the design
of machine learning-based IDS. However, the literature presents different arguments on
how to perform this comparison.

Dietterich [Dietterich 1998] recommends a paired-T tests classifiers comparison
within a five times 2-fold cross-validation. Demšar [Demšar 2006] recommends using the
Wilcoxon test since that non-parametric tests are suitable for classifiers comparison and
safer than parametric tests that assume normal distributions or homogeneity of variance.

Witten et al. [Witten et al. 2017] claim that single 10-fold cross-validation might
not be enough to get a reliable error estimate and when seeking an accurate error estimate
with limited data, an alternative is to repeat the cross-validation process n times on dataset
obtaining statistically reliable results.

Wilcoxon tests have exact values for n = 10 without normal approximations. Al-
though our research designs computationally limited our experiments to one 10-fold exe-
cution, we believe that our experiment A and B comparison has statistical representativity.
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7. Conclusions
We presented an approach for a machine learning-based IDS design to support the deci-
sion making for the classifier selection and the dataset resampling technique. Here we
performed an experimental study of two classification scenarios to evaluate the network
intrusion detection performance of eight machine learning algorithms on the CICIDS2017
dataset. We applied the Random Forests MDI method in selecting relevant features for
attack classification by reducing the dataset from 78 to 51 columns. We also showed that
the dataset is hight unbalanced. Afterward, we estimated the performance of RF, NB,
AdaBoost, MLP, DT, KNN, NC, and QDA within 10-Fold and Stratified 10-Fold CV on
CICIDS2017 dataset.

From our results about machine learning-based IDS design, we should take into
account not only the dataset quality but also the resampling technique used for classifiers
evaluation. In this paper, Stratified K-Fold achieved high scores and low variations than
K-Fold. We used F1 as the key metric and Rc, Pr, and Time as secondary metrics con-
cerning IDS design classifiers decision making. With this criteria, the best performing
classifiers were Decision Trees, Random Forests and Multi-layer Perceptron. Finally, we
showed that KNN classifier achieved competitive results but its testing time is prohibitive.

Our findings must be useful for network intrusion detection researchers and practi-
tioners by supporting them on the IDS datasets and classifiers selection decision-making.
Investigations will be performed in the future to explore the applicability of our selected
classifiers in real-time intrusions detection.
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Abstract. Machine  learning  has  been used in  cybersecurity  to  address the
limitations  of  pattern  identification  techniques  in  network  traffic.  The
existence of numerous algorithms in the literature makes the choice of which
one is most suitable for the intrusion detection, not be a trivial task. In this
paper is performed a comparative analysis of 6 supervised machine learning
algorithms evaluating the impact of the aggregation of the IP flows in the
predictions,  training  time  and  test.  The  experiments  showed  that  the
aggregation method improves the classification and reduces the processing
time of the models. In the analysis performed, the Decision Tree obtained the
best balance in the results. 

Resumo. O  aprendizado  de  máquina  tem  sido  utilizado  na  segurança
cibernética para suprir as limitações das técnicas de identificação de padrões
no tráfego de rede. A existência de inúmeros algoritmos na literatura faz com
que a escolha de qual é o mais adequado para a detecção de intrusão, não
seja uma tarefa trivial. Neste trabalho é realizada uma análise comparativa
de  6  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  supervisionado  avaliando  o
impacto da agregação dos fluxos IP nas predições, tempo de treinamento e
teste.  Os experimentos  mostraram que o  método de  agregação melhora a
classificação e reduz o tempo de processamento dos modelos. Nas análises
realizadas, o Decision Tree obteve o melhor equilíbrio nos resultados.

1. Introdução

Cerca de 3.138.420 GB por minuto foram transmitidos pela Internet em 2018 e estima-
se que até 2020, 1,7 MB de dados serão criados por segundo para cada pessoa na terra
[Ahmad 2018]. A informação gerada pelo grande volume de dados tornou-se um dos
principais ativos da era atual. Consequentemente, ela se tornou alvo para as atividades
criminosas  que  ameaçam  sua  disponibilidade,  integridade  e  confidencialidade.
Constantemente novos ataques são criados por indivíduos e organizações para atacar as
redes de computadores com o objetivo de roubar as informações privadas [Najafabadi
et al. 2015]. Os ataques tendem a aumentar significativamente com a Internet of Things
(IoT) em que se espera mais de 80 bilhões de dispositivos interconectados até 2025
[Lobato et al. 2016 apud Clay 2015].

Inúmeros mecanismos e processos são aplicados em um ambiente de rede para
fins de proteção dos dados. Um sistema de detecção de intrusão (Intrusion Detection
System  –  IDS)  é  um  mecanismo  que  ajuda  o  administrador  de  rede  a  descobrir,
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determinar e identificar o acesso não autorizado, duplicação, alteração e destruição de
um sistema de informação [Buczak e Guven 2016]. Este tipo de mecanismo depende da
coleta e processamento dos dados que podem ser obtidos através de eventos gerados em
um host ou tráfego de rede gerado e exportado pelos dispositivos de rede. Levando em
consideração a escalabilidade e a natureza da infraestrutura de rede a escolha da fonte
de dados pode impactar o desempenho de um IDS. Desta maneira, uma análise baseada
em fluxos que representa o resumo dos pacotes trafegados na rede,  faz com que o
volume de dados  a serem processados seja consideravelmente menor [Kakihata  et al.
2017].

A técnica de análise utilizada por um IDS pode influenciar na maneira como os
ataques são detectados. A abordagem baseada em uso indevido (Misuse-based) realiza a
detecção  procurando  por  combinações  em  uma  base  de  assinaturas  com  ataques
conhecidos, enquanto que a baseada em anomalia (Anomaly-based), define o perfil do
tráfego  de  rede  monitorado  e  considera  um  ataque,  qualquer  desvio  deste  padrão
[Hamid  et  al. 2016].  Na  primeira  abordagem  existe  a  necessidade  de  constantes
atualizações na base de dados não sendo possível identificar novos ataques, enquanto
que na segunda abordagem pode ser gerada uma taxa elevada de alarmes falsos [Buczak
e Guven 2016].  Os métodos de aprendizado de máquina para a detecção de ataques
 podem ser  usados para  extrair  automaticamente  os  padrões  dos  dados  da  rede,  ao
contrário  das  técnicas  baseadas  em  assinaturas  [Najafabadi  et  al.  2015].  Assim,  o
desenvolvimento de uma ferramenta automatizada baseada em aprendizado de máquina
pode ajudar os defensores a superarem determinadas lacunas, tornando-os mais eficazes
na detecção e resposta às ameaças conhecidas e emergentes [Cisco 2018].

Diferentes  técnicas  de  aprendizado  de  máquina  têm  sido  utilizadas  por
aplicações ao longo dos anos, porém, nenhuma delas pode ser usada apropriadamente
para todos os problemas, como apontado por [Hamid et al.  2016]. Inúmeros trabalhos
na literatura foram propostos com o objetivo de comparar a performance dos algoritmos
de aprendizado de máquina no contexto da detecção de intrusão [Hamid  et al.  2016]
[Kakihata et al. 2017][Belouch et al. 2018]. Em casos como [Najafabadi et al. 2015], é
apresentado um método  de  agregação dos  fluxos  de  rede  com o  objetivo  de  gerar
características mais discriminativas para melhorar o aprendizado dos modelos. Contudo,
não  é  realizada  uma  comparação  com  os  fluxos  sem  agregação  para  avaliar  os
benefícios do procedimento aplicado. 

Propõem-se neste trabalho uma análise do impacto da agregação dos fluxos IP
em 6 algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado voltados para a detecção de
intrusão. Foi desenvolvido um método de agregação para reduzir o volume dos fluxos
IP que serão processados com o objetivo de avaliar a influência deste procedimento na
predição, tempo de treinamento e teste dos modelos. Foram criadas duas bases de dados
para os experimentos a fim de aferir o real ganho do método proposto em relação aos
fluxos IP não agregados. O tempo de treinamento e teste para cada classificador são
apresentados  com  os  resultados  das  principais  métricas  de  avaliação  utilizadas  na
literatura. Visando a replicabilidade dos experimentos, os melhores hiperparâmetros dos
classificadores também são apresentados como uma contribuição deste trabalho. 

O trabalho foi organizado de modo a demonstrar os principais procedimentos de
pré-processamento adotados para a avaliação dos classificadores. A seção 2 apresenta a
revisão  dos  trabalhos  relacionados  enquanto  que  na  seção  3,  é  descrito  de  forma
introdutória  os  principais  conceitos  e  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina
selecionados. A seção 4 relata a construção da base de dados principal que foi utilizada
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para os experimentos.  Na seção 5 o método de agregação dos fluxos IP é proposto
resultando na criação de uma nova base de dados utilizada para as comparações.  A
modelagem dos classificadores e a divisão da base de dados em conjuntos específicos
são apresentadas na seção 6.  Na seção 7,  os resultados da análise são relatados e o
melhor classificador para o cenário de detecção de intrusão é identificado.

2. Trabalhos relacionados

[Najafabadi  et al. 2015] propõem uma abordagem de aprendizado de máquina para a
detecção de ataques de força bruta. Foram coletados da rede do campus dos autores,
ataques de força bruta real e falhas de login com o objetivo de simular tentativas de
acesso  de  usuários  legítimos  que  se  esqueceram  de  suas  senhas.  Os  autores
identificaram que as características dos fluxos entre uma falha de login e um ataque de
força  bruta  não eram discriminativas  o  suficiente.  Para  contornar  essa situação,  foi
desenvolvido um método para agregar os fluxos com o mesmo IP de origem, IP de
destino e porta de destino observados durante um intervalo de 5 minutos. A base de
dados  gerada  contém  425  instâncias  anômalas,  558  normais  e  um  total  de  19
características. Os algoritmos escolhidos foram o 5-Nearest Neighbor, C4.5D, C4.5N e
Naive Bayes, ambos provenientes da ferramenta Weka. Foi executado 4 vezes o 5-folds
cross-validation em conjunto com  Area Under the receiver operating characteristic
Curve (AUC).  Foi  calculado  a  média  final  com base  em 20  AUC e  os  resultados
demonstram uma performance acima de 98% para todos os classificadores. Os autores
concluem que a boa performance dos modelos foi devido a agregação realizada que
resultou em características mais discriminativas para diferenciar  um ataque de força
bruta.

[Hamid et al. 2016] realizam uma análise comparativa de diferentes técnicas de
aprendizado  de  máquina  supervisionado  da  ferramenta  Weka  para  a  detecção  de
intrusão.  Foi utilizado 10% da base de dados KDD CUP 1999,  totalizando 494.020
amostras de dados brutos TCP simulados, compostos por 22 tipos de ataques divididos
em cinco principais grupos. Os autores selecionaram as métricas de avaliação oriundas
da matriz de confusão e aplicaram a técnica de 10-folds cross-validation levando em
consideração a média dos resultados gerados. Foi relatado que o classificador PART do
grupo  Rule  Based obteve  a  melhor  performance  de  99,97%  enquanto  que  o  Input
Mapped, obteve a pior, com um total de 56,83%. Foi levado em consideração a técnica
de redução de características com o objetivo de diminuir a complexidade do conjunto
de  dados.  Foram  aplicados  diversas  técnicas  e  foi  selecionado  o  avaliador
CfsSubSetEval com o  método  de  busca  BestFirst.  O  resultado  foi  a  seleção  de  11
características das 41, que possibilitaram manter os resultados semelhantes aos obtidos
anteriormente reduzindo o custo computacional.

[Kakihata  et al.  2017] apresentam um IDS que verifica o comportamento da
rede por meio de consultas a um banco de dados e posteriormente compara os fluxos
com três assinaturas com o objetivo de informar um ataque. Os autores relatam que por
meio da análise e comparação foi possível detectar de forma eficiente todos os ataques
da base de  dados.  Foi  desenvolvido  uma aplicação  em Java para  rotular  os  fluxos
previamente  detectados  para  serem  usados  pelos  algoritmos  Optimum-Path  Forest
(OPF), Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbors (KNN) e Bayesian. Para
a  realização  do  treinamento  com   os  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina,  foi
considerado uma base de dados com o total de 10.000 fluxos normais e 11.413 fluxos
anômalos  sendo  apenas  10%  deste  montante,  destinado  para  a  predição.  Os
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classificadores que obtiveram as melhores acurácias foram o OPF com 99,62% e o
Bayesian com 96,62%.  Os autores realizaram um segundo teste utilizando os dados
normalizados  destacando-se  o  classificador  Bayesian com  99,62%  e  o  KNN  com
99,60% de acurácia. Foram avaliados o tempo de processamento dos modelos podendo
concluir  neste  quesito,  que  o  classificador  Bayesian possui  o  menor  tempo  para  o
treinamento e o SVM para a etapa de predição.

[Belouch  et  al. 2018]  avaliam  a  performance  de  quatro  algoritmos  de
aprendizado de máquina bem conhecidos como o SVM,  Naive Bayes,  Decision Tree e
Random Forest utilizando o Apache Spark. Foi utilizada uma base de dados recente
denominada UNSW-NB15 contendo tráfego de rede normal e anômalo. Com cerca de
49 características  e  9  famílias  de  ataques,  a  base de  dados  possui  um conjunto  de
treinamento  com 175.340  amostras  e  um  de  teste  contendo  82.000  amostras.  Para
avaliar  o  desempenho  dos  algoritmos  foram  utilizadas  as  métricas  de  acurácia,
sensibilidade,  especificidade,  tempo  de  treinamento  e  tempo  de  teste.  Os  autores
salientam  que  o  Random  Forest obteve  o  melhor  desempenho  no  tempo  de  teste
totalizando  0,08  segundos  com  uma  acurácia  de  97,49%.  O  pior  desempenho  dos
classificadores foi o  Naive Bayes que obteve uma acurácia de 74,19%, embora tenha
atingido o menor tempo de treinamento com um total de 2,25 segundos.

Ambos  os  trabalhos  revisados  apresentam  uma  análise  comparando  os
algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  para  a  detecção de intrusão.  A contribuição
apresentada neste trabalho e que se distingue dos demais, consiste na comparação dos
algoritmos de aprendizado de máquina com base nos fluxos IP com e sem agregação. O
objetivo  é  avaliar  a  influência  que  o  método  de  agregação  causa  no  tempo  de
processamento  e  nos  resultados  das  predições.  As  características  utilizadas  para  a
agregação e a janela temporal para a coleta dos fluxos diferem-se de [Najafabadi et al.
2015] que embora apresentem um método para agregar os fluxos IP, não comparam os
resultados em relação aos fluxos não agregados. Desta maneira, não é possível aferir o
real impacto no tempo de processamento dos algoritmos. A utilização de uma janela
temporal menor permite detectar antecipadamente um ataque, pois aguardar um longo
período  pode  resultar  em  sérios  prejuízos  para  a  rede  [Moro  et  al. 2018].  Outra
contribuição deste trabalho em relação aos apresentados na literatura é a busca e retorno
dos melhores hiperparâmetros para cada classificador.

3. Algoritmos de aprendizado de máquina

O  aprendizado  de  máquina  é  um  subcampo  da  inteligência  artificial  que  dá  ao
computador a capacidade de aprender sem ser explicitamente programado [Das e Nene
2017].  Dependendo dos objetivos e da natureza da base de dados, podem haver três
abordagens  principais  conhecidas  como  aprendizado  supervisionado,  não
supervisionado  e  por  reforço.  No  aprendizado  supervisionado  com  foco  na
classificação,  cada  dado  é  mapeado  para  uma  das  classes  que  se  deseja  predizer.
Mediante a uma nova entrada, o modelo encontrará com base nos padrões aprendidos a
classe  a  qual  o  dado  pertence.  Em  problemas  de  clusterização  relacionados  ao
aprendizado não supervisionado, os dados não possuem rótulos e o objetivo é descobrir
grupos  baseados  em  suas  similaridades  ou  dissimilaridades  [Scikit-learn  2018].  O
aprendizado por reforço utiliza um agente responsável por tomar decisões com base na
tentativa  e  erro  sendo  recompensado  caso  haja  sucesso,  assim,  gradativamente  o
aprendizado é desenvolvido [AltexSoft 2018].

No contexto de detecção de intrusão,  o uso de aprendizado de máquina tem
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aumentado devido às limitações  das técnicas  tradicionais  (e.g.,  firewall,  controle  de
acesso) em detectar ataques mais sofisticados [Najafabadi  et al. 2015  apud Zamani e
Movahedi 2013]. Com o enfoque em detectar ataques de rede por meio de uma análise
do comportamento dos fluxos IP e devido a base de dados utilizada nos experimentos
estar  devidamente  rotulada,  optou-se  pelo  aprendizado  de  máquina  supervisionado
voltado para a técnica de classificação. Com base nas pesquisas realizadas por [Buczak
e Guven 2016] e [Das e Nene 2017] sobre as técnicas de aprendizado de máquina para a
segurança  cibernética,  foram  escolhidos  os  classificadores  Decision  Tree,  Random
Forest, Gaussian Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, Support Vector Machine e Multi-
layer  Perceptron.  A  implementação  destes  algoritmos  e  os  demais  procedimentos
mencionados no decorrer do texto foram realizados através do módulo scikit-learn da
linguagem de programação Python.  A Tabela  1  apresenta  uma breve descrição  dos
classificadores escolhidos para os experimentos com base em [Buczak e Guven 2016]
[Lobato et al. 2016][Najafabadi et al. 2015][Scikit-learn 2018]:

Tabela 1. Algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado.

Algoritmos Descrição

Decision Tree
Estrutura de árvore composta por folhas que representam as classes e ramos

compostos por regras de decisão baseadas nas características.

Random Forest

Aprendizado  em conjunto  (ensemble  learning)  que  gera  uma coleção  de

árvores  de  decisão  independentes  combinando  os  resultados  para  formar

uma melhor hipótese.

Gaussian Naive Bayes

Teorema  de  Bayes  que  supõe  de  forma  ingênua  a  independência

condicional  entre  cada  par  de  características  dado  o  valor  da  classe.  A

probabilidade das características é assumida como Gaussiana.

K-Nearest Neighbors

Aprendizado  em  instância  (instance  learning)  que  utiliza  k  amostras  de

treinamento mais próximas em distância de uma nova entrada para atribuir

uma classe a ela.

Support Vector Machine
Descoberta de um hiperplano de separação em um espaço multidimensional

que divide diferentes classes maximizando a margem entre elas.

Multi-Layer Perceptron

Rede de neurônios artificiais baseada no cérebro humano que processa os

dados de entrada transferindo o resultado entre as camadas até chegar na

última onde a classe é definida.

4. Base de dados

Um  dos  principais  pontos  para  a  obtenção  de  bons  resultados  no  aprendizado  de
máquina  é  uma  base  de  dados  com  amostras  representativas  do  problema  que  se
pretende resolver. No entanto, as bases de dados utilizadas amplamente na literatura,
tais como a DARPA 1998, DARPA 1999 e o KDD 1999 possuem tráfego sintetizado e
com grande número  de  redundâncias  causando viés  e  consequentemente  afetando o
resultado dos algoritmos [Buczak e Guven 2016]. Alternativamente, o NSL-KDD foi
criado com o objetivo de resolver os problemas apresentados pelos seus antecessores,
porém, o tráfego de rede normal e os ataques gerados não representam mais o cenário
atual das redes de computadores [Belouch et al. 2018 apud Tavallaee et al. 2009].

Para contornar  esta questão,  considerou-se neste trabalho uma base de dados
com  95  GB de  pacotes  capturados  do  laboratório  do  Grupo  de  Teleinformática  e
Automação  (GTA)  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  contendo
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tráfego normal e ataques de rede reais divididos em duas principais classes: Denial of
Service (DoS) e Probe [Lobato et al. 2016]. Os ataques que compõem a primeira classe
são,  ICMP flood,  land,  nestea,  smurf,  SYN flood,  teardrop e  UDP flood. Nos ataques
destinados a varredura  de rede e sistemas   foram utilizados o  TCP SYN scan,  TCP
connect scan, SCTP INIT scan, Null scan, FIN scan, Xmas scan, TCP ACK scan, TCP
Window scan e TCP Maimon scan.

A base de dados é um dos fatores que determinam quais os tipos de ataques
serão  detectados,  implicando  também  na  escalabilidade,  que  deve  ser  levada  em
consideração para a implantação da solução em grandes redes [Amaral  et al. 2017].
Portanto, todos os pacotes com comportamento normal foram convertidos para fluxos
IP  com base  no  padrão  Netflow  através  da  ferramenta  Nfpcapd  considerando  uma
janela temporal de 60 segundos. Os pacotes contendo os ataques foram convertidos para
produzir a mesma quantidade que a anterior devido a proporção de ataques na base de
dados ser maior em relação ao tráfego normal. Posteriormente, por meio do Nfdump foi
possível  processar  estes dados e transformá-los em fluxos IP minimizando assim,  o
volume de dados coletados, processados e armazenados [Moro et al. 2018]. Um fluxo é
uma sequência  de  pacotes  unidirecional  com propriedades  em comum como  IP  de
origem e destino, porta de origem e destino e protocolo observados em um intervalo de
tempo [IETF 2018]. 

Optou-se pela construção de uma base de dados balanceada para evitar que os
algoritmos de aprendizado de máquina fossem tendenciosos em relação a uma classe
específica. Cada amostra da base de dados foi rotulada como normal (0) ou anômala (1)
dependendo  das  suas  características.  Conforme  o  procedimento  mencionado  acima
foram gerados um total de 68.872 fluxos IP contendo comportamento normal dos quais,
uma amostra  de  50.000  foi  coletada.  Semelhantemente,  50.000  fluxos  IP  anômalos
foram coletados contendo todos os tipos  de ataques  supracitados.  Assim,  a  base de
dados resultou em um total de 100.000 fluxos IP com 48 características armazenadas
em um arquivo CSV (Comma-separated values). 

5. Pré-processamento

O pré-processamento dos dados é um aspecto importante para alcançar o conjunto de
dados final que será utilizado durante a criação dos modelos [Buczak e Guven 2016].
Inicialmente  foi  observado  que  muitas  características  da  base  de  dados  não
contribuiriam  para  o  aprendizado  por  não  serem  representativas  ou  por  conterem
valores nulos. Assim, foram selecionadas 3 características principais de um fluxo IP:
duração em segundos (td),  quantidade de pacotes (pkt)  e quantidade de bytes (byt).
Visando acrescentar novos metadados, foram criadas 3 novas características a partir das
existentes denominadas bits por segundos (bps),  bits por pacotes (bpp) e pacotes por
segundo (pps). A base de dados final resultou em um total de 6 características conforme
exemplo  apresentado  na  Tabela  2  em  negrito.  Os  IPs  de  origem  e  destino  foram
omitidos por se tratarem de endereços públicos.

Tabela 2. Fluxos IP com as características selecionadas em negrito.

sa da pr flg sp dp td pkt byt bps bpp pps flw

.........165 .........173 udp [0] 58853 547 5 5 3648 5837 5837 1 1

.........165 .........119 tcp [0, 1, 1, 0, 0, 1] 54547 443 8 65 5420 5420 667 8 1

.........165 .........119 tcp [0, 1, 1, 0, 1, 1] 54552 443 13 12 900 554 600 1 1

.........165 .........119 tcp [0, 1, 1, 0, 1, 1] 54551 443 13 11 868 534 631 1 1
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Durante o procedimento de pré-processamento, foi analisado se a agregação dos
fluxos IP impactaria no tempo de processamento e resultados dos classificadores. Desta
maneira,  foi desenvolvido um método para agregar os fluxos IP com base no IP de
origem,  IP  de  destino  e  protocolo  em  um  intervalo  de  60  segundos.  A  Tabela  3
apresenta o resultado da aplicação deste método nos fluxos descritos na Tabela 2.

Tabela 3. Fluxos IP agregados com as características selecionadas em negrito.

sa da pr flg qsp qdp td pkt byt bps bpp pps flw

.........165 .........173 udp [0] 1 1 5 5 3648 5837 5837 1 1

.........165 .........119 tcp [0, 3, 3, 0, 2, 3] 3 1 13 88 7188 4423 653 7 3

Nota-se na Tabela 2 que as características de porta de origem (sp) e porta de
destino  (dp)  não  foram  utilizadas,  pois  o  valor  não  era  representativo  para  o
aprendizado.  Através  do  método  de  agregação  foi  possível  transformar  essas
características em quantidade de porta de origem (qsp) e quantidade de porta de destino
(qdp),  não  sendo  contabilizadas  as  portas  duplicadas.  A  agregação  das  portas  é
importante em ataques que geram um alto volume de fluxos (e.g., flooding) e utilizam
as  portas  de  origem  aleatória.  Na  Tabela  2  os  três  últimos  fluxos  duraram
respectivamente  8,  13 e 13 segundos,  contudo,  ambos iniciaram no mesmo período
(13:41:08) e finalizam em tempos diferentes (13:41:16, 13:41:21 e 13:41:21). Assim,
foi considerado somente o término da comunicação representado pelo período de maior
valor. Os valores para  bps,  bpp,  pps foram recalculados com base nos novos valores
agregados e a quantidade de fluxos na comunicação (flw) foi considerada por permitir
distinguir ataques DoS específicos do tráfego normal. 

Através do método proposto foi possível criar uma nova base de dados para ser
utilizada  em  conjunto  com  a  anterior  permitindo  a  comparação  da  influência  da
agregação nos resultados apresentados pelos modelos.  Foi estabelecido um limite no
método de agregação visando manter a base de dados agregada balanceada devido à
existência  de  casos  em  que  milhares  de  fluxos  seriam  reduzidos  para  uma  única
amostra.  Foi definido que durante um intervalo de 60 segundos, se a quantidade de
fluxos (flw) atingir a quantidade de 100, a agregação é interrompida e um novo fluxo é
iniciado. A quantidade de fluxos final em cada uma das bases de dados é apresentada na
Figura 1.

Figura 1. Quantidade de fluxos nas bases de dados

A aplicação do método de agregação na base de dados B reduziu 56,95% a
quantidade de fluxos que os modelos deverão processar em relação a base de dados A.
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6. Modelagem

A modelagem consiste em uma etapa onde os algoritmos de aprendizado de máquina
são treinados  e  os  hiperparâmetros  são  otimizados  [Buczak e  Guven 2016].  Foram
adotados alguns procedimentos comumente encontrados na literatura para a aplicação
em  cada  uma  das  bases  de  dados.  Primeiramente,  os  dados  foram  divididos
aleatoriamente em um conjunto de treinamento  contendo 70% das amostras e outro
conjunto destinado para o teste com os 30% restantes. Esta abordagem é importante,
pois avaliar a habilidade de um classificador nos conjuntos de treinamento resultaria em
uma  pontuação  tendenciosa,  assim,  para  dar  uma  estimativa  imparcial  sobre  a
habilidade  do  modelo  o  conjunto  de  teste  é  utilizado  [Brownlee  2017].  Durante  a
divisão dos conjuntos de dados foi aplicada a técnica de estratificação, que preserva em
cada parte a mesma proporção de amostras de cada classe em relação a base de dados
original [Scikit-learn 2018]. 

Os  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  possuem  um  conjunto  de
hiperparâmetros, que são parâmetros não aprendidos diretamente durante o treinamento
e que podem impactar na predição e performance computacional dos modelos [Scikit-
learn 2018]. Deste modo, foi utilizado o Grid Search em conjunto com Stratified 5-fold
cross-validation com o objetivo de buscar a melhor  combinação de hiperparâmetros
para  cada  classificador.  A  técnica  de  cross-validation é  aplicada  no  conjunto  de
treinamento  realizando  a  divisão  de  acordo  com o parâmetro  k estabelecido,  sendo
usado neste trabalho  k=5. Semelhante a divisão inicial,  este procedimento separa um
conjunto isolado para avaliar a habilidade do modelo preservando a proporção de cada
classe durante as divisões. Através do Grid Search são geradas inúmeras combinações
de um mesmo modelo de acordo com os hiperparâmetros definidos. Cada combinação
será  treinada  em  k-1  divisões  e  avaliada  em  um  conjunto  de  validação.  Este
procedimento  é  aplicado  por  5  vezes  seguidas  alternando  a  ordem  das  divisões
utilizadas. Ao finalizar o cross-validation uma combinação foi avaliada e a média dos
resultados obtidos é armazenada. Após o término, o cross-validation inicia novamente
para uma outra combinação e o melhor resultado é escolhido como solução. A Figura 2
ilustra as divisões aplicadas nas bases de dados pelas diferentes técnicas adotadas.

Figura 2. Divisões aplicadas nas bases de dados

Vale ressaltar que os valores de 5 e 10 para o parâmetro  k do cross-validation
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são  comumente  utilizadas  na  literatura  [Hamid  et  al. 2016][Lobato  et  al. 2016]
[Najafabadi  et al.  2015].  Neste trabalho optou-se pela utilização de  k=5, pois foram
encontrados resultados semelhantes através de testes realizados na base de dados A com
k=10,  contudo,  houve  um aumento  de  55,84%  no  tempo  de  treinamento.  Com os
classificadores treinados e os hiperparâmetros selecionados é realizado a predição para
o conjunto de teste que representam os dados não observados durante o treinamento. O
resultado da predição que consiste nas classes estimadas por um modelo é utilizado
como base para as métricas de avaliação.

7. Avaliação

Para  avaliar  os  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  supervisionado  foram
considerados o tempo de treinamento  e  teste,  assim como,  as métricas  de acurácia,
precisão, revocação e f1-score originadas da matriz de confusão definidas em [Buczak e
Guven 2016][Hamid et al. 2016][Belouch et al. 2018]. Para a realização da análise foi
conduzido um experimento  para  a  base de dados A e outro  para  B envolvendo os
classificadores  selecionados.  Foi  utilizado  uma  máquina  virtual  com  sistema
operacional Debian GNU/Linux 9.4 em um servidor com processador Intel Xeon CPU
E5-2640 com 8 núcleos de 2.50 GHz, 24 GB de memória RAM e 600 GB de disco
rígido. Os resultados para o primeiro experimento são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Análise comparativa dos classificadores na base de dados A.

Algoritmos Acurácia Precisão Revocação F1-score
Tempo de

treinamento (s)
Tempo de
teste (s)

Decision Tree 99,15% 98,37% 99,95% 99,16% 319,5663 0,0335

Random Forest 99,17% 98,38% 99,99% 99,18% 1042,6025 0,0556

Gaussian Naive Bayes 59,47% 55,23% 100,00% 71,16% 4,7906 0,0359

K-Nearest Neighbors 99,12% 98,37% 99,91% 99,13% 1514,2970 3,6116

Support Vector Machine 99,10% 98,42% 99,81% 99,11% 1884,6281 7,5794

Multi-Layer Perceptron 90,48% 97,73% 82,89% 89,70% 31326,8961 0,0469

Conforme  os  resultados  descritos  na  Tabela  4  todos  os  classificadores
alcançaram uma acurácia acima de 90%, com exceção do  Gaussian Naive Bayes. De
modo  geral,  todas  as  métricas  utilizadas  obtiveram  resultados  satisfatórios
demonstrando  a  capacidade  de  aprendizado  dos  modelos.  Observando  os  menores
tempos  de  treinamento  o  Gaussian  Naive  Bayes  destacou-se  com 4,7906  segundos
sendo seguido pelo Decision Tree com 319,5663 segundos. O algoritmo que consumiu
o maior tempo durante o aprendizado e a busca pelos hiperparâmetros foi o Multi-Layer
Perceptron por conta da sua complexidade computacional. O Support Vector Machine
demorou cerca de 7,5794 segundos para classificar as amostras no conjunto de teste,
enquanto que o Decision Tree levou apenas 0,0335 segundos. Para esta primeira análise
os classificadores  Decision Tree e  Random Forest obtiveram os melhores resultados,
diferindo-se no tempo de processamento  em que o Decision  Tree obteve vantagem
devida a criação de apenas uma estrutura de árvore. 

Vale ressaltar  que o tempo de treinamento e teste consideraram as etapas de
aprendizado  e  busca  dos  hiperparâmetros.  No  entanto,  cada  classificador  possui  os
próprios hiperparâmetros. Como exemplo, nos experimentos foram definidos 4 para o
K-Nearest Neighbors e apenas 1 para o Gaussian Naive Bayes, cada qual, com múltiplas
opções (e.g., n_neighbors: [5, 10, 15]). Além da complexidade computacional de cada
modelo, as inúmeras combinações geradas pelo  Grid Search influenciam diretamente
no tempo de treinamento. Embora a comparação deste quesito não seja tão significativo
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entre os algoritmos da base de dados A, ao compará-los em relação aos tempos de
treinamento e teste da base de dados B é possível avaliar o impacto da agregação dos
fluxos IP. A Tabela 5 apresenta os resultados para a base de dados B.

Tabela 5. Análise comparativa dos classificadores na base de dados B.

Algoritmos Acurácia Precisão Revocação F1-score
Tempo de

treinamento (s)
Tempo de
teste (s)

Decision Tree 99,99% 100,00% 99,99% 99,99% 164,7494 0,0174

Random Forest 99,99% 100,00% 99,97% 99,99% 578,1899 0,0276

Gaussian Naive Bayes 63,24% 57,63% 100,00% 73,12% 2,5123 0,0199

K-Nearest Neighbors 99,61% 99,51% 99,72% 99,61% 295,7518 0,6677

Support Vector Machine 97,24% 100,00% 94,47% 97,16% 982,5447 3,4181

Multi-Layer Perceptron 99,67% 99,88% 99,46% 99,67% 11807,2571 0,0455

Note-se que houve um aumento na taxa de precisão de todos os algoritmos. Com
base nos fluxos IP agregados os classificadores baseados em estrutura de árvore e o
Support Vector Machine conseguiram detectar e classificar todas as amostras anômalas
analisadas no conjunto de teste. Em relação aos resultados da Tabela 4 os algoritmos
apresentaram uma maior taxa de acerto, com exceção do Support Vector Machine que
teve  sua  acurácia  reduzida  em  1,86%.  Destaca-se  o  Multi-Layer  Perceptron que
aumentou  consideravelmente  a  acurácia  em  9,19%.  O  tempo  de  treinamento  total
consumido pelos modelos na base de dados A foi de 36092,7806 segundos, enquanto
que na base de dados B, este valor foi para 13831,0052 segundos representando  uma
redução de 61,68%.  De modo semelhante,  o  tempo de teste  reduziu  63,07%.  Estes
dados demonstram que o método de agregação permitiu aumentar a precisão e reduzir
consideravelmente o tempo de processamento dos classificadores.

Em linhas gerais, o algoritmo que se mostrou mais adequado para o cenário de
detecção de intrusão,  apresentando um equilíbrio entre as métricas de avaliação e o
tempo  de  processamento  foi  o  Decision  Tree.  Por  meio  do  método  de  agregação
desenvolvido o tempo de treinamento deste algoritmo diminui 48,45% em comparação
com a base de dados A, enquanto que o tempo de teste reduziu 48,06%. Além disso,
houve um aumentou de 0,84% na acurácia atingindo 99,99%. O Gaussian Naive Bayes
apresentou  em  ambos  os  experimentos  resultados  insatisfatórios,  mesmo  sendo
considerado o algoritmo mais rápido. Os melhores hiperparâmetros de cada algoritmo
de aprendizado de máquina supervisionado são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6. Hiperparâmetros encontrados para as bases de dados A e B.

Algoritmos Hiperparâmetros - Base de dados A Hiperparâmetros - Base de dados B

Decision Tree

criterion: gini, max_depth: 15,

max_features: sqrt, min_samples_leaf: 2,

min_samples_split: 10, splitter: best

criterion: entropy, max_depth: 9,

max_features: sqrt, min_samples_leaf: 2,

min_samples_split: 10, splitter: best

Random Forest

criterion: gini, max_depth: 15,

max_features: sqrt, min_samples_leaf: 2,

min_samples_split: 5, n_estimators: 10

criterion: entropy, max_depth: 15,

max_features: sqrt, min_samples_leaf: 5,

min_samples_split: 10, n_estimators: 10

Gaussian Naive

Bayes
var_smoothing: 1e-09 var_smoothing: 1e-09

K-Nearest

Neighbors

algorithm: ball_tree, leaf_size: 10,

n_neighbors: 15, weights: distance

algorithm: ball_tree, leaf_size: 10,

n_neighbors: 5, weights: distance
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Support Vector

Machine

C: 10.0, cache_size: 5000.0, gamma:

0.01, kernel: rbf

C: 10.0, cache_size: 5000.0, gamma:

0.001, kernel: rbf

Multi-Layer

Perceptron

activation: relu, alpha: 0.1,

hidden_layer_sizes: (20, 15, 10),

max_iter: 500, solver: adam

activation: relu, alpha: 0.0001,

hidden_layer_sizes: (15, 10), max_iter:

100, solver: adam

O objetivo de apresentar os dados da Tabela 6 consiste em permitir a replicação
dos  experimentos  realizados  neste  trabalho.  Para  a  melhor  compreensão  do
funcionamento dos hiperparâmetros consulte a documentação em [Scikit-learn 2018].

8. Considerações finais

Foi proposto neste trabalho a agregação dos fluxos IP com objetivo de realizar uma
análise do impacto deste procedimento em 6 algoritmos de aprendizado de máquina
supervisionado  aplicados  para  a  detecção  de  intrusão.  Duas  bases  de  dados  foram
criadas  para os  experimentos  considerando os fluxos IP  com e sem agregação.  Em
linhas gerais através dos experimentos e análises realizadas os classificadores obtiveram
bons resultados em ambas as bases de dados. O Decision Tree apresentou uma acurácia
de 99,15% em um cenário com dados não agregados e 99,99% utilizando a base de
dados com agregação. Este algoritmo também apresentou um equilíbrio entre o tempo
de treinamento e teste, sendo considerado o mais adequado para a detecção de intrusão
nos cenários avaliados. O  Gaussian Naives Bayes  apresentou a pior acurácia entre os
demais classificadores e o  Multi-Layer Perceptron atingiu um aumento de 9,19% na
acurácia com os fluxos IP agregados. O método de agregação permitiu aumentar a taxa
de precisão dos algoritmos e diminuir o volume de dados a serem processados. Através
dele foi possível reduzir em 61,68% o tempo de treinamento e 63,07% o tempo de teste.
Os melhores hiperparâmetros encontrados para cada modelo foram apresentados para
permitir  a replicabilidade dos experimentos. Como trabalho futuro será desenvolvido
uma solução para detecção de intrusão utilizando aprendizado de máquina para atuação
em tempo real incorporando ações de mitigação. 
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Resumo. A avaliação da qualidade de experiência dos usuários residenciais
é de grande interesse para ISPs. No entanto, a obtenção da QoE percebida
é custosa, dificultando a utilização de classificadores supervisionados. Este
trabalho propõe um método baseado em aprendizado de máquina não super-
visionado que detecta padrões estatı́sticos nas séries temporais a partir da
detecção de pontos de mudança e da correlação espaço-temporal dos resultados
de medições de QoS. Exemplificamos a aplicação do método em um conjunto de
dados reais, mostrando que os resultados do modelo refletem uma métrica de
QoE dos usuários obtida a partir de chamados técnicos realizados para o call
center. Por fim, avaliamos a acurácia da execução online do método.

Abstract. The assessment of quality of experience for residential users is a ma-
jor goal for ISPs. However, it is costly to obtain the QoE perceived by clients,
making it difficult to use a supervised approach. We propose an unsupervised
machine-learning based method to detect statistical patterns in time series using
change point detection and spatial-time correlation. We apply our method to a
real dataset, showing that our model results reflects a customer QoE metric ob-
tained from complaints to the call center. Finally, we evaluate the accuracy of
the method for online detection.

1. Introdução

Não é recente o esforço de provedores de serviços da Internet para avaliar o impacto
de métricas de desempenho da rede na qualidade percebida pelos usuários dos serviços.
Com o crescimento da complexidade das redes residenciais e o aumento exponencial do
uso de serviços de transmissão de vı́deo e voz, é premente compreender as complexas
interações entre o desempenho da rede e a qualidade de experiência dos usuários (QoE)
[Bustamante et al. 2017]. Identificar as causas de uma QoE inadequada não é uma tarefa
simples, uma vez que a QoE pode ser resultante de problemas em diferentes regiões, como
na rede do ISP, na rede doméstica, nos servidores da aplicação, nos serviços de DNS etc.

Uma das maneiras mais comuns para inferir a qualidade de experiência dos
usuários a partir de métricas de desempenho de rede se baseia em experimentos com vo-
luntários em ambiente controlado [Charonyktakis et al. 2016, da Silva et al. 2008]. En-
tretanto, realizar esse tipo de procedimento é uma tarefa custosa, demorada e com
baixo potencial de generalização, já que os resultados obtidos para um conjunto de
aplicações ou ambientes podem não se aplicar a outros. Uma forma para mitigar al-
guns desses problemas é usar mecanismos de crowdsourcing. No entanto, problemas
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como a falta de controle dos experimentos e a existência de usuários não confiáveis exi-
gem o desenvolvimento de mecanismos sofisticados para garantir a integridade dos da-
dos [Hoßfeld et al. 2014].

Uma possı́vel maneira de se estimar a QoE dos clientes seria observar os registros
de reclamações recebidas pelo ISP em seu call center [Pan et al. 2018]. Intuitivamente,
chamados de usuários relatando insatisfação com os serviços de Internet teriam relação
com a sua QoE no uso de aplicações. Esses eventos podem estar relacionados a variações
estatı́sticas em métricas de desempenho de rede, como a taxa de perda de pacotes e a
latência. Entretanto, correlacionar métricas de QoS com ligações recebidas em um call
center não é uma tarefa simples. Por exemplo, uma ligação a um call center pode ser de-
sestimulada pelo tempo perdido pelo usuário com o atendimento [Pan et al. 2018]. Além
disso, um cliente só perceberá um problema de rede se estiver usando uma aplicação
sensı́vel ao problema no momento em que esse ocorre. Consequentemente, é de se es-
perar que seja reduzido o número de reclamações que efetivamente estejam relacionadas
a problemas com a rede do provedor. Portanto, o uso de chamadas ao call center como
rótulo para uma análise supervisionada não é trivial, podendo inclusive gerar resultados
com viés (bias) ou overfitting.

Propomos uma abordagem baseada em aprendizado de máquina não supervisio-
nado para extrair padrões de séries temporais reais obtidas de medições ativas realizadas
em um provedor (ISP) de porte médio a partir da borda de rede (roteadores domésticos).
Identificamos pontos de mudanças estatı́sticas nas séries temporais e fazemos uma
correlação espaço-temporal dos intervalos entre esses pontos de cada série e a topolo-
gia da rede do ISP. Este nosso trabalho estende o apresentado em [Ximenes et al. 2018]
de várias formas. Em primeiro lugar, o modelo escolhido para a detecção de pontos de
mudança é mais facilmente parametrizável do que o utilizado em [Ximenes et al. 2018].
O novo modelo permite a interpretação dos resultados e é ainda mais robusto a outliers.
Além disso, utilizamos um dataset com granularidade temporal bem mais fina do que o
anteriormente considerado. Diferentemente do trabalho anterior, o dataset atual inclui
perı́odos de indisponibilidade. Finalmente, avaliamos uma aplicação online do método
e correlacionamos os resultados obtidos de forma não supervisionada com chamados de
clientes ao call center do ISP.

O artigo exemplifica a utilidade da proposta usando um conjunto de dados reais e
mostrando que é possı́vel identificar e localizar regiões da rede do ISP que experimentam
degradação de desempenho. Mostramos ainda que os resultados do modelo não super-
visionado refletem a percepção de qualidade dos serviços de rede, correlacionando os
chamados técnicos realizados para o call center com um indicador do modelo. Avaliamos
também a acurácia da execução online do método.

O trabalho é organizado como se segue. A Seção 2 descreve o ambiente de
medição utilizado e o conjunto de dados deste trabalho. O método proposto é detalhado
na Seção 3, que inclui uma breve introdução sobre o problema de detecção de pontos de
mudança estatı́stica e o nosso modelo. Os resultados obtidos são mostrados na Seção 4.
A Seção 5 discute trabalhos relacionados na literatura, enquanto a Seção 6 conclui o tra-
balho.
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2. Dataset

Os dados deste trabalho resultaram de medições ativas realizadas por roteadores residenci-
ais instalados em 2485 clientes de um ISP de médio porte e rodando o sistema operacional
OpenWrt 1. As medições foram realizadas por 47 dias, de 08/08/2018 a 23/09/2018. Con-
forme argumentado em [Sundaresan et al. 2011], coletar dados de desempenho de rede a
partir de roteadores residenciais fornece uma visão mais precisa da qualidade do serviço
prestada ao usuário, em contraste com a coleta realizada no interior da rede do ISP. A
Figura 1 mostra a arquitetura de nosso ambiente de medição.

Rede de acesso
do ISP

Servidor de Medição

Rede Residencial

Figura 1. Infraestrutura de medição

A cada minuto as seguintes métricas são coletadas: o número de bytes (upload
e download), a latência bidirecional e a taxa de perda de pacotes bidirecional de cada
usuário. A latência e a taxa de perda são obtidas a partir do envio de uma rajada de 100
pacotes ICMP a intervalo de 10 milissegundos entre pacotes e destinados a um servidor
localizado na rede do ISP. As rotas utilizadas durante as medições incluem apenas equi-
pamentos dentro da rede do ISP. A partir desses dados também é possı́vel inferir perı́odos
de indisponibilidade de um usuário. O tráfego (upload e download) é medido de maneira
passiva a partir do contador de bytes associado a cada interface do roteador.

Trabalhos da literatura mostram que a perda de pacotes tem maior impacto na
QoE do que a latência [da Silva et al. 2008, Charonyktakis et al. 2016]. Uma análise pre-
liminar do nosso conjunto de dados, omitida por falta de espaço, confirma essa hipótese.
Desta forma, utilizamos somente a taxa de perda de pacotes como métrica básica de de-
sempenho para os estudos que se seguem. Entretanto, a latência média ou outras métricas
podem ser consideradas conjuntamente, sem maiores modificações na nossa metodologia.

A Figura 2 mostra a distribuição do percentual de perda de pacotes considerando
todas as medições realizadas. A figura indica que 93% das medições não apresentaram
perdas. Além disso, dentre as medições com alguma perda de pacotes, a maioria (55.6%)
tinha apenas 1 pacote perdido em 100.

Os dados mostram também que a taxa de perda ao longo do tempo possui um
padrão diário sendo menor no perı́odo da madrugada e no começo da manhã, e aumen-
tando no no perı́odo entre 19 e 22 horas, quando o tráfego médio é maior.

Na Figura 3 exemplificamos a variação da taxa de perda com o tempo de um único
usuário dos 2485 participantes das medições. No inı́cio do perı́odo considerado, o cliente
apresentou uma porcentagem de perda predominantemente menor ou igual a 1%. Um
pico pode ser observado no dia 26/08, em que 5% das medições do usuário apresentaram

1www.openwrt.org
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Figura 2. Distribuição de perda

taxa maior ou igual a 3%. Percebe-se também uma mudança no comportamento a partir
do dia 06/09, quando ao menos 95% das medições não apresentaram perda.

Figura 3. Variação temporal da perda de um usuário

No que se segue descrevemos o pré-processamento realizado nas séries temporais
para facilitar a análise. Perı́odos de indisponibilidade também são considerados como
amostras válidas das séries.

As séries temporais são construı́das a partir das medidas realizadas a cada mi-
nuto e portanto o tempo é discretizado em bins de 1 minuto. Neste trabalho, dividi-
mos as medidas coletadas de cada cliente em perı́odos de 24 horas. Desta forma, cada
série temporal terá potencialmente n = 1440 amostras (ou bins de 1 minuto). Para cada
bin, é verificada a quantidade de tráfego na rede residencial do cliente gerado ou rece-
bido pelos dispositivos de sua rede (informalmente chamado de tráfego “do cliente”). O
tráfego do cliente, quando gerado concomitantemente a uma medição ativa, interfere com
o tráfego de medição ativa no roteador. Portanto, pode afetar os resultados das medições
[Sundaresan et al. 2011]. Sendo assim, é importante filtrar os resultados coletados em
um bin sempre que o tráfego do cliente for maior do que um limiar ✓. O valor de ✓ é
escolhido proporcionalmente à vazão nominal dos clientes. Os bins filtrados devido ao
tráfego do cliente são marginalizados durante o perı́odo de treinamento conforme descrito
em [Yu and Kobayashi 2003].

Identificamos também os bins com ausência de medições. Uma medição não re-
alizada pode ser consequência da inexistência de rota ao servidor de medições do ISP, o
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que pode ser relevante para a análise (há outras causas para ausência de medições como,
por exemplo, roteador desligado, mas essas causas podem ser facilmente identificadas).
Esses bins são rotulados com um “sı́mbolo” (�), para indicar indisponibilidade.

Para garantir um número mı́nimo de amostras com uma medição de perda de
pacotes, descartamos séries temporais com um número de medições inferior a um li-
miar , dentre as n = 1440 potenciais amostras diárias. Neste trabalho, escolhemos
✓ = 2.5 Mbps, por ser esse valor de tráfego suficientemente baixo para não afetar uma
medida. Escolhemos  = 1000 amostras, igual a aproximadamente 70% do total de
amostras diárias em potencial. Usando esses valores, nosso dataset resultou em um total
de 76741 séries temporais. Deste total, separamos 51041 séries para treinamento, corres-
pondentes ao intervalo de 08/08/2018 a 10/09/2018, e 25700 para testes, correspondentes
ao intervalo de 11/09/2018 a 23/09/2018.

3. Metodologia

Nesta seção apresentamos a metodologia proposta. Ela é baseada no treinamento (não su-
pervisionado) de uma HMM para inferir a qualidade da rede de acesso de um cliente em
um determinado momento. Aplica-se o modelo para cada cliente, sendo em seguida reali-
zada uma correlação espaço-temporal visando identificar regiões na rede com potenciais
problemas.

3.1. Detecção de Pontos de Mudança

Seja uma série temporal de observações x = x1, ..., xt, ..., xn, onde xt representa o va-
lor da série no tempo t e n representa o número de amostras. Técnicas de detecção
de pontos de mudanças estatı́sticas têm como objetivo identificar o número de pontos
de mudança k e o conjunto de pontos ⌧ = ⌧1, ...⌧k tal que o intervalo (⌧i, ⌧i+1) pos-
sua caracterı́sticas estatı́sticas distintas dos intervalos imediatamente anterior a ⌧i e pos-
terior a ⌧i+1. Diversas abordagens para a detecção desses pontos podem ser encontra-
das na literatura [Aminikhanghahi and Cook 2017]. Modelos baseados em cadeias de
Markov ocultas (hidden Markov models - HMM) [Kehagias 2004, Luong et al. 2013,
Montañez et al. 2015] têm sido amplamente usados para esse fim, sendo esse o método
escolhido neste trabalho.

HMMs são processos estocásticos que modelam a distribuição de uma série
temporal associando a cada amostra xt, denominada sı́mbolo observável, uma variável
latente st denominada estado oculto. Este modelo supõe que a transição entre dois
estados ocultos possui a propriedade de Markov. Uma das principais vantagens da
utilização de HMMs é a possibilidade de interpretação do estado oculto associado a
cada amostra e, em consequência, a atribuição de um significado para diferentes seg-
mentos da série temporal. Uma visão detalhada sobre HMMs pode ser encontrada em
[Rabiner 1989, de Souza e Silva et al. 2011].

Neste trabalho, consideramos como sı́mbolos observáveis as medidas de taxa de
perda de cada cliente. A partir dos sı́mbolos observáveis e da definição do número de
estados ocultos, estima-se a distribuição da taxa de perda associada a cada estado. Com
base nas distribuições obtidas durante o perı́odo de treinamento, pode-se tentar extrair
alguma interpretação fı́sica para os estados ocultos, como veremos nas próximas seções.
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Cada estado de uma HMM corresponde potencialmente a uma distribuição distinta
para os valores observáveis (taxa de perda). Portanto, uma mudança de estado na cadeia
oculta é naturalmente mapeada a um ponto de mudança de distribuição dos sı́mbolos
observáveis. Os estados associados a uma sequência de observações podem ser inferidos
a partir do algoritmo de Viterbi, que obtém a sequência mais provável de estados ocultos
S = s1, s2, ...sn a partir da sequência de sı́mbolos observáveis O = O1, O2, ...On. Desta
forma, uma transição de um estado si para si+1 6= si representa um ponto de mudança
de distribuição. Devido às vantagens citadas, utilizamos HMMs para a identificação de
pontos de mudança.

Em [Montañez et al. 2015], os autores argumentam que a utilização de HMMs
pode gerar um número elevado de transições que não refletem os pontos de mudança
reais. Para mitigar o problema, os autores propõem a adição de um fator de regularização
durante o aprendizado dos parâmetros da cadeia. Entretanto, a modificação proposta pelo
método torna o processo de treinamento mais complexo.

Para evitar aumentar a complexidade do modelo, neste trabalho propomos um
filtro recursivo simples para lidar com o problema. Seja S = s1, s2, . . . , sn a sequência de
estados ocultos obtidos após a aplicação do algoritmo de Viterbi. A partir de S obtemos
a sequência filtrada S

0 = s
0
1, s

0
2, . . . , s

0
n como se segue. Seja Ist(si) a função indicadora

definida como: Ist(si) = 1 se st = si e zero caso contrário. Considerando uma janela
de amostras de tamanho �, obtemos a sequência S

0 como se segue. Inicializa-se com
s
0(1) = s(1) e para t > 1:

s
0
t =

(
st se 1

�

Pt
i=t��+1 Ist(si) = 1, t � �

s
0
t�1 caso contrário

Nos nossos experimentos, a sequência filtrada S
0 conseguiu reduzir satisfatoriamente o

número de outliers, isto é, estados em S com pequeno tempo de permanência por visita.

No que se segue, nosso objetivo é diferenciar séries temporais que possam indicar
potenciais problemas na rede. Para atingir esse objetivo, será necessária a interpretação
dos estados ocultos da HMM treinada com dados reais. Essa interpretação depende da
distribuição dos sı́mbolos e da qualidade de serviço aceitável em relação à métrica taxa
de perdas. Informalmente, rotulamos como estados de qualidade “ruim” aqueles cuja
distribuição de sı́mbolos seja tal que a probabilidade de gerar taxas de perdas “altas” não
seja desprezı́vel. Semelhantemente, em estados com qualidade “boa” a probabilidade de
uma taxa de perda alta é muito baixa, enquanto estados com qualidade “média” são os
“intermediários”. Usaremos também um outro rótulo (“inacessı́vel”) para indicar indis-
ponibilidade da rede. Na Seção 4, onde mostraremos o modelo treinado, os rótulos ficarão
evidentes.

Baseado nos rótulos dos estados, no que se segue atribuiremos rótulos para cada
série temporal (já filtrada) tomando como base o tempo total de permanência nos estados,
durante n minutos. Intuitivamente, séries temporais com rótulo “vermelho” possuem
longo tempo em estados “ruins”. Caso contrário, a série é dita “azul”. É importante
ressaltar que a atribuição de rótulos aos estados e consequentemente às séries depende do
que se considera como qualidade ruim ou boa a partir da distribuição da taxa de perda de
pacotes. Por outro lado, a metodologia independe dessa atribuição.
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Seja R o conjunto de estados do modelo considerados “ruins”. Definimos o rótulo
L(S0) como uma função indicadora igual a 1, se o tempo total de permanência no con-
junto R durante n é maior que um limiar �, e igual a 0 caso contrário. O parâmetro �

depende dos requisitos de qualidade de serviço almejados pelo ISP. Nos nossos estudos,
o valor de �/n foi atribuı́do empiricamente igual a 1, 5% (0,015), relativamente baixo.
Entretanto, como veremos na Seção 4, é possı́vel correlacionar os resultados do modelo
com chamados técnicos dos clientes para o ISP.

3.2. Correlação espaço-temporal

A partir dos rótulos L(S0) definimos um algoritmo de correlação espaço-temporal com
o objetivo de agrupar regiões da rede que possuam padrões estatı́sticos similares. O al-
goritmo de correlação espaço-temporal assume que as rotas entre os pontos de medição
e o servidor são estáticas durante a janela de tempo considerada. Como consequência, a
topologia da rede pode ser representada por uma árvore em que cada nó equivale a um ou
mais equipamentos de rede. Supomos ainda que a degradação de performance de um nó
E afeta o desempenho de todos os clientes que fazem parte da subárvore de raiz E.

A abordagem proposta é adaptada do algoritmo de detecção de causa raiz de
[Ximenes et al. 2018]. As principais diferenças são: (a) a associação de rótulos L(S0)
para cada série temporal em S

0, possibilitando a interpretação dos padrões estatı́sticos ob-
servados; (b) o método de [Ximenes et al. 2018] exige que os as métricas de QoS (e.g.
perda de pacotes) sejam coletadas a partir dos nós folhas da árvore resultante da topologia
de rede. Essa restrição é relaxada neste trabalho, de forma que as métricas de desempenho
podem ser coletadas de qualquer nó da topologia.

Para a aplicação da correlação, associa-se a cada ponto de medição um “voto” de
acordo com a função L(S0) definida na subseção anterior. Para cada nó E da árvore de
topologia calcula-se uma função �(E), obtida a partir dos votos relacionados a todos os
nós pertencentes à subárvore de raiz E. Em outras palavras, o cálculo de �(E) é dado
através de um mecanismo de votação realizado a partir dos rótulos L(S0) atribuı́dos às
séries obtidas pelos pontos de medição.

Diferentes métodos de votação podem ser utilizados para definir �(E), como
votação com peso ou votação baseada em limiar. Uma formalização de diferentes me-
canismos de votação pode ser encontrada em [Parhami 1994]. A utilização de modelos
probabilı́sticos, como no nosso caso, permite a definição de pesos para os votos de acordo
com a likelihood associada a cada série temporal. Por questão de simplicidade e falta de
espaço, consideramos para este trabalho o mecanismo de votação majoritária.

A Figura 4 exemplifica a execução do método de correlação espaço-temporal uti-
lizando votação majoritária. Para cada nó E da árvore, o processo de votação considera
os votos dos medidores conectados à subárvore de raiz E. Ao fim da votação, obtém-se
grupos distintos de nós cujas medições compartilham padrões estatı́sticos similares.

4. Resultados

Nesta seção, apresentamos os resultados da aplicação do método proposto. Discutimos o
modelo de detecção de pontos de mudança obtido na Seção 4.1. A Seção 4.2 exemplifica
a aplicação da correlação espaço-temporal com o objetivo de localizar regiões da rede
que experimentam degradação em seu desempenho. Mostramos a relação dos resultados
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Figura 4. Aplicação do método de votação majoritária
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Figura 5. Modelo de Markov oculto obtido após o treinamento

do nosso modelo com a QoE dos usuários na Seção 4.3. Por fim, a Seção 4.4 discute a
aplicação online do método.

4.1. Detecção de pontos de mudança

O número de estados, sı́mbolos e estrutura da HMM utilizada resultou de uma escolha
criteriosa entre diferentes modelos, comparação da likelihood etc., mas omitimos detalhes
por restrição de espaço. Consideramos uma cadeia de Markov oculta com 4 estados que
gera sı́mbolos de acordo com uma distribuição categórica. As transições podem ocorrer
apenas entre estados ocultos adjacentes como mostra a Figura 5. Codificamos as medições
de perda utilizando 22 sı́mbolos.

A Figura 5 mostra o modelo obtido após o processo de treinamento. Percebe-se
que o estado 2 apresenta a distribuição com a maior média de perda, enquanto os dois
primeiros estados geram perda 0 com alta probabilidade. O estado 3, por outro lado,
possui uma alta probabilidade de gerar sı́mbolos relativos a indisponibilidade (sı́mbolo
21). O estado 2 pode ser interpretado como o perı́odo em que a rede apresenta problemas,
enquanto o estado 3 representa perı́odos em que a rede se torna indisponı́vel.

Para a obtenção da sequência de estados S
0, aplicamos o algoritmo de Viterbi e

realizamos a etapa de pós-processamento considerando � = 5 e � = 20. Com o objetivo
de detectar pontos de mudança relacionados a perı́odos com maior probabilidade de taxas
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(a) Correlação espaço temporal (08/08) (b) Correlação espaço temporal (23/09)

Figura 6. Correlação espaço-temporal aplicada nos dias 08/08/2018 (esq.) e
23/09/2018 (dir.). Nós em vermelho experimentam degradação de performance.

mais altas de perda, ou de indisponibilidade (perı́odos “ruins”), definimos R = {2, 3}.

4.2. Correlação espaço-temporal

Para exemplificar a correlação espaço-temporal, consideramos um subconjunto de 42 cli-
entes conectados a uma mesma parte da topologia da rede. Esse subconjunto foi escolhido
por conta do número relevante de medidores instalados na rede do ISP.

As Figuras 6(a) e 6(b) mostram o resultado da correlação espaço-temporal para
dois dias distintos (08/08/2018 e 23/09/2018). Adotamos um mecanismo de votação ma-
joritária para definir os rótulos �(E). Percebe-se que a região não apresentava um bom
desempenho de rede no dia 08/08: a maior parte da topologia identificava problemas,
incluindo a raiz da árvore. Durante o perı́odo considerado, diversas modificações foram
realizadas pelo ISP com o objetivo de sanar os problemas da região. A partir da Fi-
gura 6(b), é possı́vel notar que as mudanças realizadas surtiram efeito, já que boa parte da
região apresentou melhoras. No entanto, um conjunto relevante de nós ainda apresentava
degradação em sua performance, o que sugere que a atuação do ISP nessa região ainda é
necessária.

Em seguida, avaliamos a evolução temporal da qualidade do serviço prestado
nessa região ao longo do perı́odo de 08/08/2018 a 23/09/2018. Mostramos na Figura 7 a
fração de séries temporais em estados do conjunto R (vermelho) em cada minuto. Nota-
se uma clara melhora no desempenho dos clientes associados a essa topologia, com uma
fração cada vez menor de séries temporais visitando estados em R. Um exemplo dessa
mudança é apresentado na Figura 8, que mostra as séries temporais dos dias 08/08 e 23/09
de um cliente conectado a um nó que apresentou melhora. Percebe-se que esse cliente ob-
servava um perı́odo significativo com taxas de perdas relevantes antes da intervenção do
ISP (pontos em vermelho). Ao final do perı́odo considerado, o cliente apresenta uma
grande melhora em seu desempenho, tendo apenas eventos isolados de perda.

4.3. Avaliação de QoE

A partir da parceria com o ISP, obtivemos acesso a informações sobre os chamados reali-
zados por clientes dessa região. A existência de um chamado permite identificar momen-
tos em que usuários possuem sua qualidade de experiência impactada. Consideramos para
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Figura 7. Fração de amostras das séries temporais associadas a estados em R.
Estados em R são representados pela cor vermelha.

(a) Série temporal antes da intervenção (08/08) (b) Série temporal após intervenção (23/09)

Figura 8. Mudança de comportamento da rede de usuário após intervenção na
rede do ISP

esta análise que um nó E da topologia apresenta uma QoE insatisfatória num determinado
dia se ao menos um cliente conectado a E (com ou sem roteador de medição) abriu um
chamado relatando problemas técnicos na rede. O número de chamados ao ISP é pequeno
relativamente ao número total de usuários. Desta forma, consideramos para a avaliação
dos resultados a relação entre a abertura de ao menos um chamado técnico relacionado ao
nó E e o rótulo �(E) associado ao nó, utilizando como métrica o recall.

Relembramos que o valor do rótulo de um nó E (�(E)), é calculado a partir de
um processo de votação que se inicia a partir dos nós com medidores usando L(S0), e ca-
minha em direção ao nó da árvore. A Tabela 1 mostra os resultados obtidos. Nota-se que
os resultados do modelo refletem a qualidade de experiência observada pelos usuários
da seguinte forma: quase 89% dos nós com chamados foram identificados a partir do
modelo quando consideramos o subconjunto de nós com ou sem medidores conectados.
Resultados ainda melhores são obtidos quando consideramos apenas nós com medidores
diretamente conectados, onde 95% dos nós com chamados foram identificados. Desta
forma, a aplicação do método proposto permite ao ISP agir de maneira pró-ativa, iden-
tificando regiões com degradação de desempenho nas quais intervenções melhorariam a
qualidade de experiência dos usuários e diminuiriam a quantidade de chamados.

4.4. Aplicação online do algoritmo

A análise realizada anteriormente considera que cada série temporal x possui um con-
junto de amostras de um dia (n = 1440). Para a utilização do método de ma-
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Conjunto de nós Recall Número de nós com chamado

Nós com medidores diretamente conectados 0.951 61
Nós com rótulo �(E) associado 0.886 123

Tabela 1. Relação entre chamados e rótulos �(E) associados a nós da rede

neira online, consideramos que a sequência de estados ocultos S
⇤ é obtida através da

aplicação do algoritmo de Viterbi utilizando uma janela deslizante centrada de tama-
nho 2↵ + 1. Cada estado oculto st é estimado a partir de uma janela de amostras
W = xt�↵, xt�↵+1, ..., xt, ..., xt+↵�1, xt+↵. Em consequência da utilização de uma ja-
nela centrada de amostras de tamanho 2↵ + 1, a identificação do estado oculto st é feita
com um atraso de ↵ amostras.

Para avaliar o desempenho do algoritmo online, comparamos a sequência de esta-
dos ocultos S obtida a partir da série temporal de um dia e a sequência de estados ocultos
S
⇤ obtida a partir da aplicação online do método. Considera-se que S corresponde ao

ground truth e que o objetivo do método online é a obtenção de uma sequência S
⇤ muito

similar à sequência S. Desta forma, utilizamos como métrica de comparação a fração de
estados ocultos st iguais nas sequências S e S

⇤.

A Figura 9 mostra a acurácia obtida por diferentes tamanhos de janela. A par-
tir deste gráfico percebe-se que a utilização de uma janela de 121 amostras possui uma
acurácia de aproximadamente 0,96 no conjunto de testes, enquanto a utilização de uma
janela de 61 amostras possui uma acurácia de aproximadamente 0,87. Em consequência,
concluı́mos que janelas de amostras com menos de um dia podem ser utilizadas uma vez
que as sequências de estados (obtidas a partir do algoritmo de Viterbi) são praticamente
idênticas. O tamanho da janela deve ser ajustado de acordo com o tradeoff entre o tempo
↵ necessário para a detecção do estado oculto e a acurácia desejada.

Figura 9. Taxa de acerto para aplicação de Viterbi online

5. Trabalhos Relacionados

A avaliação da qualidade de experiência é vastamente explorada na literatura
[Hora et al. 2016][Charonyktakis et al. 2016][da Silva et al. 2008]. Muitos trabalhos,
como [Charonyktakis et al. 2016][da Silva et al. 2008], são baseados em medições da
QoE realizadas a partir de testes em laboratório, que são custosos e de difı́cil execução.
Abordagens baseadas em crowdsourcing são apresentadas como alternativas à utilização
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de testes em laboratório visando a redução de custos. Entretanto, desafios como a
existência de usuários não confiáveis e a falta de controle dos experimentos exigem
a aplicação de mecanismos sofisticados para garantir que os resultados sejam válidos
[Hoßfeld et al. 2014]. [Pan et al. 2018] propõe a utilização de dados de satisfação dos
usuários obtidos a partir de chamadas ao call center. No entanto, a abordagem utilizada é
supervisionada e aplicada a redes celulares.

Outros trabalhos da literatura utilizam resultados de medições para detecção de
problemas. Muitos não levam em consideração a topologia da rede, se aplicando ape-
nas a redes celulares [Padmanabha Iyer et al. 2018, Deb et al. 2017, Pan et al. 2018]. As
ferramentas propostas em [Adams et al. 2016, Peng et al. 2017] utilizam técnicas de pro-
bing dinâmico entre múltiplos pontos da rede para detectar falhas e desconexões em data
centers com base no conhecimento da topologia da rede. Por outro lado, focamos em
nosso trabalho na detecção de problemas em um ISP residencial. Já em [Yan et al. 2012],
os autores propõem o sistema Argus, que atua na identificação e localização de proble-
mas a partir da agregação espacial e temporal de métricas de QoS fim-a-fim em uma rede
fixa. Enquanto nosso trabalho se utiliza de técnicas de detecção de pontos de mudança,
[Yan et al. 2012] aplicam técnicas de detecção de anomalia baseadas no algoritmo de
Holt-Winters.

Este trabalho é uma extensão de [Ximenes et al. 2018]. Ambos se baseiam na
detecção de pontos de mudança e realizam correlação espaço-temporal para encontrar
regiões da rede com performance similar. [Ximenes et al. 2018] aplica um algoritmo de
detecção baseado em otimização proposto por [Maidstone et al. 2017], que é sensı́vel a
outliers e possui difı́cil parametrização. Nosso trabalho, por outro lado, realiza detecção
de pontos de mudança utilizando cadeias de Markov ocultas, que são: (1) mais robustas
a outliers, (2) mais facilmente parametrizáveis e (3) mais fáceis de se interpretar. Além
disso, como mostramos na Seção 4.4, nosso modelo pode ser aplicado na detecção online
de problemas, o que traz grandes benefı́cios para o ISP ao permitir a mitigação mais rápida
de falhas na rede. Por fim, ressaltamos que o presente trabalho conta com uma base de
dados mais completa contendo séries de perda de pacotes mais refinadas2, informações
de indisponibilidade de rede e registro de chamados técnicos realizados pelos usuários
da rede, que nos permitem relacionar a degradação no serviço prestado pelo ISP com a
queda na qualidade percebida pelo cliente.

6. Conclusão e trabalhos futuros

Neste trabalho propomos uma metodologia não supervisionada para avaliar a QoE de
usuários residenciais a partir de dados reais obtidos de um ISP de porte médio. As princi-
pais contribuições do trabalho são: (a) um modelo baseado em cadeias de Markov ocultas
(HMM) usado para a detecção de pontos de mudanças estatı́sticas de séries temporais. O
modelo foi parametrizado a partir de séries reais de taxa de perda de pacotes, coletadas
de medições realizadas a partir de roteadores residenciais de quase 2500 clientes do ISP
por quase 2 meses; (b) nosso modelo permite a identificação de mudanças estatı́sticas em
séries temporais e, em particular, perı́odos de degradação da QoS dos usuários participan-
tes das medições. O modelo é extensı́vel a outras métricas de QoS como, por exemplo,

2Nosso intervalo de amostragem é de 1 minuto, enquanto que em [Ximenes et al. 2018] os intervalos
são de no mı́nimo 30 minutos
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a latência; (c) usamos a topologia da rede do ISP para identificar, através do modelo não
supervisionado e da correlação espaço-temporal dos resultados, regiões com QoS não sa-
tisfatória; (d) correlacionamos os resultados da metodologia com os chamados (técnicos)
de clientes realizados para a operadora. Tais chamados constituem uma importante me-
dida da qualidade de experiência dos clientes. Finalmente, mostramos que o método pode
ser aplicado de forma online. Como trabalhos futuros incluiremos outras métricas de
QoS nos modelos e ainda ampliaremos os perı́odos de coleta de dados. Planejamos a
implementação do método online em um número significativos de clientes.

Agradecimento: Este trabalho é parcialmente suportado por projeto de
cooperação MCTIC-RNP/NSF, MCTIC/FAPESP, e projetos do CNPq e FAPERJ, além
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Abstract. Phishing is an attack that uses social engineering and other techni-

ques to steal personal or financial information from victims. Brazil leads the

statistics of users attacked by phishing and more than 77% of these attacks are

carried out through URLs. Despite the existence of bases and techniques for

detecting malicious URLs, they are not effective when it comes to URLs direc-

ted to Brazilian users, which have different characteristics. This paper presents

an effective method of detecting malicious URLs based on machine learning.

We used more than 110 features (lexical, network, reputation and others) and

different classifiers to evaluate the effectiveness of the proposed method. The

evaluation was carried out with real data extracted from the fraud catalog of

the Brazilian academic network and other sources. Results demonstrate high

precision and accuracy above 96%.

Resumo. Phishing é um ataque que usa engenharia social e outras técnicas

para roubar informações pessoais ou financeiras das vı́timas. O Brasil lidera

as estatı́sticas de usuários atacados por phishing e mais de 77% desses ataques

são realizados por meio de URLs. Apesar da existência de bases e técnicas para

detecção de URLs maliciosas, elas são ineficazes quando se trata de URLs di-

recionadas aos usuários brasileiros, que possuem caracterı́sticas diferenciadas.

Este trabalho apresenta um método eficaz de detecção de URLs maliciosas bra-

sileiras com base em aprendizado de máquina. Foram utilizadas mais de 110

caracterı́sticas (léxicas, de rede, de reputação e outras) e diferentes classifica-

dores na avaliação do método proposto. A avaliação foi realizada com dados

reais extraı́dos do catálogo de fraudes da rede acadêmica brasileira e outras

fontes. Resultados demonstram altas taxas de precisão e acurácia acima de

96%.

1. Introdução
Phishing é um ataque que usa engenharia social e outras técnicas para roubar informações
pessoais ou financeiras das vı́timas [Vazhayil et al. 2018]. Os atacantes disseminam
phishing de várias maneiras: janela pop-up no navegador web, mensagens instantâneas,
e-mails e redes sociais [Olivo et al. 2010, Vazhayil et al. 2018]. Grande parte destes ata-
ques são realizados a partir de URLs maliciosas; segundo estatı́sticas da Kaspersky Lab,
77% dos ataques de phishing em 2016 foram a partir de URLs, o que equivale a um total
de 261.774.932 URLs únicas [Garnaeva et al. 2016]. O número de vı́timas deste ataque
vem crescendo ao longo dos anos e o Brasil está no topo da lista com usuários mais
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afetados desde 2015 [Gudkova et al. 2017]: em 2017, cerca de 29.02% dos brasileiros
sofreram com ataques de phishing.

Sistemas eficazes para detecção dessas URLs maliciosas em tempo hábil podem
ajudar muito no combate a essas ameaças à segurança cibernética. Consequentemente,
pesquisadores e profissionais trabalharam para projetar soluções efetivas para detecção
de URLs maliciosas. Várias abordagens têm sido utilizadas para enfrentar o problema de
detecção de URLs maliciosas. No geral, essas abordagens podem ser agrupadas em duas
categorias: (i) blacklist, e (ii) abordagens de aprendizado de máquina [Canali et al. 2011,
Eshete et al. 2012].

O método mais comum para detectar URLs maliciosas implantados por muitos
sistemas (e.g. antivı́rus) é blacklist. Blacklists são sistemas que mantêm listas de URLs
que foram analisadas e classificadas como maliciosas. Apesar da simplicidade e rapidez
na consulta, o grande desafio do método blacklist é manter a lista de URLs maliciosas
atualizada, especialmente porque novas URLs são geradas todos os dias.

Para evadir as blacklists, atacantes utilizam técnicas cada vez mais avançadas de
composição e ofuscação da URL maliciosa [Garera et al. 2007], tornando-a especı́fica
para as vı́timas alvos de uma campanha de phishing. Em particular, estudos anterio-
res mostram que apenas 9% das URLs catalogadas no Catálogo de URLs Maliciosas da
rede acadêmica brasileira (CaUMa1) são também identificadas em bases de blacklist in-
ternacionais [Brito et al. 2015]. Além disso, URLs direcionadas à comunidade brasileira
possuem caracterı́sticas especı́ficas [Brito et al. 2016]: nomes de marcas de empresas bra-
sileiras contidos na URL, tamanho das URLs entre 50 e 100 caracteres, tempo de vida das
URLs de phishing igual ou superior a 5 dias, dentre outras.

Outra maneira de detectar URLs maliciosas é a aplicação de técnicas de apren-
dizado de máquina [Vazhayil et al. 2018, Patil and Patil 2015, Olivo et al. 2010]. Nestes
casos, geralmente utiliza-se um conjunto de URLs como dados de treinamento e uma
função de predição para classificar, com base em propriedades estatı́sticas, uma URL
como maliciosa ou benigna. Dessa forma, pode-se generalizar a detecção de novas URLs,
o que não ocorre em métodos de blacklist.

Este trabalho propõe um método para detecção de URLs maliciosas direcionadas
aos usuários brasileiros com base em técnicas de aprendizagem de máquina. Foram uti-
lizadas mais de 110 caracterı́sticas das URLs para o processo de classificação, com base
em informações léxicas, da rede, reputação da URL e outras. Diferentes classificadores
foram adotados para medir a eficácia do método proposto. O modelo foi avaliado em con-
juntos de dados reais com 3.950 URLs de phishing e 3.162 URLs benignas. As principais
contribuições deste trabalho são (i) um conjunto de caracterı́sticas utilizadas na detecção
de URLs maliciosas; (ii) dataset para análise da proposta e trabalhos futuros; (iii) análise
das caracterı́sticas e dos modelos treinados com diferentes bases e dos classificadores.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados; a Seção 3 descreve a metodologia proposta; a Seção 4 avalia o desempenho
da proposta; e, por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

1Serviço associado ao Catálogo de Fraudes da RNP. Site: https://cauma.pop-ba.rnp.br
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2. Trabalhos Relacionados
Como crime de empregar meios técnicos para roubar informações sensı́veis de usuários,
o phishing é atualmente uma ameaça crı́tica à Internet, e os danos causados por phishing

estão crescendo constantemente [Yang et al. 2019]. Nesse cenário, diversas pesquisas
vem sendo conduzidas para apoiar o processo de detecção e mitigação das fraudes, prin-
cipalmente a detecção baseada em URLs, que configura-se como o método mais comum
de disseminação.

Existem diversas técnicas para detecção de URLs de phishing baseadas em blac-

klist ou aprendizado de máquina. No entanto, a grande maioria das propostas não pos-
suem foco nas URLs maliciosas direcionadas ao público brasileiro, resultando em baixa
eficácia na detecção e mitigação das campanhas de phishing direcionadas.

Vazhayil et. (2018) conduzem um estudo comparativo de métodos de aprendizado
de máquina e aprendizado profundo clássicos como arquiteturas para detecção de URLs
maliciosas de phishing. Os autores utilizaram quatro conjunto de dados para validação dos
modelos: Phishtank, OpenPhish, MalwareDomainlist e MalwareDomains. Os resultados
mostram que a técnica de Redes Neurais Convolucionais (CNN) combinadas com uma
rede recorrente Long Short-Term Memory (LSTM) apresentam melhores resultados, com
até 98% de acurácia.

Bezzera e Feitosa (2015) conduzem uma análise crı́tica da eficácia de carac-
terı́sticas, bases e formatos das URLs nos algoritmos de aprendizado de máquina para
classificação de URLs. Os autores propõem agrupamento e simplificação das carac-
terı́sticas de URLs para melhorar o desempenho do classificador. Resultados mostraram
que o classificador J48 (árvore de decisão) obteve melhor desempenho, com 95,10% de
precisão e 95,11% de taxa de detecção.

Outros trabalhos combinam caracterı́sticas baseadas no HTML e na
URL [Ludl et al. 2007], alguns analisam adicionalmente o código JavaScript
[Eshete et al. 2012], outros aplicam técnicas de aprendizado de máquina nas informações
do host que hospeda a URL [Ma et al. 2009] ou tentam combinar informações de
blacklist com caracterı́sticas da URL [Xiang et al. 2010].

Além da pesquisa acima, também estão disponı́veis ferramentas anti-phishing ba-
seadas em diferentes técnicas, muitas das quais exploram blacklists. Produtos bem co-
nhecidos incluem o Microsoft Internet Explorer e o Google Safe Browsing.

3. Metodologia
Nesta seção apresentamos a metodologia proposta para criar um método eficaz de
detecção automática de URLs maliciosas que são direcionadas à comunidade brasileira.

3.1. Caracterı́sticas
A maioria das caracterı́sticas extraı́das das URLs foi retirada a partir da análise de traba-
lhos relacionados, acrescida de algumas caracterı́sticas extras com base na experiência de
grupos de segurança que atuam no tratamento de phishing, o que permite analisar seu grau
de importância na detecção das URLs maliciosas. As caracterı́sticas foram categorizadas
em léxicas, de reputação, de rede e outras, totalizando 117 caracterı́sticas. A seguir é
possı́vel ver mais detalhes sobre cada caracterı́stica.
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3.1.1. Caracterı́sticas Léxicas

Caracterı́sticas léxicas são recursos obtidos com base nas propriedades do nome da URL.
Essas caracterı́sticas são extraı́das através de tokens (sı́mbolos ou palavras-chave) da URL
e então é feito algum tipo de contabilização. A seguir estão descritas algumas das princi-
pais caracterı́sticas léxicas que foram utilizadas.

1. Quantidade de Tokens na URL, Domı́nio, Diretório, Arquivo e Parâmetros.
Os tokens considerados foram: “.”, “-”, “ ”, “/”, “?”, “=”, “@”, “&”, “!”, “ ”, “ ”,
“,”, “+”, “*”, “#”, “$” e “%”. Uma quantidade incomum de tokens pode indicar a
presença de uma URL maliciosa.

2. Comprimento da URL, Domı́nio, Diretório, Arquivo e Parâmetros. Essa ca-
racterı́stica refere-se à medição dos segmentos de uma URL. Existem URLs que
possuem uma grande quantidade de caracteres, que diverge do número de carac-
teres de URLs benignas, podendo indicar a presença de uma URL maliciosa.

3. Domı́nio da URL em formato de endereço IP. Verifica se o domı́nio da URL
está no formato de endereço IP. Alguns ataques de phishing utilizam máquinas
sem nenhuma entrada DNS, referenciando-as através do endereço IP.

4. Presença de TLD (Top Level Domain) nos Parâmetros da URL. URLs que in-
cluem outra URL como parâmetro podem ser utilizadas como uma forma de ata-
que, que visa enganar o usuário redirecionando-o para páginas falsas. Um exem-
plo de URL utilizada para enganar o usuário e redirecionar para uma página falsa:
http://site.tld/index.php?return=http://phishing.tld/malware.exe

Além das citadas acima, outras caracterı́sticas léxicas foram utilizadas: quantidade
de TLD (Top Level Domain) na URL, quantidade de vogais no domı́nio, quantidade de
parâmetros, e-mail presente na URL, extensão de arquivo na URL, entre outras.

3.1.2. Caracterı́sticas baseadas em Reputação

Para as caracterı́sticas baseadas em reputação, foram utilizados três provedores diferentes
de serviços de reputação: Google Safe Browsing, Phishtank e WoT2. Para cada um desses
serviços foi necessário realizar uma consulta para verificar se a URL, IP ou domı́nio
estavam listados nessas bases de dados.

3.1.3. Caracterı́sticas baseadas em rede

As caracterı́sticas baseadas em rede são obtidas das propriedades do nome do host da URL
analisada. Com elas, pode-se conhecer a localização dos hosts maliciosos, a identidade, o
estilo de gerenciamento e as propriedades desses hosts. A seguir estão descritas algumas
das principais caracterı́sticas baseadas em rede que foram utilizadas:

1. Presença do domı́nio em RBL (Realtime Blackhole List). Essa caracterı́stica
tem como objetivo identificar se um domı́nio está presente em uma RBL, que são
listas da Internet na qual vários serviços de antispam realizam consultas.

2WoT (Web of Trust) é um plugin de navegadores web que permite verificar se um website é seguro
antes de acessá-lo a partir de uma base colaborativa construı́da com o feedback dos usuários.
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2. Localização geográfica do IP. Tal como acontece com as propriedades do
endereço IP, os servidores de domı́nio com atividades maliciosas podem ser con-
centrados em regiões geográficas especı́ficas.

3. Tempo (em dias) de ativação do domı́nio. Sites de phishing são criados apenas
com o intuito de roubar informações dos usuários, e para isso são criados domı́nios
de curta duração [Ma et al. 2009]. Essa caracterı́stica visa obter o tempo (em dias)
em que o domı́nio está ativo. Quanto mais próxima da data em que um nome de
domı́nio foi registrado, maior a possibilidade de ser um site de phishing.

4. Tempo (em dias) de expiração do domı́nio. Com base no fato de um site de
phishing viver por um curto perı́odo de tempo, tipicamente os domı́nios confiáveis
são regularmente pagos por vários anos de antecedência, então se a data de
expiração do domı́nio for muito curta, é provável que seja um site de phishing.

Além das citadas acima, outras caracterı́sticas baseadas em rede foram utilizadas:
tempo de resposta de domı́nio (lookup), registros SPF, número AS (ou ASN), se o domı́nio
possui registro PTR, número de IPs resolvidos, número de servidores de nome resolvidos
(NameServers – NS), número de servidores MX, valor do time-to-live (TTL) associado
ao domı́nio, dentre outras.

3.1.4. Outras Caracterı́sticas

Neste grupo estão as caracterı́sticas que não se enquadram em nenhuma das outras cate-
gorias, a saber:

1. HTTPS (HTTP sobre TLS/SSL). A existência de HTTPS é muito importante para
dar a impressão de legitimidade do site, mas isso não é claramente suficiente. O
ideal é verificar o certificado atribuı́do com HTTPS, para saber se é um certificado
válido. O software utilizado para a extração das caracterı́sticas verifica tanto a
existência de HTTPS quanto se o certificado é válido.

2. Quantidade de redirecionamentos. Saber quantas vezes um site foi redirecio-
nado ajuda a distinguir sites de phishing de benignos. As análise realizadas mos-
traram que sites benignos foram redirecionados geralmente uma vez, ao passo que
alguns sites de phishing foram redirecionados pelo menos três vezes.

3. URL e domı́nio está indexada no Google. Essa caracterı́stica verifica se um site
ou domı́nio está indexado no Google. Quando um site é indexado pelo Google,
ele é exibido nos resultados de pesquisa. Normalmente, os sites de phishing são
acessı́veis por um curto perı́odo de tempo e, como resultado, não são indexados
pelo Google.

3.2. Classificadores

Nesta seção apresentamos os classificadores que foram selecionados para realizar os ex-
perimentos, as métricas de avaliação e os ajustes realizados em cada classificador.

Foi utilizado o ambiente de experimentação Weka3, na versão 3.6.14. O Weka
possui uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas de mineração
de dados.

3Disponı́vel em https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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3.2.1. Classificadores selecionados

Os classificadores selecionados para realizar os experimentos foram: Naive Bayes, KNN,
SVM e Árvore de Decisão (J48). Essa escolha foi feita com base em trabalhos anteriores
[Olivo et al. 2010, Bezzera and Feitosa 2015], que mostram que esses classificadores são
os mais utilizados e que possuem um melhor resultado quando se trata de detecção de
phishing. A maioria das pesquisas de detecção de fraudes se baseia na estratégia de
aprendizado supervisionado, pois gera melhores resultados além de permitir a criação de
um modelo preditivo para identificação de futuras fraudes.

3.2.2. Métricas de Avaliação

Para a medição dos resultados, foi utilizada a técnica de validação cruzada (cross-

validation), através do método k-fold, com 10 partições. O método de validação cruzada
consiste em dividir o conjunto de dados em dez partes iguais e testar dez vezes, onde em
cada teste uma parte é usada no conjunto de teste e as outras nove são usadas no conjunto
de treinamento. Após a execução dos testes, o resultado das métricas de desempenho é
uma média entre o resultado de todas as execuções. Assim mantém-se a mesma proporção
em todos os experimentos a fim de permitir a comparação dos resultados obtidos.

As métricas utilizadas para a análise de desempenho foram: (i) acurácia: repre-
senta a taxa de amostras que foram classificadas corretamente; (ii) revocação: mede a
proporção de amostras de URLs maliciosas que foram corretamente preditas como mali-
ciosas; (iii) precisão: mede o número de amostras preditas como maliciosas que de fato
são maliciosas; e (iv) F1 Score: representa a média harmônica entre precisão e revocação.

3.2.3. Ajustes dos Classificadores

Foram realizados alguns ajustes nos valores dos principais parâmetros de cada classifica-
dor, para poder obter um melhor resultado sobre o conjunto de dados nacional. O único
classificador para o qual não foi possı́vel realizar ajustes foi o Naive Bayes, que não possui
parâmetros ajustáveis no ambiente Weka.

1. Classificador baseado em Árvore de Decisão (J48): No classificador J48 foram
realizados ajustes no parâmetro de fator de confiança, com o objetivo de analisar
a precisão das regras geradas. Esse fator estabelece a confiança na base de trei-
namento e na avaliação de erro. Quanto menor seu valor, maior é a probabilidade
de o nó ser podado em função dos nós estáveis, ou seja, menor será o tamanho da
árvore e a quantidade de nós que poderiam levar a erros de classificação. O valor
padrão do Fator de Confiança no Weka para o J48 é 0,25.

2. Classificador KNN: No classificador KNN foram realizados ajustes também no
fator de confiança. O valor padrão do fator de confiança no Weka para o classifi-
cador KNN é 1,0.

3. Classificador SVM: Para o classificador SVM, foi ajustado o parâmetro de
regularização ou penalização, denominado parâmetro C, que determina a rigidez
do modelo em relação à tolerância a erros. Ao aumentar o valor desse parâmetro,
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o modelo se torna mais rı́gido e preciso, porém fica mais custoso na fase de trei-
namento. Por outro lado, ao diminuir esse valor, o modelo fica mais tolerante a
erros e menos rı́gido. O valor padrão no Weka para o parâmetro C no classificador
SVM é 1,0.

Diferentes valores foram analisados para cada parâmetro em questão. Os resulta-
dos destas análises são apresentados e discutidos na Seção 4.2.

3.3. Base de URLs
Para realizar a avaliação da metodologia ora proposta, foram utilizadas URLs extraı́das
de três bases:

• CaUMa - Base de URLs maliciosas nacionais. O CaUMa armazena apenas
URLs maliciosas direcionadas para o público brasileiro. Todas as URLs são ana-
lisadas manualmente antes de serem inseridas, tornando-se portanto uma base
confiável. Nessa base foram coletadas somente as URLs de phishing e que ainda
estavam online.

• UFBA - Base de URLs benignas nacionais. Foi disponibilizado um conjunto
de URLs acessadas pela comunidade de usuários da UFBA que foram classifica-
das como benignas pelo sistema de filtragem web e prevenção de intrusos. Por
questões de privacidade e anonimidade dos dados, não é possı́vel revelar as redes
que foram coletadas. Além disso, também foi realizada uma análise manual em
cada uma dessas URLs para poder garantir que realmente eram URLs benignas.

• F-Securify - Base de URLs benignas e maliciosas internacio-
nais. As URLs internacionais, tanto maliciosas quanto benignas, fo-
ram extraı́das do repositório https://github.com/faizann24/
Using-machine-learning-to-detect-malicious-URLs, que
disponibiliza um arquivo com 420.465 URLs, sendo 74.452 maliciosas e 346.013
benignas. Esse repositório foi disponibilizado em um artigo sobre detecção de
URLs maliciosas utilizando aprendizado de máquina, que foi apresentado pela
empresa F-Securify [Ahmad 2016].

Para realizar o treinamento e ajuste dos parâmetros dos classificadores, foram uti-
lizadas 7.112 URLs das bases nacionais, sendo 3.950 oriundas da base CaUMa e 3.162
da base UFBA. Já da base internacional, foram utilizadas 4.000 URLs maliciosas e 3.600
URLs benignas. A base de URLs internacionais foi composta a partir de um subcon-
junto do dataset original (F-Securify), considerando aquelas que ainda estavam online. A
quantidade de URLs utilizadas tomou como base o total de URLs online disponı́veis no
Catálogo da RNP, aproximando os demais conjuntos deste valor. É importante notar que,
diferentemente das URLs maliciosas, as URLs benignas não foram extraı́das de mensa-
gens de e-mail, e sim de dados de navegação, o que pode introduzir vieses nos resultados.

3.4. Construção do dataset
Para construir o dataset, foi desenvolvido um software em Python que possui um con-
junto de bibliotecas que facilitam a extração das caracterı́sticas. O funcionamento desse
software consiste nas seguintes etapas:

1. O software recebe como entrada dois argumentos: arquivo de entrada com lista de
URLs e arquivo de saı́da.
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2. Cria-se o arquivo de saı́da e então preenche-se a primeira linha com 118 colunas
que são separadas por vı́rgula. Essas colunas contêm o nome de cada caracterı́stica
e a última coluna indica se a URL é maliciosa ou não.

3. É iniciado um loop para obter cada URL do arquivo de entrada, extrair as 117
caracterı́sticas e escrever no arquivo de saı́da nas colunas correspondentes. Existe
uma função para extrair cada caracterı́stica; essas caracterı́sticas podem depender
de conexão com a Internet ou não. É importante ressaltar que todos os vetores
de caracterı́sticas foram preenchidos com interrogação (?) quando informações
não puderam ser extraı́das da URL, o que ocorre somente para caracterı́sticas que
dependem de conexão e outros serviços.

4. Após o fim do loop, o dataset é gerado, já estruturado e no formato CSV (comma-

separated values).

O software juntamente com o dataset estão públicos e podem ser encontrados em
https://github.com/lucasayres/url-feature-extractor.

Após analisar o dataset, foi possı́vel perceber que algumas caracterı́sticas
possuı́am valores faltantes (missings); isso acontece devido a algumas caracterı́sticas re-
almente não existirem para todas as URLs, como os parâmetros de URL, extensão do
arquivo na URL, dados do WHOIS, etc. O tratamento destes casos é necessário para
que os resultados sejam confiáveis. Para tratar os valores faltantes, foi necessário utili-
zar o método de imputação pela média ou moda, aplicando os valores da média para os
atributos numéricos e valores da moda para os atributos do tipo nominal.

4. Resultados
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos através da execução dos classificado-
res conforme metodologia descrita na Seção 3.2.

4.1. Verificando o funcionamento de modelos treinados com bases internacionais
para classificação de dados nacionais

Antes de iniciar os experimentos com as bases nacionais, foi realizado um experimento
para verificar se os modelos treinados com bases internacionais funcionam bem quando
testados com conjuntos de URLs nacionais. Dessa forma, é possı́vel analisar se os
métodos de detecção de URLs maliciosas que existem atualmente, focados em URLs
internacionais, são eficazes quando usados com URLs nacionais.

Para isso foi utilizado o software Weka com os mesmos algoritmos e
configurações supracitados. A fase de treinamento foi realizada com o conjunto de URLs
internacionais, já a fase de classificação fez uso do dataset nacional. A Figura 1 mostra
os resultados obtidos no teste em questão.

Ao analisar os resultados, percebe-se que modelos treinados com bases internaci-
onais não funcionam bem quando são testados com bases nacionais. O desempenho dos
modelos foi ruim, chegando a ter uma taxa de acurácia de no máximo 45,26%, utilizando
o classificador J48, que foi o classificador que apresentou o melhor resultado.

4.2. Ajustes dos classificadores
Nesta seção são exibidas as análises e os resultados obtidos ao realizar os ajustes nos
classificadores.
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Figura 1. Resultado dos classificadores ao utilizar o modelo treinado na base
internacional para testar com a base nacional

4.2.1. Classificador baseado em Árvore de Decisão (J48)

A Tabela 1 mostra o resultado do ajuste do fator de confiança que foi aplicado no classi-
ficador J48.

Tabela 1. Ajuste do fator de confiança para o classificador J48

Fator de
Confiança

Acurácia Precisão Recall F1 Score

0,001 94,37% 94,50% 95,50% 95,00%
0,01 94,83% 94,90% 95,90% 95,40%
0,1 95,19% 95,60% 95,70% 95,70%
0,25 95,47% 95,90% 95,90% 95,90%
0,5 95,55% 96,10% 95,90% 96,00%
1,0 95,55% 96,40% 95,60% 96,00%

Analisando a Tabela 1, podemos perceber que o melhor resultado foi o que teve o
ajuste no Fator de Confiança de valor 1,0, que apresenta a acurácia (95,55%) igual a outro
ı́ndice, mas possui a melhor precisão (96,40%).

4.2.2. Classificador KNN

A Tabela 2 mostra o resultado do ajuste do fator de confiança que foi aplicado no classi-
ficador KNN.

Analisando a Tabela 2 podemos dizer que o ajuste com melhor resultado foi o
fator de confiança de valor 1, que conseguiu ficar com porcentagem maior em todas as
métricas.
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Tabela 2. Ajuste do fator de confiança para o classificador KNN

Fator de
Confiança

Acurácia Precisão Recall F1 Score

1 96,02% 96,30% 96,50% 96,40%
3 95,26% 95,50% 96,00% 95,70%
5 95,00% 95,10% 95,90% 95,50%
7 94,61% 94,50% 95,90% 95,20%

4.2.3. Classificador SVM

A Tabela 3 mostra o resultado do ajuste do parâmetro de regularização ou penalização
que foi aplicado no classificador SVM.

Tabela 3. Ajuste do Parâmetro de regularização ou penalização para o Classifi-
cador SVM

Fator de
Confiança

Acurácia Precisão Recall F1 Score

0,001 81,62% 77,60% 94,10% 85,00%
0,01 90,86% 90,20% 93,80% 91,90%
0,5 93,84% 94,20% 94,80% 94,50%
1,0 94,17% 94,60% 94,90% 94,80%
3,0 94,36% 94,90% 94,90% 94,90%
5,0 94,55% 95,00% 95,20% 95,10%
10,0 94,55% 95,10% 95,10% 95,10%
50,0 94,61% 95,00% 95,30% 95,20%

Percebe-se na Tabela 3 que, com o aumento do parâmetro C, aumenta a porcenta-
gem da acurácia e da precisão. O melhor resultado foi obtido ao utilizar o valor 50,0 para
o parâmetro C.

4.3. Escolha do classificador
Após aplicados os ajustes dos parâmetros, foi possı́vel realizar uma comparação entre
os resultados obtidos pelos classificadores, para determinar qual classificador possui um
melhor desempenho. A Tabela 4 mostra a comparação entre os classificadores J48, KNN,
Naive Bayes e SVM:

Tabela 4. Comparação entre os classificadores J48, KNN, Naive Bayes e SVM

J48 KNN Naive Bayes SVM
Acurácia 95,55% 96,02% 79,17% 94,61%
Precisão 96,40% 96,30% 74,40% 95,00%
Recall 95,60% 96,50% 95,40% 95,30%

F1 Score 96,00% 96,40% 83,60% 95,20%

Analisando o resultado da Tabela 4 foi possı́vel constatar que o classificador Naive
Bayes teve um desempenho inferior em relação aos demais, tendo uma taxa de acurácia
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de 79,17% e taxa de precisão de 74,40%, mostrando que esse classificador possui uma
capacidade baixa de aprendizado para esse conjunto de dados. O restante dos classifica-
dores tiveram um desempenho bom e com valores próximos, mas o que se saiu melhor
foi o classificador KNN, obtendo uma taxa de acurácia de 96,02% e 96,30% de taxa de
precisão.

4.4. Análise das caracterı́sticas

Nesta seção encontram-se os resultados obtidos a partir da análise feita em cada uma das
caracterı́sticas de forma separada, para poder enxergar o grau de importância de cada uma
delas.

4.4.1. Caracterı́sticas com maior poder preditivo

Para avaliar quais são as caracterı́sticas mais relevantes, isto é, com maior poder preditivo,
foi utilizada a métrica de avaliação de atributos ReliefF juntamente como o método de
busca do tipo Ranker, ambos implementados pelo Weka. O ReliefF avalia o atributo indi-
vidualmente de acordo com o seu valor para a classe majoritária entre múltiplas instâncias
mais próximas do conjunto de dados fornecidos. Já a busca do tipo Ranker organiza os
atributos em ordem decrescente de acordo com a relevância atribuı́da pelo ReliefF.

Após executar esses métodos no conjunto de dados, foi gerado um resultado tra-
zendo as 10 caracterı́sticas com maior poder preditivo, em ordem decrescente de im-
portância, como é mostrado na Tabela 5.

Tabela 5. Caracterı́sticas avaliadas individualmente de acordo com o critério Re-
lief e classificadas pelo Ranker

Peso Caracterı́stica
0.38 tempo de ativação do domı́nio
0.355 valor ttl associado
0.277 tempo de resposta
0.264 comprimento da url
0.239 tempo de expiração do domı́nio
0.238 comprimento do arquivo
0.226 quantidade de redirecionamentos
0.214 extensão do arquivo
0.211 comprimento dos parâmetros
0.21 quantidade de parâmetros

A Tabela 5 mostra que a caracterı́stica “tempo de ativação do domı́nio” (carac-
terı́stica numérica, que possui os valores representados em dias) foi a que conseguiu se
sair melhor no conjunto de dados.

As caracterı́sticas que se saı́ram melhor são as que foram obtidas das propriedades
do nome do host da URL, como tempo de ativação do domı́nio, valor TTL associado
e tempo de resposta, mostrando a importância dessa categoria na detecção das URLs
maliciosas.
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4.4.2. Distribuição geográfica de phishings

Para poder saber quais os paı́ses que mais hospedam as páginas de phishing, foi necessário
carregar o dataset no WEKA para melhor visualizar os valores e tipos de cada carac-
terı́stica de forma separada. Na Tabela 6 são exibidos os 10 paı́ses que mais hospedam
páginas de phishing. Essa Tabela mostra que algumas áreas são altamente associadas à
atividade de phishing. Enquanto os Estados Unidos abrigam o maior número de páginas
de phishing, o Brasil vem em segundo lugar e em seguida os paı́ses do centro e sul euro-
peu.

Tabela 6. Paı́ses que hospedam a maioria das páginas de phishing

Paı́s URLs de
Phishing

URLs Benignas % Phishing

Estados Unidos 2518 1611 63,74%
Brasil 358 1288 9,06%
Canadá 189 65 4,78%
Itália 88 2 2,22%
Alemanha 82 13 2,07%
Holanda 73 6 1,84%
França 61 22 1,54%
Rússia 48 5 1,21%
Reino Unido 46 24 1,16%
Polônia 36 2 0,91%

4.5. Discussão

Através desses experimentos, a análise dos resultados demonstra que o método proposto é
capaz de apoiar o processo de detecção automatizada de URLs maliciosas direcionadas à
comunidade brasileira. De acordo com a Tabela 4, o classificador KNN mantém uma alta
acurácia e precisão, com o conjunto de dados utilizado. Comparado com outros traba-
lhos bem sucedidos [Bezzera and Feitosa 2015, Basnet et al. 2014], o método mostra um
desempenho com taxas de precisão e acurácia similares ou superiores à maioria desses
trabalhos. Destaca-se que essa comparação está sendo feita com trabalhos que utilizam
bases internacionais, pois não foi encontrado nenhum trabalho que utilize algum tipo de
base de URLs nacionais.

O resultado da tabela 4 sugere que é possı́vel gerar um modelo eficaz para o
cenário nacional, usando um conjunto de dados limitado. Nos experimentos realizados,
os conjuntos de dados para as avaliações são subamostrados aleatoriamente para simular
as diferentes caracterı́sticas. Como esse conjunto de dados foi coletado a partir dos dados
reais de phishing, e contendo diferentes caracterı́sticas presentes nas URLs, os resultados
podem refletir um cenário anti-phishing mais próximo da realidade nacional.

Nos resultados obtidos, algumas URLs de phishing foram classificadas como be-
nignas. Isso ocorreu pois algumas estavam bem camufladas, estavam online por um longo
perı́odo de tempo, hospedadas gratuitamente em serviços de hospedagem legı́timos, sem
possuir palavras-chave relacionadas a phishing e em alguns casos, essas URLs estavam
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em resultados de pesquisa do Google. Acredita-se que, olhando e analisando o conteúdo
da página, alguns desses falso-negativos podem ser eliminados.

É necessário que as caracterı́sticas utilizadas no treinamento sejam sempre revistas
e atualizadas, pois os atacantes estão criando páginas de phishing cada vez mais difı́ceis
de serem detectadas, utilizando novos recursos de camuflagem, como encurtamento de
URLs, domı́nios com maior tempo de vida, aplicando SEO (search engine optimization)
nas páginas para poder ser melhor rankeado nas buscas do Google, entre outros métodos.

Como o foco desse trabalho é na URL, esse modelo pode ser aplicado em qualquer
lugar em que uma URL possa ser incorporada, como no e-mail, páginas da web, chat,
etc. Pode ser desenvolvido por exemplo, um software de detecção de URLs maliciosas,
aplicando as regras geradas pela árvore de decisão do algoritmo J48.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, o modelo foi avaliado em conjuntos de
dados nacionais reais, comparando os resultados de desempenho dos classificadores J48,
KNN, Naive Bayes e SVM. Os resultados obtidos nos experimentos mostraram que a
solução anti-phishing proposta foi capaz de detectar URLs de phishing com uma acurácia
e precisão de mais de 96%.

Em trabalhos futuros pretende-se: (i) Realizar estudos para identificar novas ca-
racterı́sticas que contribuam para a detecção de phishing; (ii) Uso de novas bases de da-
dos, em particular considerando URLs benignas presentes no corpo de e-mails, inclusive
e-mails fraudulentos, tendo em vista que os atacantes podem misturar URLs benignas e
malignas em um phishing para subverter as filtragens; (iii) Uso de outros classificadores
para obtenção de novos resultados; (iv) Analisar desempenho de cada classificador; (v)
Realizar análises complementares considerando processamento, tempo de execução e ou-
tros fatores em uma implantação de produção; (vi) Disparar automaticamente e-mail para
a instituição relacionada com a fraude, alertando-a.
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Abstract. The data deluge revolutionizes business and science at the same
time as it demands ever increasing computational resources. High-
performance computing (HPC) platforms tailored to massively parallel
numerical simulations offer computational capacity that can be leveraged by
Big Data Analytics solutions. Nevertheless, the convergence of Big Data
and HPC should be examined in several ways; in particular, the network
infrastructure needs to fit rather different applications requirements. The
software-defined network model (SDN) may favor this convergence, thanks to
its global view of the network and its programmability. In this sense, we present
an SDN platform capable of supplying, in a convergent way, Big Data and HPC
applications requirements. The platform applies the most appropriate routing
mechanisms to each traffic profile, thus allowing a reduction in the execution
time of the applications. We demonstrate through simulations the feasibility of
our approach, by reducing the execution time of MPI applications in specific
scenarios by up to 11% and of Hadoop applications by up to 6%.

Resumo. O crescimento no volume dos dados tem revolucionado os negócios
e a ciência ao mesmo tempo que demanda capacidade cada vez maior dos
recursos computacionais. As plataformas de computação de alto desempenho
(HPC), tradicionalmente empregadas em simulações numéricas massivamente
paralelas, oferecem capacidade computacional que pode ser aproveitada na
análise de Big Data. No entanto, a convergência de Big Data e HPC deve ser
examinada sob vários aspectos; em particular, a infraestrutura de rede precisa
ajustar-se a demandas de aplicações bem distintas. O modelo de rede definida
por software (SDN) pode favorecer essa convergência, graças à sua visão global
da rede e sua programabilidade. Nesse contexto, apresentamos uma plataforma
SDN capaz de suprir, de forma convergente, os requisitos de aplicações Big
Data e HPC. A plataforma aplica mecanismos de roteamento mais adequados
a cada perfil de tráfego, permitindo assim a redução no tempo de execução
de aplicações. Demonstramos por meio de simulações a viabilidade de nossa
plataforma, ao reduzir o tempo de execução de aplicações reais MPI em
cenários especı́ficos em até 11% e Hadoop em até 6%.

1. Introdução
O processamento de dados em larga escala impõe enormes desafios, tanto em termos de
gerenciamento de memória quanto de processamento e acesso aos dados. Nesse sentido,
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as plataformas de computação de alto desempenho (High-Performance Computing –
HPC) —tradicionalmente empregadas em simulações numéricas massivamente paralelas,
como previsão de tempo e clima, modelagem de reservatórios de hidrocarbonetos
e simulação de atracamento molecular— oferecem capacidade de processamento
computacional que pode ser aproveitada por uma vasta gama de soluções de computação
intensiva de dados. Embora a utilização dessas plataformas de HPC por aplicações de Big
Data pareça ser natural, o que se vê, de fato, é um descasamento entre essas arquiteturas,
de modo que explorar recursos de HPC para atender soluções tı́picas de Big Data demanda
o tratamento de diversos problemas [Oliveira et al. 2018].

A convergência entre frameworks de Big Data e plataformas de HPC precisa
ser considerada sob diferentes aspectos, desde a tecnologia de hardware, software e
aplicações/algoritmos até modelos de negócio e educação [Fox et al. 2015]. A rede de
dados, em particular, precisa ser eficiente e flexı́vel para se ajustar aos diferentes perfis de
tráfego gerados, por exemplo, por aplicações paralelas que utilizam APIs tradicionais
de ambientes de HPC, como Message Passing Interface (MPI), e por aplicações que
empregam frameworks tı́picos de ambientes Big Data, como Hadoop e Spark. Note que
as redes de dados tradicionais possuem controles complexos, cujo ajuste a requisitos
especı́ficos de aplicações demanda um alto custo administrativo, inviabilizando essa
convergência na prática. Nesse aspecto, o paradigma de Rede Definida por Software
(SDN) pode favorecer a integração dos ambientes de computação paralela. Ao desacoplar
os planos de dados e de controle dos ativos de rede (comutadores e roteadores), o modelo
SDN proporciona uma visão global e uma maior programabilidade da rede de dados, o
que permite aumentar a flexibilidade e a eficiência dessas redes [Oliveira et al. 2018].

Neste artigo, apresentamos uma plataforma de comunicação de dados baseada
em SDN capaz de suprir os requisitos de desempenho das aplicações que executam
em ambientes convergentes de Big Data e HPC. A plataforma procura otimizar a
comunicação dos dados em redes multicaminhos mediante o emprego, de forma dinâmica,
dos algoritmos de roteamento mais adequados aos perfis de tráfego de cada uma dessas
aplicações. Para tal, idealizamos uma API que permite às aplicações paralelas informarem
ao controlador SDN, em tempo de execução, caracterı́sticas gerais dos perfis de tráfego
por elas gerados, tornando a rede ciente da aplicação. Da mesma forma, a API concebida
possibilita que o administrador do ambiente configure os algoritmos de roteamento mais
apropriados a cada um desses perfis de tráfego. Desse modo, o controlador torna-se apto
a identificar o tráfego da aplicação através de configurações reativas e/ou proativas, e a
aplicar a estratégia de roteamento previamente definida a esse tráfego.

Avaliamos a proposta por meio de simulações de um ambiente SDN Ethernet,
com um cenário especı́fico de topologia multicaminhos. Em uma primeira análise,
utilizamos um emulador de aplicações Hadoop para identificar as configurações de rede
mais adequadas às aplicações tı́picas de ambientes Big Data. Medimos o tempo de
conclusão da emulação em função de quatro algoritmos simples de seleção de rotas.
Os resultados dessa simulação mostram diferenças de até 22% nos tempos de execução,
dependendo do algoritmo usado. Posteriormente, analisamos o desempenho de aplicações
reais Big Data e HPC co-localizadas no mesmo ambiente, utilizando os mecanismos
de identificação de tráfego baseados na API proposta neste trabalho. Nessa simulação,
aplicamos as estratégias de roteamento mais adequadas a cada aplicação, considerando
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as avaliações apresentadas neste trabalho para Hadoop e nossas análises anteriores
apresentadas em [Oliveira et al. 2018] para aplicações MPI somente. Nessa circunstância,
verificamos que a plataforma reduziu os tempos de execução em mais de 11% para as
aplicações MPI e em torno de 6% para as aplicações Hadoop, em comparação com um
cenário onde é aplicado um algoritmo de roteamento genérico para ambas as aplicações.

Este trabalho possui duas contribuições principais. Primeiro, a plataforma aqui
apresentada destaca-se por abordar a otimização de aplicações Big Data e HPC no âmbito
de um ambiente convergente, com enfoque na rede de comunicação. De fato, as propostas
de soluções nessa área geralmente tratam essas classes de aplicações de forma isolada
ou conscientes da rede [Takahashi et al. 2018, Bhatia et al. 2017, Alsmadi et al. 2016,
Liang and Lau 2016, Narayan et al. 2012, Qin et al. 2015], em oposição à nossa proposta
de rede convergente e ciente da aplicação, o que dá ao administrador maior controle para
aumentar a eficiência geral da rede. Segundo, esta pesquisa contribui para que se abra uma
nova perspectiva no estudo de soluções convergentes, no sentido de se ponderar sobre
a implantação de infraestruturas SDN Ethernet, significativamente mais baratas, para
atender soluções de HPC. Não obstante, infraestruturas de rede baseadas em tecnologias
como InfiniBand ainda podem se beneficiar das capacidades do modelo SDN, tendo em
vista que fabricantes de dispositivos de rede que implementam essa tecnologia começam
a fornecer produtos com suporte a SDN [Mellanox 2015].

No restante deste artigo, a Seção 2 discute os trabalhos relacionados. Na Seção 3,
mostramos alguns conceitos de computação avançada. A Seção 4 apresenta a plataforma
de comunicação convergente baseada em SDN. A análise das aplicações Hadoop é
apresentada na Seção 5. Por sua vez, os detalhes da avaliação com aplicações reais são
descritos na Seção 6. A Seção 7 mostra as conclusões do artigo e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura, existem trabalhos que empregam SDN para aprimorar o processamento
MPI. Por exemplo, [Takahashi et al. 2018] apresentam um mecanismo de coordenação
de controle de rede e execução de aplicações definido por software. Esse mecanismo é
baseado em um framework genérico MPI aprimorado por SDN e incorporado em uma
biblioteca. No trabalho de [Bhatia et al. 2017], o controlador SDN utiliza estatı́sticas de
fluxo para atualizar um grafo de topologia de rede usado por um algoritmo de roteamento
adaptativo na seleção dinâmica dos caminhos. Por sua vez, [Alsmadi et al. 2016] usam
informações de rede, obtidas pelo controlador, e empregam um orquestrador de recursos
para selecionar os nós mais adequados ao processamento de cada tarefa.

Há ainda na literatura algumas pesquisas que utilizam SDN na melhoria do
processamento de dados em larga escala do Hadoop. Por exemplo, os trabalhos
de [Liang and Lau 2016] e [Narayan et al. 2012] exploram o uso de SDN para maximizar
a utilização da largura de banda da rede durante a fase de “embaralhamento” (shuffle) dos
jobs MapReduce. [Qin et al. 2015] também propõem um agendador de tarefas ciente
da largura de banda utilizando o modelo SDN. Nessa abordagem, chamada BASS,
o agendador obtém uma avaliação completa da largura de banda da rede através do
controlador SDN e a considera como um parâmetro vital para o agendamento da tarefa.

A convergência entre HPC e Big Data é um tópico atual de pesquisa. Em
parte, essa convergência é tratada por trabalhos como o de [Ponce et al. 2018], que
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apresentam uma extensão do modelo de programação paralela e distribuı́da COMP
Superscalar (COMPSs) para o processamento de dados massivos, onde o COMPSs é
integrado ao HDFS. Há também trabalhos cujos princı́pios fornecem diversas percepções
em torno dessa convergência em camadas mais baixas no contexto de redes, embora não
abordem esse tema de forma explı́cita. Por exemplo, [Webb et al. 2011] formalizam a
possibilidade de uso simultâneo de múltiplos mecanismos de roteamento em um data
center, permitindo às aplicações defini-los e implantá-los conforme suas necessidades.
Como outro exemplo, [Trois et al. 2017] apresentam NetSA, um framework que aplica
SDN para explorar os padrões de comunicação de aplicações cientı́ficas, considerando
restrições de latência e largura de banda no balanceamento do tráfego através da rede.

De forma geral, os trabalhos que exploram as capacidades do paradigma SDN
nos ambientes HPC e Big Data o fazem de maneira isolada, como evidenciam os
artigos de [Takahashi et al. 2018], [Bhatia et al. 2017] e [Alsmadi et al. 2016] (MPI),
e [Liang and Lau 2016], [Narayan et al. 2012] e [Qin et al. 2015] (Hadoop). Nossa
proposta, por sua vez, tira proveito da flexibilidade proporcionada por SDN para
prover uma infraestrutura de comunicação verdadeiramente convergente. Nesse aspecto,
embora [Ponce et al. 2018] dediquem-se ao tema da convergência, eles focam no nı́vel
da aplicação. Além disso, nossa pesquisa baseia-se em um modelo onde a rede é ciente
da aplicação, com a rede ajustando-se aos requisitos das aplicações, em contraponto aos
estudos de [Alsmadi et al. 2016], [Liang and Lau 2016] e [Qin et al. 2015], que propõem
soluções sob um ponto de vista no qual a aplicação se torna consciente da rede, ou seja,
adapta-se às condições da rede subjacente sem alterá-la. Por fim, no contexto dos métodos
de otimização da comunicação, nossa proposta assemelha-se às de [Webb et al. 2011]
e [Trois et al. 2017], ao fazer uso de mecanismos de roteamento distintos, enquanto
que [Narayan et al. 2012] recorrem a conceitos de QoS para maximizar o tráfego.

Ainda, cabe destacar que no nosso trabalho anterior ([Oliveira et al. 2018]), no
contexto da plataforma SDN, analisamos as melhores condições de rede para as aplicações
MPI somente. Em contraste, no presente artigo, realizamos o mesmo estudo para as
aplicações Hadoop, e utilizamos ambos os resultados para avaliar o desempenho dessas
aplicações sobre um ambiente efetivamente convergente, com a plataforma garantindo a
operação da rede de forma consciente e, acima de tudo, eficiente.

3. Ecossistemas de Computação Avançada
Nesta seção, apresentamos alguns conceitos por trás dos ecossistemas de computação
avançada, incluindo arquiteturas paralelas, redes de comunicação de dados e modelos de
programação paralela.

3.1. Arquiteturas Paralelas
Aplicações que demandam grande poder computacional utilizam sistemas de computação
paralela para acelerarem sua execução. Sistemas paralelos são criados combinando
múltiplos elementos de processamento em um único sistema maior. A vasta maioria dos
sistemas paralelos modernos encaixam-se na arquitetura MIMD (Multiple Instruction,
Multiple Data), tipicamente classificada de acordo com a organização de memória:
compartilhada ou distribuı́da [Mattson et al. 2004].

Nosso interesse neste artigo é nos sistemas de memória distribuı́da, em que cada
processo tem seu próprio espaço de endereçamento e a comunicação com os demais
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processos ocorre mediante o envio e o recebimento de mensagens via uma rede de
comunicação. Em ambientes de HPC, eles são tradicionalmente implementados como
aglomerados (clusters) de computadores (nós de trabalho) interconectados por tecnologia
especı́fica de rede (vide Seção 3.2). Esse é o caso, por exemplo, do supercomputador
brasileiro SDumont [LNCC 2018]. Nesse tipo de sistema, os nós de trabalho executam
processos que usualmente compartilham um sistema de arquivos distribuı́dos como o
Lustre1, dotado de nós dedicados ao armazenamento e à gerência dos arquivos.

No ecossistema Big Data, os dados a serem processados, a princı́pio, não cabem
na memória principal de um único computador. Assim, clusters também são vistos como
a plataforma padrão para esses ambientes [Porto 2017]. Contudo, suas aplicações tı́picas
executam com base em um modelo no qual, diferentemente dos ambientes de HPC, os
dados são distribuı́dos pelos nós de trabalho e os processos são alocados a esses nós,
buscando assim minimizar a transferência de dados em disco. Para tanto, esses ambientes
empregam frequentemente um sistema de arquivos distribuı́dos como o HDFS (Hadoop
Distributed File System)2, cuja arquitetura, diferentemente daquela de sistemas como o
Lustre, não considera o compartilhamento de arquivos entre nós de trabalho.

3.2. Redes de Comunicação

As redes de comunicação dos sistemas de cluster em ambientes de HPC conectam os
nós de trabalho através de interconexões de alta vazão e baixa latência. Essas redes são
implantadas com diversas tecnologias de comutação de pacotes e sobre topologias fı́sicas
multicaminhos como fat-tree e Torus, que oferecem ao mesmo tempo desempenho e
redundância. InfiniBand é uma das principais tecnologias utilizadas nesses sistemas HPC,
sendo usada em mais de 25% dos supercomputadores que integram atualmente a lista
TOP5003, incluindo o Summit [ORNL 2018], o maior supercomputador da atualidade.

As redes Ethernet são amplamente utilizadas nos ecossistemas de computação
avançada. Graças ao seu custo reduzido e à disponibilidade de produtos, fornecedores e
especialistas, Ethernet é a tecnologia de comutação de pacotes predominante nos sistemas
de cluster em ambientes Big Data. Mesmo com suas limitações de capacidade efetiva e
retardo, essa tecnologia também é usada em ambientes de HPC, estando presente em
praticamente 50% das plataformas listadas na última edição da TOP500.

O paradigma SDN também é aplicável nos sistemas de computação paralela,
como complemento aos modelos de rede tradicionalmente usados nesses ambientes.
O termo SDN refere-se a uma arquitetura de rede fundamentada em quatro pilares:
(i) desacoplamento dos planos de dados e de controle; (ii) decisões de encaminhamento
baseadas em fluxos; (iii) transferência da lógica de controle para um elemento controlador
externo logicamente centralizado; e (iv) programação da rede através de aplicações
de software executando no topo do modelo [Kreutz et al. 2015]. Nessa arquitetura, a
interface entre o controlador SDN e os dispositivos da infraestrutura de rede é fornecida
por protocolos seguros como o OpenFlow [McKeown et al. 2008]. O OpenFlow é
considerado um padrão de facto, utilizado pela maioria das plataformas atuais. Assim, em

1http://lustre.org/
2https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
3A lista TOP500 é um ranking periódico dos 500 supercomputadores mais poderosos do mundo. Sua

edição mais recente está disponı́vel em https://www.top500.org/lists/2018/11/
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um ambiente SDN tı́pico, os elementos de encaminhamento de dados são habilitados com
o OpenFlow, através dos quais podem ser gerenciados por um controlador compatı́vel.

3.3. Programação Paralela

A classificação da arquitetura dos sistemas paralelos e as caracterı́sticas das aplicações
influenciam a escolha do modelo de programação usado para expressar a concorrência
nas aplicações [Mattson et al. 2004]. O modelo de troca de mensagens entre processos
é predominante em aplicações de simulação numérica executando sobre sistemas de
cluster em ambientes de HPC, sendo MPI o padrão de implementação mais usado
nessas aplicações. MPI define uma API para gerenciamento de processos e operações
de comunicação ponto-a-ponto e coletiva. Atualmente, diversas bibliotecas implementam
o padrão MPI, tanto open source (OpenMPI, MPICH) como proprietárias.

Nos ambientes Big Data, o modelo de programação funcional MapReduce é o
mais utilizado. Nele, a computação é definida em termos de funções map e reduce.
A função map processa cada item do conjunto de entrada, enquanto a função reduce
processa um conjunto de elementos da entrada. Com base nesse modelo, a computação no
cluster pode ser automaticamente paralelizada pelo framework de computação intensiva
de dados subjacente. Diversos desses frameworks estão disponı́veis atualmente, entre eles
o Hadoop, o Spark e o Flink.

4. Plataforma de Comunicação Convergente Baseada em SDN
Nossa proposta de plataforma de comunicação convergente é idealizada sobre uma
arquitetura baseada em SDN. Ela é capaz de suprir, de forma flexı́vel e dinâmica,
os requisitos de desempenho das aplicações tı́picas de Big Data e de HPC. Essas
aplicações são executadas em paralelo pelos nós da arquitetura, os quais trocam dados
e/ou mensagens através da infraestrutura de rede. A plataforma atende esses requisitos
mediante a otimização da comunicação. Nesse processo, a vazão da rede é maximizada e
o tempo de execução das aplicações tende a diminuir.

Considerando uma plataforma convergente sobre uma arquitetura de cluster com
topologia multicaminhos qualquer, o paradigma SDN é usado no aprimoramento da
comunicação dos dados, aproveitando os múltiplos caminhos disponı́veis na infraestrutura
de rede. Para tal, o controlador SDN identifica o tráfego das aplicações e aplica, de forma
dinâmica, automatizada e eficiente, polı́ticas de roteamento mais adequadas aos diferentes
fluxos de pacotes de dados que trafegam sobre a rede. Os algoritmos de roteamento podem
implementar diversas técnicas de engenharia de tráfego, encaminhando os fluxos por
caminhos menos congestionados, por caminhos isolados ou simplesmente balanceando o
tráfego. Na verdade, alternativas de roteamento são facilmente incorporadas à plataforma.
Diferentes aplicações MapReduce e MPI ajustam-se melhor a diferentes estratégias de
roteamento em diferentes cenários. Portanto, a definição dos métodos de seleção de rotas
mais adequados a cada padrão de comunicação influencia diretamente no desempenho
da plataforma. Assim, na nossa abordagem, é essencial que o administrador da rede
estabeleça as melhores alternativas para cada caso, levando em conta todo o ambiente.

A identificação do tráfego pode ser reativa ou proativa. No modo reativo, as
aplicações informam suas caracterı́sticas ao controlador SDN em tempo de execução.
Embora exija modificações nas aplicações, essa abordagem fornece grande flexibilidade
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aos usuários do ambiente convergente. No modo proativo, o controlador SDN reconhece
o tráfego de forma transparente, através de padrões comuns dessas aplicações, fornecidos
pelo administrador da rede. Em ambos os modos, a rede se torna ciente da aplicação.

Seguindo esses princı́pios, idealizamos uma API básica. Ela é fundamentada na
simples associação entre o tipo da aplicação (i.e., Hadoop, MPI) e os números de portas
dos protocolos da camada de transporte usados por cada uma delas. A API também
permite que o administrador do ambiente defina o mapeamento entre o tipo da aplicação
e o algoritmo de roteamento correspondente. Eventuais sobreposições de regras podem
ser tratadas por controles próprios. Para a associação entre os tipos de aplicações e suas
portas, a API propõe ao menos três funções, que podem ser invocadas diretamente pelas
aplicações (modo reativo) ou pelo administrador do ambiente (modo proativo). São elas:

– addAppData(app type, port ini, port fin): Atribui um tipo de aplicação a um
intervalo de números de portas de protocolos da camada de transporte usado para a
comunicação dos dados. app type é uma referência a uma aplicação Big Data ou HPC tal
como ‘hadoop’, ‘mpi’ ou qualquer outra que seja reconhecida pela plataforma. port ini é
a primeira porta do intervalo. port fin é a última porta do intervalo.
– removeAppData(port ini, port fin): Remove a associação de um tipo de aplicação a
seu intervalo de números de portas de protocolos da camada de transporte. port ini é a
primeira porta do intervalo. port fin é a última porta do intervalo.
– clearAppData(): Exclui todas as associações entre os tipos de aplicações e seus
intervalos de números de portas de protocolos da camada de transporte.

Para o mapeamento entre os tipos de aplicações e seus algoritmos de roteamento,
a API concebida propõe ao menos duas funções. Idealmente, essas funções são usadas
pelo administrador do ambiente. São elas:

– setAlgAppMapping(app type, alg): Mapeia um tipo de aplicação à sua estratégia
de roteamento mais adequada no ambiente de execução. app type é uma referência a
uma aplicação Big Data ou HPC tal como ‘hadoop’, ‘mpi’ ou qualquer outra que seja
reconhecida pela plataforma. alg é uma referência a um algoritmo de roteamento tal
como ‘stp’, ‘ecmp’ ou qualquer outro que seja implementado na plataforma.
– setAlgDefault(alg): Configura o algoritmo de roteamento padrão a ser aplicado aos
fluxos de pacotes de dados para os quais não existe mapeamento previamente definido.
alg é uma referência a um algoritmo de roteamento tal como ‘stp’, ‘ecmp’ ou qualquer
outro que seja implementado na plataforma.

A Figura 1 exibe uma representação, em alto nı́vel, da arquitetura da plataforma
SDN convergente com uma topologia multicaminhos. Sua implantação é baseada em
módulos de software de rede que implementam os mecanismos essenciais da proposta. Os
principais componentes são aqueles relacionados à descoberta dos múltiplos caminhos, à
identificação do tráfego e à seleção das rotas de acordo com a estratégia de roteamento
previamente definida. Essa estratégia é configurada pelo administrador com a ajuda da
API descrita. Módulos de encaminhamento de pacotes, de coleta de estatı́sticas de rede,
de processamento da API, etc, implementam as demais funcionalidades. Na Figura 1
também é possı́vel notar o cluster de nós de trabalho onde são executadas as aplicações
Big Data e HPC em paralelo. Essas aplicações podem chamar as funções da API
diretamente para informar ao controlador SDN seus respectivos tipos e portas de rede.
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Figura 1. Arquitetura da plataforma SDN para ambientes convergentes Big Data
e HPC.

5. Avaliação de Configurações de Rede para Aplicações Hadoop
Em um contexto de plataforma convergente e eficiente para Big Data e HPC, a
infraestrutura de rede assume papel crı́tico. Assim, buscamos determinar a melhor
configuração de rede para cada tipo de aplicação nesse ambiente integrado. Nesta seção,
apresentamos uma análise de aplicações MapReduce Hadoop. O mesmo tipo de avaliação
para aplicações MPI foi conduzido anteriormente em [Oliveira et al. 2018]. Na Seção 6,
apresentamos brevemente essa avaliação.

5.1. Cenário Considerado
A Figura 2 apresenta o cenário de avaliação considerado neste trabalho. Ele representa
uma arquitetura SDN formada por um cluster de pequena escala com uma topologia
fı́sica multicaminhos fat-tree 4-port, 3-tree, isto é, com switches de quatro portas e uma
árvore de três nı́veis (acesso, distribuição e núcleo). Arquiteturas fat-tree são utilizadas
em inúmeras plataformas reais, incluindo os supercomputadores SDumont e Summit. A
rede L2 possui 20 switches (s1..s20) gerenciados por um controlador SDN (não exibido
na Figura 2). O cenário ainda é composto por 16 hosts (h1..h16) e um servidor (srv1), o
qual exerce o papel de servidor de arquivos que pode ser compartilhado pelos nós. Nessa
figura também é possı́vel observar a representação dos quatro PODs (Point of Delivery).

Esse ambiente reduzido captura todos os aspectos relevantes à nossa avaliação.
Topologias similares são usadas em trabalhos relacionados (e.g., [Bhatia et al. 2017]). A
arquitetura atende os requisitos de um ambiente tı́pico HPC, visto que os hosts formam um
sistema de memória distribuı́da, compartilhando dados através de srv1. O cenário ainda
encaixa-se em uma arquitetura tı́pica de ambientes Big Data (i.e., sem compartilhamento),
pois os hosts possuem capacidade própria de armazenamento. A comunicação de dados
dispõe, via de regra, de múltiplos caminhos entre os pares de nós. O número de caminhos
mı́nimos entre esses pares varia em relação às suas posições na rede: nós conectados ao
mesmo switch de acesso não possuem caminhos redundantes; nós conectados a switches
de acesso diferentes dentro do mesmo POD dispõem de dois caminhos mı́nimos entre
eles; nós conectados a PODs distintos possuem quatro caminhos mı́nimos diferentes.

5.2. Metodologia de Avaliação
Implementamos o ambiente de rede descrito na Subseção 5.1 no emulador Mininet versão
2.3.0d1, com os comutadores executando o Open vSwitch 2.0.2 e enlaces limitados a
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Figura 2. Cenário de avaliação considerado.

1 Gbps. Como controlador SDN, empregamos o POX carp utilizando o OpenFlow
1.0. Montamos o ambiente em um servidor 64 bits com duas CPUs Intel Xeon E5520
2,27 GHz, 16 núcleos, memória RAM de 48 GB, HD de 1 TB e SO Ubuntu 14.10.

Preparamos o modelo de testes visando avaliar um ambiente de execução de
aplicações MapReduce. Para estabelecer a melhor configuração de rede para essas
aplicações, analisamos o cenário a partir de quatro métodos simples de seleção de
rotas. Propostos originalmente no nosso trabalho anterior ([Oliveira et al. 2018]), os
mecanismos de roteamento são baseados em algoritmos comumente utilizados em redes
de comutação de pacotes com múltiplas rotas. São eles:

• “stp”: Seleciona sempre um mesmo caminho (e.g, o primeiro) dentre o conjunto de
caminhos mı́nimos disponı́veis. Ele é inspirado no protocolo spanning tree ao ignorar as
demais rotas, considerando-as como redundantes.

• “traffic”: Seleciona o caminho mı́nimo menos congestionado entre uma origem e um
destino. Para tanto, dentre o conjunto de caminhos mı́nimos, é calculada a menor taxa de
tráfego total instantânea dos seus enlaces.

• “ecmp”: Seleciona o caminho mı́nimo através de uma função de hash, como por
exemplo a função de módulo, com o objetivo de balancear o tráfego. A chave da função
pode ser formada por uma n-tupla composta por campos de cabeçalho do fluxo de pacotes
ou pelo próprio valor individual do campo identificador do fluxo que o SDN fornece. Esse
algoritmo é inspirado no algoritmo ECMP.

• “isolated”: Seleciona o caminho mı́nimo por meio de uma função de hash e o “isola”
logica e temporariamente, de forma que a rota permaneça exclusiva para o fluxo, ficando
indisponı́vel para seleção pelos demais fluxos. O isolamento é condicionado à existência
de outras rotas para os fluxos seguintes. Esse algoritmo é uma variação do “ecmp”.

Para a experimentação, utilizamos a ferramenta MRemu [Neves et al. 2015], um
framework baseado em emulação para pesquisa em rede usando cargas de trabalho
MapReduce. MRemu usa traços de rede, criados a partir de execuções de aplicações
Hadoop em cluster reais, como base para produzir cargas de tráfego emuladas no
Mininet. Internamente, essas cargas são geradas pela ferramenta iPerf. MRemu abstrai

1016

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



o processamento nos nós de trabalho do cluster, focando no tráfego de rede. Assim, o
ambiente emulado não necessita de grande capacidade de processamento.

Para o projeto das simulações, selecionamos três traços de rede, os quais variam
em função do número de tarefas map/reduce, produzindo quantidades distintas de
transferências na rede4: (a) 128x4 (128 maps/4 reduces – 512 transferências); (b) 192x16
(192 maps/16 reduces – 3072 transferências); e (c) 256x16 (256 maps/16 reduces – 4096
transferências). Os traços usados geram tráfego entre os 16 hosts do cenário. A partir
desse planejamento, executamos três sessões de testes, onde para cada sessão somente
um traço de rede foi usado. Cada configuração foi executada utilizando os algoritmos
descritos anteriormente: (1) “stp”; (2) “traffic”; (3) “ecmp”; e (4) “isolated”. Em cada
rodada de testes efetuamos 30 execuções do MRemu a partir do host h1, com intervalos
de 30 segundos entre elas. Definimos o tempo de execução do emulador como variável
de resposta. Os resultados são médias obtidas com intervalos de confiança de 95%.

5.3. Resultados
A Figura 3 apresenta, para cada traço de rede, o tempo de execução do emulador de
aplicações Hadoop e os respectivos intervalos de confiança em função do algoritmo
escolhido5. Nota-se uma influência do processo de seleção de caminhos no desempenho
da comunicação de dados, para todas as medições. Na sessão de testes com o traço 128x4
(Figura 3(a)) essa influência é relativa, com os algoritmos “traffic”, “ecmp” e “isolated”
apresentando tempos de execução bem próximos entre si (157,52 s, 156,10 s e 157,02 s,
respectivamente). Em relação ao algoritmo “stp”, com tempo de execução de 188,69 s,
esses algoritmos alcançaram resultados significativamente melhores. De fato, o ganho do
melhor algoritmo (“ecmp”) em relação ao pior (“stp”) foi de mais de 17%.

As Figuras 3(b) e 3(c) mostram claramente a relevância da definição de um
método de roteamento apropriado no desempenho da rede. Como indica a Figura 3(b),
na sessão de testes com o traço 192x16, o ganho do “ecmp” (tempo de 137,71 s) em
comparação com o “stp” (tempo de 177,49 s) foi superior a 22%. Nessa sessão, o
algoritmo “ecmp” obteve tempos de execução 10% menores em relação ao algoritmo
“traffic” (tempo de 153,02 s) e quase 3% menores em comparação com o algoritmo
“isolated” (tempo de 141,27 s). Por sua vez, a sessão de testes com o traço 256x16
(Figura 3(c)) também revelou diferenças relevantes de tempos de execução entre os
algoritmos “ecmp” (294,33 s) e “stp” (335,30 s), o que representa uma melhoria acima de
12%. Nesses mesmos testes, os algoritmos “traffic” e “isolated” também proporcionaram
melhores desempenhos, com tempos de execução de 304,79 s e 297,28 s, respectivamente.

Em resumo, para o cenário de avaliação descrito nesta Seção 5, o algoritmo de
roteamento “ecmp”, que utiliza a estratégia de seleção de caminhos por meio de funções
de hash, apresentou o melhor desempenho em todas as sessões de testes.

6. Avaliação da Plataforma Proposta Utilizando Aplicações Reais
Nesta seção, mostramos a viabilidade de uso da plataforma de rede convergente proposta,
através da análise de desempenho de aplicações reais de computação paralela. Para tanto,
avaliamos o uso concorrente de aplicações MapReduce Hadoop e MPI.

4Disponı́veis em https://github.com/mvneves/mremu
5Os dados resultantes das simulações e os códigos-fontes dos protótipos dos componentes de software

desenvolvidos para as avaliações estão disponı́veis em https://github.com/netlabufjf/sdn-convergente
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(a) Traço 128x4 (b) Traço 192x16 (c) Traço 256x16

Figura 3. Médias dos tempos de execução do emulador de aplicações Hadoop.

6.1. Configurações de Rede
Nesta análise, configuramos mecanismos de identificação de tráfego proativos baseados
na API proposta. Associamos o tipo de aplicação ‘hadoop’ às portas 13562, 9000, 50010
e 50020, e aos intervalos de portas 8030-8040 e 8480-8490, respeitando padrões de um
ambiente Hadoop. Associamos também o tipo de aplicação ‘mpi’ à porta 22 e ao intervalo
de portas 1024-1044 (padrão do parâmetro btl tcp port min v4 do Open MPI). De acordo
com análises prévias durante nossos testes preliminares, essas configurações permitem ao
controlador SDN reconhecer mais de 86% dos fluxos gerados por uma aplicação Hadoop e
quase 100% dos fluxos gerados por uma aplicação Open MPI. O restante refere-se a fluxos
de pacotes que usam portas dinâmicas aleatórias, impossibilitando a sua associação.

Aplicamos à plataforma de rede os algoritmos de roteamento mais adequados
a esse cenário de testes, tomando como base nossas avaliações anteriores. Assim,
mapeamos a aplicação Hadoop ao algoritmo “ecmp”, conforme análise da Seção 5.
Por sua vez, para a aplicação MPI, aplicamos o algoritmo “isolated”, tendo em vista
resultados apresentados em [Oliveira et al. 2018], onde avaliamos o desempenho dessas
aplicações medindo, entre outros, a vazão de dados na rede. Nesse trabalho, executamos
o benchmark MPI HPCC em paralelo usando três grupos de hosts, contendo 4, 8 e 16 nós.
A Tabela 1 resume os valores médios das taxas de vazão obtidas naquela experimentação.

Tabela 1. Médias das taxas de vazão (em MB/s) da análise de aplicações MPI
(Fonte: [Oliveira et al. 2018]).

stp traffic ecmp isolated
4 Nós 63,17 62,51 64,25 67,99
8 Nós 45,65 50,57 52,59 57,75
16 Nós 27,31 34,83 34,94 38,07

Para os fluxos de pacotes de dados não associados a nenhuma das aplicações
paralelas, configuramos um algoritmo de roteamento comum e que minimiza o custo
computacional da plataforma. Nesse caso, aplicamos o “stp”, que comporta-se da mesma
forma que o Spanning Tree Protocol e suas variações, os quais são habilitados por padrão
na imensa maioria dos comutadores de rede corporativos/profissionais.

6.2. Metodologia de Avaliação
Aqui, consideramos a mesma arquitetura SDN utilizada nas demais avaliações. No
entanto, para a simulação do ambiente, utilizamos o Containernet [Peuster et al. 2016],
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um fork do Mininet que permite usar contêineres Docker como hosts em redes emuladas.
Containernet supera uma restrição do Hadoop diante da qual ele exige que cada nó
de trabalho do cluster tenha um hostname separado, o que o impossibilita de ser
executado nos hosts virtuais do Mininet [Qiao et al. 2016]. Devido às maiores exigências
computacionais desse ambiente, executamos a experimentação em um servidor mais
robusto, com duas CPUs Intel Xeon E5-2620 2,40 GHz 64 bits, 24 núcleos, memória
RAM de 64 GB, HD de 4 TB e SO Suse Linux Enterprise Server (SLES) 12.

Na avaliação MapReduce, utilizamos o Hadoop 2.7.2 e sua aplicação paralela de
ordenação de dados Terasort. Para a geração desses dados, usamos a aplicação Teragen.
Com Terasort/Teragen é possı́vel avaliar o desempenho geral do Hadoop, pois ele combina
as capacidades de distribuição (HDFS) e de processamento dos dados (map/reduce) no
cluster. O host h1 atuou como NameNode/ResourceManager e os demais hosts (h2..h16)
exerceram o papel de DataNode/NodeManager. Na avaliação MPI, utilizamos o Open
MPI 1.6.5 para a execução paralela de um código de resolução numérica de equação de
calor em três dimensões (Heat 3D). Essa aplicação caracteriza-se por um paralelismo de
granularidade fina, que incrementa a comunicação de dados na rede.6

Para o projeto das simulações, estabelecemos as análises das duas aplicações
considerando as seguintes condições: (a) Hadoop Terasort com conjunto de dados de
10 GB; e (b) MPI Heat 3D com matriz de 32x64x16. Nesses termos, ambas as aplicações
geram um intenso tráfego de dados na rede, o que permite avaliar a plataforma em um
contexto adequado. Para fins comparativos, executamos duas sessões de testes, onde
em cada sessão a plataforma opera de duas formas diferentes: (1) Sem API – controlador
SDN ignora as informações configuradas e seleciona os caminhos aplicando um algoritmo
de roteamento genérico; e (2) Com API – controlador SDN identifica a aplicação através
da API e aplica o roteamento mais adequado. Na sessão sem API, o algoritmo utilizado
foi o “stp”. Em cada rodada de testes efetuamos 15 execuções de cada aplicação a partir
do host h1, com intervalos de 30 segundos entre elas. Definimos o tempo de execução
como variável de resposta. Os resultados médios possuem nı́veis de confiança de 95%.

6.3. Resultados
A Figura 4 exibe os resultados obtidos nos testes das aplicações Hadoop Terasort e MPI
Heat 3D, considerando as duas formas de operação da plataforma (sem API e com API).
Apesar da sobrecarga adicionada pelos mecanismos de identificação de tráfego e seleção
de rotas, constatamos que o uso da API assegurou uma diminuição nos tempos médios de
execução dessas aplicações, sem gerar efeitos colaterais na rede. De fato, com a API, a
topologia lógica pode ser alterada para cada fluxo, de modo que a comunicação de dados
é maximizada através do melhor uso dos múltiplos caminhos de acordo com os perfis de
tráfego de cada aplicação. Como aponta a Figura 4(a), na sessão de testes com Hadoop, a
plataforma operando com API completou a execução da aplicação em um tempo médio de
513,69 s, o que representa uma redução em torno de 6% em comparação com o cenário
sem API, que a executou em um tempo médio de 546,78 s. Na sessão de testes com
a aplicação MPI (Figura 4(b)), a melhoria de desempenho foi mais significativa. Nessa
sessão, a execução sobre a plataforma com API (23,97 s) foi acima de 11% mais rápida
em relação à plataforma sem API (27,11 s).

6Para fins de reprodutibilidade, os arquivos com os parâmetros de configuração de ambas as aplicações
também estão disponı́veis em https://github.com/netlabufjf/sdn-convergente
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(a) Hadoop Terasort (b) MPI Heat 3D

Figura 4. Médias dos tempos de execução das aplicações Hadoop e MPI.

7. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma plataforma SDN cujo propósito é suprir, de forma integrada,
os requisitos de desempenho das aplicações tı́picas de ambientes Big Data e HPC. A
plataforma atende esses requisitos maximizando a comunicação dos dados na rede. Para
tal, é oferecida uma API que permite a identificação do tráfego e o emprego das melhores
estratégias de roteamento para cada aplicação paralela. Diante disso, evidenciamos a
importância da definição das configurações de rede mais adequadas a cada perfil de
tráfego em determinado ambiente. Simulamos a arquitetura proposta em um cenário
especı́fico e examinamos aplicações Hadoop por meio de um emulador. A partir dessa
avaliação e de uma análise anterior de aplicações MPI, simulamos aplicações paralelas
reais e avaliamos a viabilidade e a utilidade da plataforma convergente. Os resultados
mostram que a API permite o ajuste dinâmico da infraestrutura de rede, tornando-a mais
eficiente e contribuindo para a diminuição dos tempos de execução dessas aplicações.

Como trabalhos futuros, pretendemos desenvolver mecanismos inteligentes de
identificação e classificação de tráfego de rede para ambas as aplicações. Planeja-
se, ainda, avaliar a utilização de ferramentas de “fatiamento” de rede como solução
complementar à implementação da plataforma, além de executar experimentos reais.
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Abstract. Data center networks, which need to dynamically service a large
number of flows with different service requirements, need load balancing me-
chanisms. However, traditional load-balancing approaches do not allow the full
utilization of network resources in a simple, programmable, and scalable way.
In this context, this paper proposes RDNA Balance that exploits elephant flow
isolation and source routing, with support in the core of the network, and clas-
ssification operations performed on the edge using resources in the OpenFlow
protocol. The results show that with this approach it is possible to provide a
simple, scalable, and programmable load balancing.

Resumo. As redes de Data Center, que precisam atender de forma dinâmica
uma grande quantidade de fluxos com diferentes requisitos de serviço, neces-
sitam de mecanismos de balanceamento de carga. Entretanto, as abordagens
tradicionais de balanceamento de carga não permitem a completa utilização
dos recursos de rede de forma simples, programável e escalável. Nesse con-
texto, este artigo propõe RDNA Balance que explora a balanceamento por
isolamento de fluxos elefante e roteamento na origem, com suporte no núcleo
da rede, e operações de classificação realizadas na borda usando recursos exis-
tentes no protocolo OpenFlow. Os resultados mostram que essa abordagem é
capaz de prover um balanceamento de carga simples, escalável, e programável.

1. Introdução

A rápida popularização da computação na nuvem e o surgimento de novas tendências
como 5ª Geração de comunicação móvel (5G), Internet das Coisas e Industria 4.0
atribuı́ram um papel central às redes de Data Center (DC), demandando melhoria cons-
tante da utilização dos recursos disponı́veis nestas redes. A gama de serviços e aplicações
que podem ser executados nos DCs é muito grande, variando desde servidores de páginas
web, mensageiros instantâneos e jogos online, até a aplicações que exigem alto poder de
computação, tais como análise de dados, aprendizado de máquina e computação cientı́fica
[Benson et al. 2010].

Essa grande variedade de serviços e aplicações leva aos administradores das re-
des de Data Center o problema de ter de atender diversos fluxos de dados com requisitos
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de rede variados e muitas vezes conflitantes [Kandula et al. 2009]. Por exemplo, serviços
sensı́veis a latência precisam coexistir em uma mesma infraestrutura de rede com serviços
que demandam alta vazão de rede e computação. Este cenário exige a existência de esque-
mas eficientes de engenharia de tráfego que sejam capazes de classificar os fluxos exis-
tentes, segregar fluxos com requisitos conflitantes e atribuir caminhos de modo a atender
os requisitos sem prejudicar os outros fluxos já existentes.

Entretanto, as redes de Data Centers normalmente possuem mecanismos de rote-
amento complexos e pouco flexı́veis, nos quais o encaminhamento é baseado em tabelas.
Essa abordagem possui problemas de escalabilidade [Jin et al. 2016] e alto grau de com-
plexidade na gerência dos estados dos fluxos devido à alta transitoriedade dos mesmos.
Os mecanismos utilizados pelos balanceadores de carga para realizar o redirecionamento
dos fluxos têm que lidar com o roteamento no núcleo da rede. Para topologias de rede
muito grandes e um número muito grande de fluxos há o risco do tamanho da tabela de
roteamento não ser suficiente para o número de caminhos. Além disso, de modo geral,
os mecanismos existentes para definição de rotas precisam instalar regras em todos os
switches presentes no caminho de um fluxo, o que traz complexidade para aplicação das
decisões de balanceamento de carga.

É neste contexto que os mecanismos de roteamento na origem (do inglês Source
Routing - SR) têm ganhado certa projeção, pois diminuem o tamanho das tabelas de en-
caminhamento e reduzem a sobrecarga do plano de controle em comparação com as abor-
dagens tradicionais [Martinello et al. 2014]. Mais especificamente, o roteamento rı́gido
na origem (do inglês Strict Source Routing - SSR), que permite que, no momento da
classificação de um fluxo, uma informação possa ser inserida nos pacotes especificando
todo o caminho a ser percorrido na rede. Dessa forma, evita-se a necessidade de consultas
a todas as tabelas de encaminhamento nos elementos de comutação existentes no cami-
nho. De acordo com [Jyothi et al. 2015], soluções de roteamento utilizando roteamento
na origem demandam uma quantidade menor de regras instaladas e por isso apresentam
um grau maior de escalabilidade.

Dentre as diversas alternativas de implementação de SSR em redes de DC destaca-
se a RDNA (do inglês Residue Defined Network Architecture) [Liberato et al. 2018], que
explora caracterı́sticas do Sistema Numérico de Resı́duos (do inglês Residue Number Sys-
tem - RNS) para realizar o roteamento de pacotes no núcleo da rede. A principal carac-
terı́stica da RDNA é a divisão entre os elementos de núcleo e borda da rede, onde os
elementos de núcleo são mais simples e realizam apenas a tarefa de encaminhamento ba-
seado em operações de módulo, ou seja, sem tabela. Assim, a arquitetura RDNA parece
promissora para investigação de novos mecanismos de balanceamento de carga.

Desta forma, este artigo tem como objetivo propor e avaliar a RDNA Balance,
uma solução para o problema do balanceamento de carga em redes de Data Center com
rede RDNA. Mais especificamente, deseja-se segregar fluxos longos, que utilizam muita
largura de banda (fluxos elefante), dos fluxos de curta duração, que transportam peque-
nos volumes de dados (fluxos rato). A solução proposta faz uso da RDNA com reescrita
de identificadores de rotas nos pacotes usando SSR para alteração de rotas. A RDNA
Balance é uma abordagem de balanceamento de carga reativa (que reage aos eventos),
centralizada (controle em um único lugar, cuja escolha das rotas se apoia na visão cen-
tralizada da topologia e da utilização dos enlaces) e localizada no servidor (atua sobre o

1023

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



servidor, ao invés de switches, para realizar o balanceamento).

Foi implementado um protótipo com tecnologias utilizadas em ambientes reais em
redes de Data Centers, no qual o encaminhamento de pacotes no núcleo da rede é feito
sem armazenamento de estados e os switches de borda são programáveis utilizando-se de
regras OpenFlow para fazer a classificação dos fluxos e configuração das rotas. Os resul-
tados obtidos mostram que a RDNA Balance permite executar um balanceamento de
carga simples, programável e escalável. Simples, pois toda a iteração com o Data Cen-
ter é através do Controlador RDNA, que, por sua vez, precisa instalar regras apenas nos
elementos de borda. Programável, porque as bordas da rede usam tabelas OpenFlow, que
permitem que o balanceador realize diversas ações de configuração através do controla-
dor. E por fim, escalável, em virtude do roteamento não exigir a gerência de estados dos
switches do núcleo da rede, o que diminui a quantidade de regras por fluxo instaladas na
tabela de roteamento [Jyothi et al. 2015].

Por fim, o artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 traz uma relação
de trabalhos relacionados e apresenta as principais contribuições da proposta RDNA
Balance. A Seção 3 apresenta a proposta da RDNA Balance, detalhando a arqui-
tetura, as escolhas de projeto, os mecanismos para atuação para alguns cenários de testes
e o protótipo desenvolvido. A Seção 4 avalia a proposta por meio de testes realizados no
protótipo. Ao final, a Seção 5 apresenta a conclusão e possı́veis trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Nesta seção serão discutidos alguns trabalhos relacionados ao balanceamento de carga em
redes de Data Center, em especial quando aplicados em redes com roteamento na origem.

O ECMP [Cai et al. 2012] (do inglês Equal Cost Multiple Path) é o método de
balanceamento de carga mais comumente utilizado em redes. Utiliza-se de hashing para
escolher caminhos de mesmo tamanho para os quais deve-se encaminhar os pacotes de
um mesmo fluxo. Os pontos fracos deste esquema são bem conhecidos: quando houver
colisões na tabela hash incorrerá em fluxos utilizando o mesmo caminho e provável des-
balanceamento [Al-Fares et al. 2010]. O ECMP também é fraco em topologias de rede
assimétricas [Alizadeh et al. 2014].

Presto [He et al. 2015] propõe um esquema de balanceamento de carga na borda
da rede. A granularidade do balanceamento está baseada em unidades de fluxo com ra-
jadas de 64KB (flowcells). O Presto envia flowcells de maneira circular sobre caminhos
fim-a-fim pré-configurados. O tamanho é grande o suficiente para não submeter tráfego
do tipo rato à reordenação de pacotes e grande o suficiente para quebrar tráfegos elefante
em diversas partes. O particionamento dos fluxos em sub-fluxos que percorrem caminhos
alternativos leva ao problema da reordenação de pacotes que impõe um gargalo no destino
e provável piora na qualidade da experiência dos usuários e aplicações da rede.

Hedera [Al-Fares et al. 2010] defende uma abordagem centralizada para o balan-
ceamento de tráfego. Existe um monitoramento na rede que envia informações dos enla-
ces e dos fluxos a um controlador. Este controlador é responsável por enviar decisões de
roteamento a todos os switches do Data Center e desta forma realizar o roteamento. É
apresentado como uma extensão do ECMP, uma vez no inı́cio da operação de um fluxo
ele é roteado seguindo o protocolo ECMP, e quando o fluxo atinge um certo limiar é então
otimizado.

1024

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



Tabela 1. Tabela comparativa entre diversos esquemas de Engenharia de Tráfego e
Balanceamento de Carga em Redes de Data Center

Método Decisão Granularidade
Tipo de

Ação

Local do

Balanceamento
Método de Roteamento

ECMP Distribuı́do Fluxo Proativo Rede Tabela Hash

Presto Distribuı́do Subfluxo Proativo Rede Roteamento na Origem com Tabela
(Shadow MACs + OpenFlow)

Hedera Centralizado Fluxo Reativo Rede Roteamento com Regras OpenFlow

Planck Centralizado Fluxo Reativo Rede Roteamento na Origem com Tabela
(Shadow MACs + OpenFlow)

CONGA Distribuı́do Subfluxo Reativo Rede VXLAN
HULA Distribuı́do Subfluxo Proativo Rede P4
RDNA Balance Centralizado Fluxo Reativo Servidor Roteamento na Origem sem Tabela

Planck [Rasley et al. 2014], além de ser um mecanismo de engenharia de tráfego,
também descreve um método para coleta de dados. Para a coleta de dados utiliza o port
mirroring de uma ou várias portas para um coletor. Este coletor é responsável por verificar
congestionamento e inferir a vazão, disparando eventos de rede ao controlador a cada 4.2
ms – 7.2ms. Uma vez que estes eventos de rede ocorrem o re-roteamento é realizado
mudando o shadow MAC atribuı́do a este fluxo que “engana” o hash do ECMP e faz com
que o fluxo seja roteado para o caminho escolhido.

CONGA [Alizadeh et al. 2014] é um mecanismo de balanceamento de carga em
Data Centers que identifica globalmente a existência de congestionamento na rede, mas
possui atuação distribuı́da. Utiliza a tecnologia VXLAN para o reordenamento dos fluxos
com granularidade em nı́vel de flowlet.

HULA [Katta et al. 2016] é um método de balanceamento de carga desenvolvido
switches programáveis P4 que usa informações de congestionamento global escolher o
melhor próximo salto. Desta forma, consegue realizar o balanceamento a nı́vel de flowlets
de maneira proativa.

Todas essas soluções diferem bastante entre si mas sofrem do mesmo problema:
não atendem os requisitos de escalabilidade, pois requisitam grande esforço na gerência
dos estados nos switches existentes no caminho de cada fluxo. Esse esforço, somado a
alta taxa de instalação de novos fluxos resulta em um número muito grande de estados
para se gerenciar no núcleo e borda da rede do Data Center.

A Tabela 1 resume os trabalhos citados anteriormente. Avalia-se na tabela: i) o
local da decisão de balanceamento (centralizado ou distribuı́do); ii) o tamanho do fluxo
redirecionado (pacote, fluxo ou subfluxo); iii) se o método reage a congestionamento ou
evita antes de acontecer (proativo ou reativo); iv) se o balanceador atua nos elementos de
rede ou nos servidores (rede ou servidor) e; v) o método de seleção das rotas (Método
de Roteamento). Esta última caracterı́stica varia muito entre diferentes abordagens mas
importante de se destacar, pois é a principal mudança da abordagem proposta (RDNA
Balance) para as demais propostas existentes na literatura.

A partir dos resultados comparativos com o estado da arte das soluções de En-
genharia de Tráfego e Balanceamento de Carga em redes de Data Center (Tabela 1), as
principais contribuições deste trabalho estão resumidas conforme segue:

1. Implementação de um mecanismo programável e eficiente para segregação de flu-

1025

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



xos elefantes e ratos em uma arquitetura de Data Center com roteamento na ori-
gem e separação entre borda e núcleo.

2. Apresentação da viabilidade da proposta, expondo que o roteamento na origem
possibilita a migração entre caminhos disponı́veis nas redes de Data Center com
baixa taxa de perda de pacotes, possibilitando a migração de fluxos sem afetar a
qualidade da experiência dos usuários.

3. Instanciação de um protótipo utilizando a arquitetura RDNA em uma topologia
de rede realı́stica. As análises de desempenho dos mecanismos e a viabilidade da
implementação correspondem ao que seria encontrado em um ambiente de Data
Center real.

4. Extensão da RDNA para prover um mecanismo ágil de balanceamento de carga,
permitindo a realização de ações de Engenharia de Tráfego na rede.

3. RDNA Balance

Uma caracterı́stica do tráfego existente nas redes de Data Center modernos é a intensa
comunicação entre os servidores da infraestrutura. Sobre os fluxos provenientes dos ser-
vidores, [Kandula et al. 2009, Benson et al. 2010] afirmam que a cada ms 100 novos flu-
xos chegam a um Data Center; fluxos de até 25s são responsáveis por mais da metade
do volume de tráfego; e apenas 0.1% do total de fluxos duram mais de 100s, sendo
responsáveis por quase 20% do volume de dados. Outra observação importante é que
uma pequena fração dos enlaces experimenta perdas muito maiores do que o restante da
rede. Demonstra-se, assim, que é possı́vel utilizar caminhos alternativos para evitar per-
das [Benson et al. 2010] e melhorar a qualidade do serviço provido para os fluxos de rede
no Data Center.

Esta caracterı́stica da natureza dos fluxos em um Data Center necessita de um
mecanismo de balanceamento de fluxo que seja escalável, capaz de lidar com a gigante
quantidade de fluxos ingressantes e, além disso, seja capaz de melhorar a utilização dos
recursos de rede, segregando os fluxos elefante dos outros fluxos com requisitos diferen-
ciados. A segregação deve ocorrer de forma dinâmica, válida somente durante o tempo de
vida do fluxo. A migração de rotas no Data Center deve ocorrer de maneira transparente,
causando o mı́nimo de interferência possı́vel à qualidade da experiência dos usuários das
aplicações.

Nossa proposta é definida pela RDNA Balance, uma solução de balanceamento
que atua na arquitetura de rede RDNA realizando a separação entre os fluxos elefantes e
os outros fluxos. Essa separação visa melhorar a utilização da largura de banda disponı́vel
entre os diversos caminhos do Data Center e, ao mesmo tempo, garantir a menor latência
possı́vel para os diversos fluxos concorrentes por meio de uma solução de Balanceamento
de Carga e Engenharia de Tráfego na rede.

A arquitetura de rede RDNA argumenta que para novos Data Centers serem ca-
pazes de atender a novas demandas de baixa latência e, além disso, ser programável, é
preciso fazer uma clara distinção entre o hardware que executa o encaminhamento no
plano de dados e o software que controla a rede.

Seguindo os princı́pios das Redes Definidas por Software, (do inglês Software
Defined Networking - SDN), a RDNA é composta por três elementos representados na
Figura 1: i) o controlador RDNA, que consiste em um controlador centralizado capaz
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de configurar polı́ticas e monitorar os switches da rede; ii) switches de borda, que são
os responsáveis por inserir nos pacotes os identificadores das rotas usando a codificação
possibilitada pelo Teorema Chinês dos Restos [Liberato et al. 2018] e; iii) os switches de
núcleo, que não possuem tabelas e realizam o encaminhamento dos pacotes realizando
operações de módulo. A operação de módulo é realizada entre o ID da rota presente no
cabeçalho do pacote (inserido no pacote pelo switch de borda) e o identificador do switch
de núcleo. O resultado indica a porta de saı́da para a qual o pacote deve ser encaminhado.
Na Figura 1, os números presentes nos switches de núcleo são seus IDs e são todos co-
primos entre si. Por exemplo, um pacote cujo MAC de Destino foi alterado na borda
para o endereço de rota (R = 32338), ao chegar no Switch 37 a operação de módulo
< 32338 >37 determina que a porta de saı́da deste pacote é a porta 0 (resto da divisão é
igual a 0).

Na proposta da arquitetura RDNA ressalta-se a possibilidade de se implementar
mecanismos de balanceamento de carga, mas não havia, até então, o desenvolvimento
dessa ideia. A solução de balanceamento de carga RDNA Balance é apresentada na
Figura 1, juntamente com a sua interação com a arquitetura RDNA. Propõe-se que toda
a iteração do balanceador de carga com a infraestrutura se dê através do controlador, o
que simplifica o funcionamento do balanceador, que agora possui uma única interface de
configuração. Dentro do bloco representando a RDNA Balance encontram-se dispostos
4 blocos funcionais e o banco de dados. Tais blocos representam as principais funciona-
lidades necessárias para realização de um balanceamento de carga efetivo pela RDNA
Balance.

Arquitetura RDNARDNA Balance

Servidor 3Servidor 2Servidor 1

Switches de Borda

Switches de Núcleo

/47
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53

20 1

37

2
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Gerenciamento de
Rotas

Caracterização
dos fluxos

Coleta 
de Dados

Tomada de
Decisão 

Banco de  
Dados Controlador  

RDNA

Figura 1. Solução RDNA Balance para balanceamento de carga na arquitetura RDNA.

As principais funcionalidades previstas na solução RDNA Balance são: i) mo-
nitorar a rede para coletar informações sobre topologia e uso de recursos; ii) caracterizar
os fluxos de acordo com a utilização de recursos; iii) tomar decisão de balanceamento
de modo a melhorar a utilização de recursos; iv) gerenciar rotas atuando sobre os ele-
mentos de rede, implementando na rede as decisões de balanceamento. Neste trabalho,
focaremos nos mecanismos de atuação sobre os elementos de rede de modo a obter um
balanceamento de carga reativo, centralizado e localizado no servidor (funcionalidade iv).

A seguir serão apresentadas as escolhas de projeto que validam as funcionalidades
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de coleta, caracterização e tomada de decisão. Em seguida apresentaremos detalhes sobre
a solução de gerenciamento de rotas.

3.1. Escolhas de projeto

• Programabilidade nas Bordas: Um dos pontos fortes da proposta é a programa-
bilidade das bordas. Ao se utilizar switches OpenFlow na borda da rede, tem-se
a disposição: i) possibilidade de realizar a classificação dos fluxos com base em
informações que vão desde a camada 1 até a camada 4 da pilha TCP/IP; ii) pos-
sibilidade de se modificar o cabeçalho dos pacotes de fluxos de rede e; iii) diver-
sas ações de encaminhamento, que vão desde o redirecionamento de dados para
uma porta especı́fica, encaminhamento dos pacotes para o controlador da rede, ou
descarte de pacotes. Além disso, o uso do OpenFlow nas bordas habilita o mo-
nitoramento do tráfego nos switches através de contadores especı́ficos para cada
regra de fluxo. Com estes contadores, torna-se possı́vel caracterizar os fluxos e
propiciar tomada de decisões de encaminhamento.

• Controle Centralizado: Abordagens distribuı́das de balanceamento de carga
muitas vezes tomam decisões baseadas em informações locais sobre o
uso dos enlaces da rede [Cai et al. 2012] e, por isso, não são otimizadas
[Alizadeh et al. 2014]. Abordagens centralizadas de balanceamento de carga já
foram demonstradas em [Alizadeh et al. 2014, Rasley et al. 2014] como sendo
melhores opções para se otimizar o uso da rede. Na arquitetura RDNA, o con-
trolador se comunica com os switches de borda e núcleo. Inicialmente, o controla-
dor é responsável: i) pela descoberta de topologia por meio da análise de pacotes
LLDP (Link Layer Discovery Protocol); ii) pela configuração inicial dos switches
e; iii) pela instalação proativa das regras de fluxos conhecidos na borda da rede. A
RDNA se aproveita desta visão centralizada para coletar informações dos fluxos
instalados a fim de caracterizá-los e, em conjunto com as informações topológicas,
tomar decisões que permitam melhorar a utilização dos recursos da rede. Há es-
tudos que propõem controladores centralizados resilientes a falha que mantém o
estado dos switches utilizando um esquema de mestre-escravo [Katta et al. 2015].

3.2. Gerenciamento de Rotas e Mecanismos de Atuação

Para demonstrar os mecanismos de atuação que habilitam o gerenciamento de rotas na
RDNA Balance, foram elaborados diferentes cenários para Engenharia de Tráfego. A
partir desses cenários discute-se as ações necessárias para se obter melhor aproveitamento
dos recursos de rede disponı́veis no Data Center gerenciado pela RDNA Balance. Os
cenários de interesse escolhidos são: i) fluxo elefante concorrendo com fluxo rato; ii) fluxo
elefante concorrendo com outro fluxo elefante; iii) fluxo com requisitos rı́gidos de confi-
abilidade, ou seja, baixa tolerância a perda de pacotes. Nestes cenários são necessários os
seguintes mecanismos de atuação: definir rota de um fluxo ingressante, migrar a rota de
um fluxo e multiplicar (duplicar) um fluxo ingressante.

• Definir a Rota de um Fluxo Ingressante: o primeiro pacote de um fluxo ingres-
sante desconhecido não possui nenhuma regra associada ao chegar a um switch de
borda, e por isso é enviado para o controlador. O controlador precisa alocar uma
rota especı́fica a este fluxo e instalar, nas bordas da rede, uma regra que insira o
identificador de rota associada. Esse identificador é inserido no switch de ingresso
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e removido no switch egresso. A regra na origem modifica o cabeçalho do pacote,
reescrevendo o campo MAC de destino com o identificador da rota a ser usada. A
regra no destino restaura o MAC de destino original dos pacotes.

• Migrar a Rota de um Fluxo: No total, para cada fluxo existente são necessárias
apenas 2 regras para se estabelecer o roteamento (bordas de ingresso e egresso).
O RDNA Balance realiza a modificação de apenas duas regras para migrar de
uma rota para a outra. Esta é uma vantagem quando comparada com outras pro-
postas, como Hedera e CONGA, que precisam atualizar todas as tabelas de rotea-
mento dos switches no caminho entre origem em destino. Na RDNA Balance a
migração de caminhos é realizada modificando-se somente as duas regras instala-
das no momento da instanciação do fluxo na borda da rede.

• Multiplicar um Fluxo: com o uso do protocolo OpenFlow é possı́vel criar grupos
de regras que permitem realizar ações a determinados fluxos. O grupo do tipo ALL
intercepta qualquer pacote recebido como entrada e o multiplica, de forma que
os pacotes possam ser operados de forma independente por cada ação do grupo.
Aplicada à realidade do balanceamento de carga, com esta solução é possı́vel mul-
tiplicar o envio dos pacotes por múltiplas rotas visando aumentar a confiabilidade
na entrega mesmo em situações de falha nos enlaces da rede. É uma solução que
pode ser usada em aplicações que necessitam de maior confiabilidade na entrega
dos dados.

Em uma solução de Balanceamento de Carga em redes de Data Center é impor-
tante que haja o mı́nimo de perda nos dados durante a migração dos fluxos para novos
caminhos e, para isso, na RDNA Balance segue-se a seguinte ordem: i) inicialmente
instala-se a regra no destino, sem remover a regra antiga; ii) modifica-se a regra na ori-
gem ou instala-se uma regra na origem com uma prioridade maior; iii) uma vez que a
nova rota esta configurada, as regras antigas no destino são removidas.

Conforme já mencionado, o roteamento utilizando tabelas no núcleo da rede não
escala. Data Centers recebem um grande número de fluxos novos a cada instante, o
que implica em uma enorme quantidade de regras a serem instaladas e estados a serem
gerenciados em cada switch e roteador entre a origem e o destino de um fluxo. Este é um
dos problemas tratados na abordagem do RDNA Balance, pois só há necessidade de
gerenciar os estados dos switches de borda, com menos elementos a serem gerenciados.

A solução proposta, RDNA Balance, é capaz de instalar as regras na borda da
rede com baixı́ssimo tempo de propagação, da ordem de 1 ms por regra, sem perdas signi-
ficativas no fluxo migrado. Este custo é muito baixo dado o alto grau de programabilidade
das redes RDNA e a versatilidade da solução RDNA Balance. Estes resultados serão
apresentados na Seção 4. Análises de escalabilidade do encaminhamento e mais detalhes
do roteamento são encontrados em [Liberato et al. 2018].

3.3. Implementação do Protótipo da RDNA Balance

Nesta seção será descrita a implementação do protótipo da solução RDNA Balance uti-
lizando a arquitetura RDNA. Implementou-se uma rede two-tier, porém com os switches
sendo virtualizados em servidores. Cada switch de núcleo está virtualizado em um servi-
dor fı́sico dedicado e a conexão entre os servidores é realizada por meio de suas interfaces
de rede. A virtualização dos switches permite maior facilidade em implementar o rotea-
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mento utilizando operações de módulo. Tanto os switches de núcleo quando os switches
de borda são implementados como bridges no Open vSwitch (OvS).

A framework de nuvem que faz a virtualização dos recursos dos servidores é uma
versão modificada do OpenStack. Além disso, o datapath do OvS foi modificado para
dar suporte ao encaminhamento por módulo. O protótipo é composto por 9 servidores
fı́sicos com Linux Ubuntu, conforme pode ser visto na Figura 2. Cada servidor tem um
processador Intel Xeon E5-2620 de 2,4 GHz, 16 GB de memória e quatro ou cinco NICs
Ethernet de 1 Gbps: uma conectada à rede de dados OpenStack, uma conectada à rede de
gerenciamento OpenStack e as interfaces restantes são conectadas aos outros servidores
para construir essa topologia.
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Figura 2. Representação do protótipo implementado (Prova de Conceito).

Compõem a infraestrutura: 5 nós de computação (S1-S5), 1 nó Controlador da
Rede OpenStack, 1 nó Controlador RDNA, 1 nó de Controlador da Nuvem OpenStack e
1 nó com a solução de balanceamento de carga RDNA Balance. O Controlador RDNA
foi implementado utilizando o framework Ryu. O RDNA Balance foi implementado
em Python. A comunicação entre o Controlador RDNA e o RDNA Balance é realizada
por meio de uma API REST.

4. Avaliação da RDNA Balance
Foram elaborados cenários de teste que seguem os casos apresentados durante a
elaboração da proposta. São eles: i) fluxo elefante concorrendo com fluxo rato; ii) fluxo
elefante concorrendo com outro fluxo elefante; iii) fluxo com requisitos estritos de confi-
abilidade na entrega.

Inicialmente, avaliou-se a viabilidade da aplicação de mecanismos de engenha-
ria de tráfego nos três cenários, destacando-se a necessidade da ação direta de um ba-
lanceador de carga. Nestes cenários, verifica-se que após a ação da RDNA Balance,
segregando fluxos rato e elefante, há um ganho na vazão de fluxos elefante e uma
diminuição da latência dos fluxos rato. O objetivo desse conjunto de testes é a realização
de uma análise qualitativa do protótipo, demonstrando seu funcionamento e viabilidade
de implementação em um protótipo real.

Em seguida realizou-se uma avaliação de desempenho do custo da migração de
rotas por meio da solução RDNA Balance. Partiu-se da premissa de que não é viável
que uma troca de caminho para um fluxo incorra em grande perda de pacotes durante a
migração, ou seja, que a migração demore a ser efetivada. Mostrou-se que os mecanismos
escolhidos apresentam uma perda na média de 0.5% de pacotes durante o processo de
migração, que dura cerca de 1ms.
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4.1. Cenários de Engenharia de Tráfego

Nesta seção exploramos os cenários que motivaram a proposição da solução RDNA
Balance e seus mecanismos de atuação. Os experimentos realizados nesta seção mos-
tram o funcionamento da solução e a viabilidade de sua implementação em uma rede
RDNA implementada com artefatos reais em ambiente de produção.

4.1.1. Fluxo Elefante concorrendo com Fluxo Rato

Considere o cenário proposto na Figura 3(a). Neste cenário dois fluxos compartilham
um mesmo enlace: 1 fluxo UDP de 930Mbps, caracterizado como um fluxo elefante e 1
mensagem ICMP to tipo ping, enviada a cada um segundo, caracterizada como fluxo rato.
O fluxo UDP é gerado pela ferramenta pktgen que é capaz de gerar pacotes de tamanhos
especı́ficos a uma taxa constante. O pktgen ao gerar a taxa solicitada no experimento
de 81274pps (pacotes por segundo) de 1518Bytes saturou o limite fı́sico do enlace de
930Mbps. A taxa e o tamanho do pacote estão de acordo com [Bolla and Bruschi 2006,
Popoviciu et al. 2008]. Antes da migração, a rota do fluxo UDP é VMS1 ! S11 !
S19 ! S17 ! VMD1 e do fluxo ICMP é VMS2 ! S11 ! S19 ! S17 ! VMD2.

No instante de tempo igual a 30s, força-se a atuação da solução RDNA Balance
com a migração da rota do fluxo UDP para a rota VMS1 ! S11 ! S13 ! S17 !
VMD1. Após a migração os fluxos são separados e não há compartilhamento de enlaces
fı́sicos entre os dois fluxos, como pode ser visto na Figura 3(b). Neste cenário, o gargalo
para a latência é o enlace fı́sico, pois o barramento virtual conectando o switch de núcleo
com o de borda possui capacidade de vazão muito maior. A medida de latência é obtida
pela ferramenta ping. Durante o experimento, amostrou-se a latência percebida pelo fluxo
rato a cada 1s e o resultado é mostrado na Figura 3(c). Percebe-se uma queda brusca de
13ms para 0.7ms na latência do tráfego ICMP percebida em VMD2 no instante 30s,
decorrente da migração do fluxo elefante para outra rota na rede RDNA.
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Figura 3. Migração de um fluxo e a análise do impacto sobre a latência percebida
em em VMD2 durante o experimento. (a) Rotas antes da migração (b) Rotas
depois da migração (c) Latência percebida em VMD2 durante o experimento.
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4.1.2. Fluxo Elefante concorrendo com outro Fluxo Elefante

O cenário de testes da Figura 4(a) ilustra dois fluxos elefante com comportamentos distin-
tos compartilhando o mesmo enlace S19 ! S17. Neste cenário, o fluxo TCP, adaptativo,
(VMS1 ! S11 ! S19 ! S17 ! VMD1) é prejudicado por compartilhar o mesmo
enlace com o fluxo UDP (VMS2 ! S23 ! S19 ! S17 ! VMD2). O fluxo UDP ocupa
300Mbps da banda do enlace e fluxo TCP ocupa aproximadamente os 630 Mbps. A taxa
atingida pelo fluxo TCP se deve ao limite da interface fı́sica de 1 Gbps do servidor e a
taxa do fluxo UDP simula um fluxo elefante. Aos 30 s, força-se a atuação da solução
RDNA Balance e migra-se o fluxo TCP, isolando-o de seu concorrente.

A Figura 4(c) mostra o ganho de vazão percebida em VMD1 no instante 30 s
resultante da migração. Destaca-se que a rapidez na migração da rota no fluxo TCP
não afeta significativamente a vazão percebida pelo protocolo, que possui caracterı́sticas
intrı́nsecas de controle de fluxo. A ausência de perda de pacotes e retransmissão faz com
que a vazão fique estável, comprovando a rapidez do mecanismo de troca que demonstra
um balanceamento de carga simples e eficiente.
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Figura 4. Migração de um fluxo TCP e a análise do impacto sobre a banda. (a)
Rotas antes da migração (b) Rotas depois da migração (c) Banda percebida em
VMD1 (tráfego TCP) durante o experimento.

4.1.3. Fluxo com requisitos de confiabilidade na entrega

Como pode ser visto na Figura 5(a), o grupo de regras do tipo ALL foi usado neste cenário
para enviar pacotes de um fluxo de 300 Mbps com requisitos estritos de entrega. No
experimento optou-se por duplicar o fluxo por duas rotas distintas: VMS1 ! S11 !
S13 ! S17 ! VMD1 e VMS1 ! S11 ! S19 ! S23 ! S13 ! S17 ! VMD1.
No instante de 30 s, simula-se a queda de uma interface fı́sica, marcada com um X na
Figura 5(b), impossibilitando a chegada de um dos fluxos ao destino. Como adotou-se
redundância de caminhos, a vazão percebida em VMD1, que antes era de 600 Mbps,
passou a receber 300 Mbps. Esse fluxo foi gerado com a ferramenta iperf.
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Figura 5. Queda de uma interface fı́sica e a análise do impacto sobre a banda em um
cenário de confiabilidade na entrega. (a) Rotas antes da queda (b) Rotas depois
da queda (c) Banda percebida em VMD1 durante o experimento.

4.2. Avaliação do Custo da Migração

O custo da migração é a perda de pacotes durante a migração de rotas devido ao tempo
necessário para se completar todo o processo de configuração da rede, tanto na borda
quanto no núcleo, para realizar o direcionamento do tráfego em todos os switches no
caminho. Quanto maior o tempo de migração e a banda transmitida, maior é a perda
de pacotes de um determinado fluxo, e isso impacta diretamente na diminuição da vazão
percebida pelos fluxos que sofreram migração. Destaca-se que nas redes que realizam
o roteamento por consulta em tabelas, usadas por soluções como o Hedera e CONGA,
uma migração envolve atualização dos estados de todas tabelas no caminho entre origem
e destino. Em uma rede RDNA o mecanismo da RDNA Balance só precisa atuar nos
equipamento de borda, ingresso e egresso, independente do comprimento do caminho a
ser percorrido no núcleo da rede.

Neste experimento, criou-se um fluxo elefante UDP com diferentes requisitos de
largura de banda, variando de 100 Mbps até 800 Mbps, duplicando-se esse requisito a
cada iteração. A rota antes da migração é VMS1 ! S11 ! S19 ! S17 ! VMD1.
Após 50 s, realizou-se a migração para a rota VMS1 ! S11 ! S13 ! S17 ! VMD1
de mesmo comprimento. Na Figura 6(c) encontra-se a medição da vazão recebida em
VMD1 para cada largura de banda avaliada. As medições de vazão recebida foram feitas
utilizando a ferramenta bwm-ng com tempo de amostragem de 1 s e o tráfego foi gerado
utilizando a ferramenta iperf.

Verifica-se uma pequena perda de pacotes, resultando em uma pequena queda na
banda percebida no destino do fluxo. Esta perda acontece durante o breve perı́odo em
que uma regra é alterada na origem. Já os pacotes em trânsito durante a migração, que
possuem o identificador da rota antiga no cabeçalho Ethernet, são capazes de chegar ao
destino sem serem perdidos. A perda é da ordem de apenas 0.5% da vazão total do fluxo,
o que comprova que mesmo em situações de alta vazão o tempo de modificação de uma
regra OpenFlow é da ordem de poucos ms.
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Figura 6. Migração de um fluxo e a análise do impacto sobre a banda. (a) Rotas an-
tes da migração (b) Rotas depois da migração (c) Banda percebida em VMD1
durante o experimento.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

A solução RDNA Balance possui um grau de programabilidade muito interessante para
aplicações de Balanceamento de Carga. A avaliação da prova de conceito implementada
com tecnologias existentes em ambientes de produção de Data Centers reais demons-
traram simplicidade, eficiência e programabilidade. A solução apresentou-se como um
mecanismo simples e de ação rápida com ganhos muito claros em sua implementação.

Foram apresentados cenários onde o uso de uma abordagem centralizada, reativa
e estritamente roteada na origem traz vantagens sobre outras abordagens distribuı́das e
com mecanismos de roteamento mais tradicionais. Os resultados mostraram a rapidez
na implementação de novos caminhos, com baixa taxa de perdas, sem comprometimento
no funcionamento dos serviços associados aos fluxos que tiveram seus caminhos mo-
dificados. Além disso, demonstrou-se flexibilidade na escolha de possı́veis caminhos e
explorou-se a possibilidade de redundância de caminhos para fluxos com requisitos de
alta confiabilidade na entrega.

Para trabalhos futuros existem lacunas a serem preenchidas na detecção de con-
gestionamento, caracterização dos fluxos, cenários mais realistas e métricas de aplicação.
Alguns estudos sugerem realizar coleta de informações dos fluxos por amostragem e um
estudo mais aprofundado sobre o assunto pode trazer ganhos importantes para a escala-
bilidade da solução. Além disso, planeja-se estender a análise de desempenho da RDNA
Balance e implementar uma solução concorrente baseada em tabelas para comparação.
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Abstract. Controller placement problems seek to spatially position the control-
lers of a software-defined network (SDN) and choose the links that will serve
them. These problems are NP-Hard. In this work, we propose a new formula-
tion focused on long distance networks based on minimizing the financial costs
of network maintenance. Our modeling still limits latency within the network
and avoids overloading the controllers. We proved that the decision version of
our formulation is NP-Complete. We created an exact algorithm for the offline
structuring of the network and a set of heuristics for the adaptation of the topo-
logy at runtime. Our heuristic results reach about 5% surplus over the optimal
cost within simulated test cases. Therefore, our solution can lead to financial
savings for the maintenance of SDN long distance networks.

Resumo. Os problemas de localização de controladores buscam posicionar es-
pacialmente os controladores de uma rede definida por software (SDN) e es-
colher os enlaces que atenderão os mesmos. Esses problemas são NP-Difícil.
Neste trabalho, é proposta uma nova formulação focada em redes de longa dis-
tância baseada na minimização dos custos financeiros de manutenção da rede.
Nossa modelagem ainda limita a latência dentro da rede e evita a sobrecarga
dos controladores. É provada a versão de decisão da nossa formulação como
NP-Completa. Foi criado um algoritmo exato para a estruturação offline da
rede e um conjunto de heurísticas para a adaptação da topologia em tempo de
execução. Os resultados das heurísticas alcançam cerca de 5% de excedente em
relação ao custo ótimo dentro dos casos de teste simulados. Portanto, a solução
proposta pode levar a uma economia financeira para a manutenção de redes
SDN de longa distância.

1. Introdução

O paradigma de Redes Definidas por Software, ou SDN (do inglês, Software Defined
Networks), surgiu nos últimos anos e tem se mostrado muito promissor. Dentre suas
várias vantagens, destaca-se, por exemplo, seu potencial para a resolução da chamada
ossificação da Internet, termo que se refere ao fato de novas tecnologias e protocolos
de rede serem dificilmente inseríveis no mundo real, devido ao perigo de interrupção da
rede e consequente dano a atividades às quais a Internet já se tornou ferramenta essen-
cial [Guedes et al. 2012].
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O princípio fundamental que rege as SDN consiste na definição da operação de
elementos comutadores da rede, como roteadores e switches, através de comandos envia-
dos em tempo de execução. As variações de SDN são diversas, porém todas mantém uma
estrutura básica em três camadas [Guedes et al. 2012]. A camada mais inferior consiste
no plano de dados e é responsável pelo encaminhamento de mensagens propriamente dito.
Por demandar alto desempenho, esta camada é mantida simples e genérica, sendo baseada
na leitura de tabelas programáveis [McKeown et al. 2008] ou na execução de microcódi-
gos alteráveis em tempo de execução [Jouet and Pezaros 2017]. A camada intermediária
consiste no plano de controle, constituído de dispositivos ou softwares controladores. Os
controladores atuam efetivamente na reprogramação dos elementos de rede, oferecendo
recursos para facilitar o controle por parte das aplicações como, por exemplo, uma visão
logicamente centralizada da rede [Guedes et al. 2012]. Finalmente, na terceira camada
rodam as aplicações de rede em si, que atuam através dos controladores.

A possibilidade de se redefinir facilmente grande parte das operações dos ele-
mentos de rede permite uma maior flexibilização das aplicações, a criação de aplicações
otimizadas para cada contexto e facilidade no que diz repeito à atualização ou troca de
protocolos ou padrões. Por estas e outras várias vantagens, a definição por software ga-
nhou espaço dentre diversos tipos de redes, desde as locais e interiores a datacenters
até as de longa distância, ou WANs (do inglês Wide Area Networks). Estas últimas, em
especial, sofrem com algumas dificuldades devido principalmente à longa extensão de
seus enlaces e ao seu geral grande volume de tráfego. De fato, a localização e interli-
gação dos controladores SDN deve ser tal que o round trip time dos pares de requisição
e resposta entre o comutador e seu controlador não rompa um limite máximo aceitável,
ao mesmo tempo em que a carga sobre cada controlador não exceda sua capacidade de
processamento. As chamadas sdWANs estão ganhando espaço nos cenários acadêmico
e mercadológico [Jain et al. 2013] atuais, aplicando aspectos de definição por software a
nível de intranet nos centros de dados ou mesmo em backbones, mesmo que estes últimos
ainda sejam utilizados para propósitos acadêmicos e experimentais fora de infra-estruturas
essenciais para a Internet.

Sendo assim, a elaboração inteligente da topologia da rede, considerando as in-
terligações entre os diversos elementos de hardware e o posicionamento dos mesmos,
pode ser complexa em demasia. O posicionamento geográfico de controladores em redes
sdWAN é NP-difícil e se trata de uma variação do problema de localização de facilidades
(Facility Location Problem). Os problemas que tratam do posicionamento ou da esco-
lha dos enlaces que ligam os controladores aos comutadores ou mesmo entre os próprios
controladores são chamados de Problemas de Localização de Controladores (Controler
Placement Problems) [Heller et al. 2012].

Há diversos trabalhos abordando o referido problema na literatura, como será me-
lhor explorado na seção 2. Em geral, é buscada uma configuração de controladores, enla-
ces e comutadores que otimize determinado aspecto de rede, como por exemplo a latência
total entre pontos extremos da rede ou a confiabilidade da mesma. Todavia, ainda não foi
devidamente explorada uma abordagem voltada à economia de recursos financeiros, em
especial reduzindo os custos de manutenção. A otimização do custo financeiro da ener-
gia em sdWANS, em particular, é bastante aplicável pelo fato dos nós se localizarem em
cidades ou mesmo províncias muitas vezes distantes, o que pode fazer com que o preço
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da energia varie muito de um nó para outro. Dessa forma, um esquema de balanceamento
de carga apropriado pode ser imperativo para uma boa economia de recursos financeiros.
Afinal, por se tratar de um sistema de computação de larga escala, os custos energéticos
se mostram muito notáveis. Estima-se que em 2010 de 1,1% a 1,5% dos gastos de energia
ao redor do mundo foram empregados no abastecimento de datacenters [Koomey 2011],
ao passo em que no mesmo ano de 1,7% a 2,2% do consumo de energia dos Estados Uni-
dos foi empregado com esse mesmo fim. Além disso, tal consumo mostra-se crescente ao
longo dos anos, tendo aumentado cerca de 56% de 2005 a 2010.

Neste artigo é detalhado um sub-problema de otimização voltado à resolução do
Problema de Localização de Controladores com enfoque na redução dos custos financei-
ros de manutenção de WANs definidas por software. Além da redução do consumo bruto
de energia, o modelo também considera o custo da energia em cada localidade e oferece
garantias com respeito à latência e ao balanceamento de carga. Dentre as demais contri-
buições deste trabalho destacam-se a prova de NP-completude da versão de decisão do
problema aqui proposto, a elaboração de uma solução exata para o mesmo e ainda a pro-
posição de heurísticas que podem ser utilizadas para o controle de topologia em tempo de
execução1. O resto deste texto está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os
trabalhos relacionados, a seção 3 define o problema a ser resolvido, a seção 4 apresenta
a modelagem analítica do problema, a seção 5 descreve a prova de NP-Completude do
problema aqui enunciado, a seção 6 descreve os algoritmos propostos, a seção 7 mostra
os resultados experimentais e a seção 8 mostra as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados
A literatura relacionada aos Problemas de Localização de Controladores é normalmente
agrupada de acordo com o objetivo da otimização. Um dos objetivos mais frequentes da
literatura é a minimização da latência, que inclui a minimização do tempo de propagação
das mensagens, do tempo em que as mensagens ficam armazenadas em filas e do tempo de
processamento dos controladores. Esta abordagem também envolve a escolha dos enlaces
de forma a fazer a distribuição balanceada de carga dentre os controladores. A maioria
dos trabalhos aplica algoritmos populares de resolução do Problema das K-Medianas Mí-
nimas [Wang et al. 2017], visto que esta versão do problema se assemelha muito com o
Problema de Localização de Facilidades.

Outro objetivo comum é o aumento da confiabilidade e da resiliência. A confi-
abilidade, no caso, diz respeito ao inverso da probabilidade de falha de um enlace e a
resiliência é a capacidade da manutenção do funcionamento da rede mesmo na presença
de nós ou enlaces errantes. Assim como a minimização da latência, este problema se
assemelha à localização de facilidades e, muitas vezes, os trabalhos na literatura tam-
bém fazem uso de algoritmos aplicáveis ao Problema das K-Medianas Mínimas. Em
[Hu et al. 2014], por exemplo, é utilizada a meta-heurística de Recozimento Simulado
(Simulated Annealing) para uma solução não exata do problema. Outros trabalhos objeti-
vam a redução do consumo bruto de energia a partir da definição online de quais disposi-
tivos ligar ou desligar [Ruiz-Rivera et al. 2015]. Há ainda uma abordagem pouco explo-
rada [Wang et al. 2017], que consiste na otimização multi-objetivo. [Zhang et al. 2016]
é um dos poucos trabalhos a contemplar esta abordagem, buscando otimizar a confiabili-

1todos os códigos estão disponíveis em github.com/AlexDecker/eCPPSolver
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dade da rede, balancear a carga entre os controladores e minimizar o pior caso da latência.

Este trabalho, ao contrário dos supracitados, busca a redução dos custos financei-
ros com energia como objetivo único. Todavia, o modelo de otimização incorpora diver-
sas restrições relacionadas com aspectos de rede, como latência e distribuição de carga, o
que permite a otimização multi-objetivo através do ajuste de tais restrições. Assim como
[Ruiz-Rivera et al. 2015], as heurísticas aqui propostas podem ser adaptadas facilmente
para o contexto distribuído, escolhendo controladores e enlaces em tempo de execução de
acordo com o tráfego em cada comutador (vide subseção 7.2).

3. Definição do Problema
O problema aqui tratado segue uma abordagem diferente dos demais presentes na litera-
tura. Ao invés de buscar a otimização de aspectos diretamente relacionados a parâmetros
operacionais da rede, como latência, vazão ou balanceamento de carga, o objetivo é mi-
nimizar os custos financeiros de manutenção da rede, visto que esta é uma das principais
preocupações sob uma visão empresarial. Sendo assim, o foco principal é a minimização
dos custos com energia, que em geral é uma das principais despesas em empreendimen-
tos relacionados com processamento massivo de dados e enlaces de longa distância. Não
obstante, restrições relacionadas à latência dentro da rede e divisão de carga são tam-
bém incluídas, de forma a obter um sistema financeiramente compensativo e que garanta
qualidade de serviço.

Seja uma sdWAN formada por um conjunto de localidades e enlaces de controle
pré-definido. Cada localidade possui um preço de energia próprio, detém um comutador
e pode receber um controlador. O custo de transmissão e o tempo de propagação dentro
de uma mesma localidade são aproximados em zero e os enlaces de controle podem ser
utilizados apenas para fins de comunicação interna do plano de controle ou para a interface
southbound. Deseja-se selecionar localidades nas quais serão instalados controladores e
quais enlaces entre controladores e comutadores serão estabelecidos de forma a minimizar
o custo financeiro dos gastos de energia. Simultaneamente, deseja-se limitar a soma de
todas as latências nas conexões de controle e respeitar a quantidade máxima de requisições
que cada controlador posicionado pode receber.

Pode-se ainda definir o problema de decisão inerente ao de otimização, que con-
siste em determinar se há algum subconjunto de localidades e de enlaces de controle que
sirva para a instalação dos controladores de forma que a demanda de cada comutador seja
satisfeita, a capacidade de todos os controladores seja respeitada, a soma das latências dos
enlaces de controle utilizados não ultrapasse uma constante pré-definida e os custos totais
com energia também sejam limitados superiormente por uma constante.

4. Modelagem do Problema
Esta seção destina-se à descrição analítica do sub-problema do Problema de Localização
de Controladores proposto na seção 3, além da elaboração do modelo de otimização asso-
ciado. Para melhor legibilidade das equações, todas as variáveis marcadas com s referem-
se aos comutadores, ao passo em que todas as variáveis marcadas com c referem-se aos
controladores. Os símbolos utilizados nessa seção estão sumarizados na tabela 1.

Seja a rede definida por G = (V,A), em que os vértices V representem as loca-
lizações de comutadores e A os enlaces da rede que podem ser dedicados a funções de
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Tabela 1. Sumário dos símbolos utilizados nessa seção e seus significados
Símbolo Significado

V Conjunto de vértices da rede
A Matriz de adjacência dos possíveis enlaces de controle da rede
Ki Preço da energia na localidade i ($/J)
Pi Indica a existência de um controlador ativo na localidade i
C Matriz de adjacência dos enlaces de controle (API southbound)
sFi Frequência de envio de requisições do comutador (s�1)
cF Capacidade de processamento de requisições do controlador (s�1)
⇢j Probabilidade de resposta do controlador j
Eij Custo de transmissão de uma mensagem no enlace i, j (J)
cE Custo do processamento de uma resposta no controlador (J)
sE Custo do processamento de uma requisição no comutador (J)
cW Potência do controlador enquanto ocioso (W)
sWi Potência do comutador enquanto ocioso mais custo de

encaminhamento de mensagens no plano de dados (W)
Tij RTT no enlace i, j (s)
T̂ Soma máxima dos RTTs (s)

controle, mais precisamente à API southbound. Os enlaces A são representados como
uma matriz binária de adjacência. A energia demandada para enviar uma mensagem pelo
enlace ij aparece em Eij e o RTT esperado para um par de requisição e resposta entre
os elementos ij aparece em Tij . O vetor Ki contém o custo da energia na localidade i, o
vetor s

Fi contém a frequência média de requisições do comutador da localidade i, o vetor
s
Ei contém a quantidade de energia gasta por requisição no comutador da localidade i e o

vetor s
Wi contém a potência gasta pelo comutador da localidade i quando ocioso somada

ao gasto com o processamento e encaminhamento de mensagens do plano de dados.

O número de controladores não é definido a priori, porém admite-se que todos
sigam o mesmo modelo, suportando uma frequência máxima de requisições de c

F , gas-
tando uma quantidade de energia c

E para processar cada mensagem que chega e gastando
c
W de potência quando ocioso. Admite-se ainda que a probabilidade de uma requisição

gerar uma resposta no controlador j seja de ⇢j . Deseja-se determinar quais comutadores
terão controladores em suas localidades e quais enlaces da interface southbound serão
utilizados, de forma a minimizar o custo total, definido por KT = c

W
P|V |

i=1 KiPi +P|V |
i=1

P|V |
j=1 KjCij

s
Fi · (⇢jEji+ c

E)+
P|V |

i=1

P|V |
j=1 KiCij

s
Fi · (Eij + s

Ei)+
P|V |

i=1
s
WiKi.

P , no caso, consiste no vetor binário de posicionamento dos controladores e indica se há
um controlador na localidade i. C, por sua vez, consiste na matriz de conexões de con-
trole. Cada posição de P se torna uma variável binária em um problema de programação
inteira, assim como cada posição válida de C. Uma posição de C só é válida se a mesma
posição estiver assinalada na matriz A.

Nota-se que, como os comutadores são distribuídos de antemão, os únicos gastos
influenciáveis pelas variáveis de decisão oriundos dos mesmos são os custos com a trans-
missão de requisições aos controladores. Sendo assim, os custos relacionados a comuta-
dores ociosos, ao encaminhamento de mensagens no plano de dados e ao processamento
de requisições representam constantes na função objetivo e, portanto, podem ser omiti-
dos, gerando a função de custo KT = c

W
P|V |

i=1 KiPi +
P|V |

i=1

P|V |
j=1 KjCij

s
Fi · (⇢Eji +

c
E) +

P|V |
i=1

P|V |
j=1 KiCij

s
Fi · Eij .

O problema envolve um conjunto de restrições de ordem linear em relação a |V |,
sumarizadas nos itens que se seguem.
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• Restrições de conectividade. Cada comutador se conecta a exatamente um con-
trolador. Essa restrição pode ser implementada fazendo

P|V |
j=1 Cij = 1 8i.

• Restrições contra sobrecarga. Sendo c
F a frequência máxima de requisi-

ções suportada por cada controlador, essa restrição pode ser implementada comoP|V |
i=1 Cij

s
Fi  c

F 8j.
• Restrição de latência. Limita superiormente a soma dos RTTs de todas as co-

nexões de controle utilizadas a um parâmetro T̂ . Pode ser implementada comoP|V |
i=1

P|V |
j=1 CijTij  T̂ .

• Restrições de acoplamento. Responsável por impedir inconsistências entre P e
C. Sendo assim, uma coluna em C pode apenas ter algum valor não nulo se a
posição correspondente em P estiver assinalada. Esse conjunto de restrições pode
ser implementado como

P|V |
i=1 Cij � |V |Pj  0 8j.

5. NP-Completude

O problema de decisão é facilmente provável como NP-Completo. Em primeiro lugar,
o problema está em NP, visto que um certificado (P,C) pode ser verificado aplicando
as inequações das restrições e em seguida verificando se KT  K0 para alguma cons-
tante pré-definida K0, o que possui complexidade total limitada a O(|V |2). Além disso,
o problema é difícil, visto que o problema do conjunto dominante de tamanho até p é
polinomialmente redutível ao mesmo, como demonstrado a seguir.

Lema 1. Seja < G, p > uma instância qualquer do problema do conjunto do-
minante, onde G corresponde ao grafo e p corresponde ao número máximo de nós no
conjunto dominante. Seja a instância do problema de localização de controladores <

G,
c
W,K,E, ⇢,

c
E,

s
F,

c
F, T, T̂ ,K0 >, onde c

Wi = ⇢i = Ki = 1 8i, Eij = 0 8(i, j),
c
E = 0, s

Fi = 0 8i, c
F � 0, Tij = 0 8(i, j), T̂ � 0 e K0 = p. Existe um conjunto

dominante de tamanho até p em G se e somente se existe uma configuração válida para o
problema do localização de controladores dados os parâmetros especificados.

Prova. Qualquer escolha de enlaces de controle é viável do ponto de vista da
restrição de latência, assim como qualquer configuração de (C, P ) é viável em relação
às restrições contra sobrecarga de controladores, visto que todas as latências e deman-
das de comutadores são nulas. Sendo assim, sem entrar no mérito do custo de energia,
o posicionamento dos controladores em qualquer conjunto dominante de G gera uma
configuração viável da versão de otimização do problema do localização de controlado-
res, visto que a única restrição não trivial passa a ser a de que cada comutador deve
ser conectado a exatamente um controlador. Cada controlador instalado gera um custo
constante unitário de energia, ou seja, o custo total de energia é numericamente igual ao
número de controladores. Portanto, se existir um conjunto dominante de tamanho até p

em G, haverá uma configuração viável para o problema do localização de controladores
com até p = K0 controladores, ou seja, com custo até K0. Da mesma forma, se existir
uma solução para o problema de localização de controladores com os parâmetros defini-
dos no lema 1, as no máximo K0 = p localidades com controladores serão um conjunto
dominante de G. Como as únicas operações necessárias para a elaboração da instância
do problema de posicionamento de controladores a partir da instância do problema do
conjunto dominante são definições de variáveis de até duas dimensões, a transformação
pode ser dita polinomial. ⌅
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Como o problema está em NP e em NP-Difícil, concluímos que está em NP-
Completo.

Algoritmo 1: POSICIONA-
DOR DE CONTROLADORES
RELAXADO

Entrada: < G, cW,K, cE, sF, cF >
1 início
2 P = ;
3 C = ;
4 ⇣ = {cF para cada u2V}
5 enquanto existirem nós não

dominados
6 û = max

u2V
✏(u)

7 se û não possuir um controlador
8 P = P [ û
9 fim

10 para cada u em N(û)1..̂i
11 Seja e a aresta entre u e û, faça

C = C [ e
12 considere u dominado
13 ⇣û = ⇣û � sFu

14 fim
15 se û ainda não estiver dominado
16 ⇣û = ⇣û � sFû

17 considere û dominado
18 Seja e a aresta de auto-loop de

û, faça C = C [ e
19 fim
20 fim
21 retorne C,P
22 fim

Algoritmo 2: HEURÍSTICA
HGCL

Entrada: <
G, cW,K, cE, sF, cF, T, T̂ >

1 início
2 enquanto verdadeiro
3 C,P = Posicionador de

controladores relaxado
4 T 0 = 0
5 para cada aresta eij 2 C
6 T 0 = T 0 + Ti,j

7 fim
8 se T 0  T̂
9 retorne C,P

10 senão
11 escolha aleatoriamente uma

aresta problemática e
12 A = A� e
13 fim
14 fim
15 fim

6. Algoritmos Propostos
O algoritmo exato consiste basicamente na aplicação do algoritmo de Branch and Bound
contido no pacote GNU Linear Programming Kit (GLPK) [GNU 2012] à modelagem
apresentada na seção 4. Todas as três heurísticas aqui propostas são adaptações e exten-
sões do algoritmo aproximativo de razão ln(|V |) para o problema do conjunto dominante
capacitado descrito em [Kao et al. 2015]. Tal algoritmo admite demandas inseparáveis
dentre os nós e busca a minimização da soma dos pesos dos nós escolhidos para o con-
junto dominante, sendo provado como O(|V |3) em tempo. A primeira heurística aqui des-
crita basicamente aplica o algoritmo aproximativo fazendo pequenas alterações de forma
a melhor compreender o problema tratado. A principal alteração consiste em um método
a partir do qual a solução garantidamente obedece a restrição de latência. Tal método é ba-
seado no princípio de que a remoção de todas as arestas de latência maior que T̂ /(|V |+1)
garante que qualquer solução seja viável no que diz respeito à limitação da latência. Isso
se deve ao fato de qualquer solução ter no máximo |V |+1 arestas de controle, o que ocorre
no caso em que há apenas um controlador servindo toda a rede. Nesse caso, a latência
total quando as arestas de latência superior a T̂ /(|V |+1) são eliminadas é limitada supe-
riormente a (|V |+1) · T̂ /(|V |+1) = T̂ . Soluções com um número de arestas |C| |V |+1
terão, portanto, latência total |C|·T̂ /(|V |+1)  T̂ . A segunda heurística, por sua vez, al-
tera um pouco mais o algoritmo de obtenção do conjunto dominante, enquanto a terceira
heurística modifica a segunda em relação ao método para a obtenção de uma solução que
respeite a restrição da latência. As três heurísticas aparecem descritas nas subseções que

1042

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



se seguem.

6.1. HGCL – Heurística Gulosa voltada ao Consumo Local

Seja N(u) a lista de adjacência ainda não dominada do nó u em ordem decrescente de
demandas, ou seja, de frequências de requisição. A eficiência ✏ de u é dada pela equação
✏(u) = max

1i|N(u)|
i·x(u,i)
w(u) . Aqui, w(u) é dado pelo custo da localidade u permanecer com

um controlador e servir o próprio comutador, isto é, w(u) = Ku(cW + ⇢ · s
Fu

c
E). A

função x(u, i), por sua vez, retorna 1 se a capacidade residual de processamento de um
eventual controlador em u suportar as demandas dos i primeiros elementos de N(u) e a
soma de tais demandas for maior que zero, retornando �1 caso contrário.

A heurística para encontrar uma solução para o problema do localização de con-
troladores com relaxação na restrição de latência é sumarizada no algoritmo 1. A variável
î, no caso, corresponde ao valor de i para o qual a razão i/(w(u) · x(u, i)) foi maximi-
zada para o nó de maior eficiência û. O algoritmo 1 garante que as localidades retornadas
sejam um conjunto dominante e que as capacidades dos controladores sejam respeitadas,
restando, portanto, apenas a restrição da latência sem garantias de satisfação. O algoritmo
2, por sua vez, garante que a solução encontrada seja viável em todos os aspectos. Ciente
de que a remoção das arestas problemáticas, ou seja, de latência maior que T̂ /(|V |+1),
garante a satisfação da restrição da latência, o algoritmo remove uma aresta problemá-
tica qualquer por vez até encontrar uma solução viável, o que acontecerá no pior caso
após todas as arestas problemáticas serem removidas. Esse algoritmo necessariamente
retornará uma solução viável desde que s

Fi  c
F 8i, visto que nesse caso um conjunto

dominante P = V é trivialmente viável para posicionamento dos controladores. De fato,
só existirão soluções viáveis caso essa condição seja satisfeita, visto que, caso contrário,
nenhum controlador poderá servir o comutador com demanda superior a c

F .

A complexidade do Posicionador de Controladores Relaxado é O(|V |3) assim
como o algoritmo aproximativo utilizado de base. A verificação da condição da latência,
por sua vez, pode ser feita em O(|A|). A HGCL chamará o Posicionador de Controla-
dores Relaxado O(|A|) vezes, o que gera uma complexidade total de O(|A|(|V |3+|A|)).
Como |A|= O(|V |2), é possível ignorar o custo assintótico da verificação da condição de
latência, o que faz a complexidade ser equivalente a O(|A||V |3).

6.2. HGCG – Heurística Gulosa voltada ao Consumo Geral

A algoritmo da HGCG é essencialmente o mesmo do algoritmo da HGCL. Todavia, a fun-
ção de eficiência passa considerar a soma das demandas a serem satisfeitas ao invés do nú-
mero de nós a serem dominados, ou seja, ✏(u) = max

1i|N(u)|
x(u, i)/w(u, i)

Pi
j=1

s
F[N(u)j ].

Além disso, o peso dos nós passa a ser o custo energético total a ser agregado tanto com
o posicionamento do controlador na localidade quanto pelo estabelecimento dos enlaces
de controle. Dessa forma,
w(u, i) = Ku

c
W +

Pi
j=1

s
F[N(u)j ]

�
Ku(⇢E[u,N(u)j ] +

c
E) +K[N(u)j ]E[N(u)j ,u]

�
.

Analogamente à HGCL, uma solução gerada pela HGCG possui garantia de viabi-
lidade desde que s

Fi  c
F 8i. A complexidade desse algoritmo também é a mesma da

HGCL, ou seja, O(|A||V |3), visto que, mesmo tendo aspecto linear, o cálculo de w(u, i)
pode ser realizado com complexidade constante a partir de w(u, i� 1).
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6.3. HGCG.2 – Heurística Gulosa voltada ao Consumo Geral (versão alternativa)
A HGCG.2 se difere da HGCG pelo método utilizado para assegurar a viabilidade no que
diz respeito à restrição da latência. Ao invés de escolher uma aresta problemática qual-
quer, como fazem as heurísticas 1 e 2, a HGCG.2 escolhe sempre a aresta problemática
de maior latência. Isso não agrega assintoticamente nenhum custo extra, o que faz com
que esse algoritmo também rode em O(|A||V |3).

7. Experimentos
Foram conduzidos experimentos seguindo duas abordagens distintas, discriminadas
abaixo. Na subseção 7.1, as heurísticas são avaliadas com diversas redes geradas alea-
toriamente sem compromissos rígidos com redes reais, o que é utilizado para avaliar o
comportamento das mesmas em casos variados, diversos e muitas vezes extremos. Para
tanto, o algoritmo exato é utilizado como referencial para a qualidade das soluções. Na
subseção 7.2, por outro lado, a WAN Internet2, largamente utilizada em trabalhos de posi-
cionamento de controladores na literatura, é utilizada como caso de uso e simulada sobre
a plataforma ns3 [GNU 2006]. Uma versão distribuída das heurísticas HGCL e HGCG.2
foi implementada de forma a organizar a topologia em tempo de execução.

7.1. Redes geradas aleatoriamente
Para facilitar a inserção de parâmetros de novas redes, foi elaborado um parser de XML
que transforma os parâmetros de controladores, comutadores, conexões de controle e ou-
tros mais nas matrizes necessárias para a definição da instância do problema. Tal parser
de XML também admite parâmetros coringa e, nesse caso, gera uma instância aleatória
que garanta a existência de ao menos uma solução viável. Nesse caso, é necessário in-
formar apenas os limites dentro dos quais cada parâmetro deverá se manter e os números
de arestas e de vértices desejados. Tal recurso foi empregado para gerar instâncias ale-
atórias enquanto cada parâmetro de interesse era avaliado controladamente. A tabela 2
mostra os parâmetros utilizados nos experimentos. Os valores entre colchetes correspon-
dem aos limites utilizados para as gerações de instâncias aleatórias. A frequência máxima
de requisições de um controlador é calculada para cada instância de forma a garantir via-
bilidade. Para tanto, é gerado um conjunto de pareamentos aleatórios entre comutadores
e controladores e a frequência mínima viável para tais configurações é considerada.

Tabela 2. Parâmetros utilizados
Parâmetro Intervalo de Valores Unidade
Variação de longitude 10, 100 graus
Variação de latitude 10, 100 graus
Velocidade de Propagação [150000,170000] Km/s
Tempo de proc. por requisição (Controlador) [0.001,0.003] s
Tempo de proc. por requisição (Comutador) [0.0005,0.001] s
Energia gasta em transmissões [0.00001,0.0001] J/(bit ·Km)
Tamanho médio de uma mensagem 12000 bits
Frequência de requisições de um comutador [416667,833333] Hz
Custo [0.0007,0.0017] 1/J
Potência do controlador quando ocioso [400, 600] W
Potência do comutador quando ocioso [200, 300] W
Energia gasta por mensagem (Controlador) [0.005, 0.007] J
Energia gasta por mensagem (Comutador) [0.001, 0.003] J

A figura 1 compara os algoritmos no que diz respeito à qualidade de suas respos-
tas, considerando a média dos dados de cinco execuções de instâncias aleatórias em cada
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experimento. No caso, são avaliadas instâncias baseadas em grafos completos e cujos nós
estão espalhados ao longo de uma área de variações de latitude e de longitude iguais a 10o

cada. As latências de cada aresta foram compostas com base no tempo de propagação da
luz em cada enlace e no tempo de processamento das mensagens de controle em ambos
os dispositivos. As distâncias consideradas foram obtidas pela aplicação da fórmula de
Haversine [Robusto 1957] considerando, portanto, a curvatura terrestre. Os gastos aqui
representados incluem constantes como os gastos dos comutadores enquanto ociosos e os
gastos dos comutadores com o processamento de mensagens de controle. Não é definida
uma unidade de medida simplesmente pelo fato de nenhuma moeda em específico ter sido
utilizada. A figura 1(a) mostra os resultados utilizando grafos completos, enquanto a fi-
gura 1(b) utiliza apenas metade das arestas, sem considerar os auto-loops. As topologias
foram geradas aleatoriamente a partir de um número arestas desejado. É possível perceber
que em ambos os casos avaliados a HGCL se mostrou superior às demais.

(a) Grafos completos (b) Grafos com metade das arestas

Figura 1. Gastos de energia para redes espalhadas ao longo de áreas de 10ox10o

A figura 2, por sua vez, considera um caso muito extremo em termos de área,
variando o posicionamento dos nós ao longo de uma área de variações de latitude e de
longitude iguais a 100o cada. Todavia, não há alterações significativas no que diz respeito
à superioridade da HGCL em relação às demais, que mantém um excedente de 5% a 10%
sobre o custo ótimo.

7.2. Internet2
A fim de avaliar os algoritmos sob um crivo mais prático, as heurísticas HGCL e HGCG.2
foram implementadas utilizando o simulador de eventos discretos ns3. A topologia e os
parâmetros empregados nos experimentos são oriundos do fragmento da infra-estrutura da
rede acadêmica Internet2 ilustrada na figura 3(a). Cada localidade do mapa foi traduzida
em termos de abstrações do ns3 como dois Nodes – um para o controlador e outro para
o comutador, aqui considerados dispositivos independentes – e um enlace PointToPoint –
representando o enlace da interface southbound interno à localidade. Os enlaces entre os
controladores seguem as linhas contíguas demarcadas no mapa e cada enlace do plano de
controle implica na existência de dois enlaces southbound, que ligam de forma cruzada
os contro-ladores e comutadores de ambas as localidades, como mostrado na figura 3(b).

Todas as mensagens, incluindo pacotes transmitidos ao longo do plano de dados,
requisições aos controladores e respostas aos comutadores, foram definidas com tamanho
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(a) Grafos completos (b) Grafos com metade das arestas

Figura 2. Gastos de energia para redes espalhadas sobre áreas de 100ox100o

(a) Mapa da sub-rede da Inter-
net2 (enlaces contíguos) utili-
zada.

Controlador

Comutador

Enlace da API
SouthBound

Enlace do
Plano de
Controle

(b) Abstrações empregadas na simulação.

Figura 3. Ilustrações da rede simulada.

fixo de 1 Kb. As taxas de transmissão foram definidas como de 1 Gbps e as latências
em cada conexão ponto-a-ponto foram definidas pela soma do tempo de transmissão e do
tempo de propagação considerando cabos de fibra-ótica e as distâncias rodoviárias entre
as cidades. Os custos de transmissão de cada mensagem foram também calculados a par-
tir das distâncias rodoviárias, utilizando como base o consumo de 10�5

J/(Km · bit). O
custo energético de processamento de cada requisição no controlador foi estipulado como
metade do custo de transmissão médio da rede e os dispositivos envolvidos consomem
600 W por simplesmente permanecerem ligados. Foi utilizado um gerador de tráfego so-
bre cada comutador de forma que se passasse uma quantidade de pacotes de dados média
proporcional à densidade demográfica do estado em que cada localidade se encontra. O
processamento de cada pacote gera uma requisição ao controlador com uma probabili-
dade variável, utilizada para modelar aplicações de diferentes naturezas. Se aplicável,
a requisição é enviada ao controlador adjacente assinalado como pai do comutador em
questão e respondida com probabilidade 50%. O custo do comutador por permanecer
ligado, por processar cada mensagem e gerar as cabíveis requisições não foi incorporado
no custo total por não depender diretamente dos resultados dos algoritmos de localização
de controladores.
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Cada heurística apresentada na seção 6 depende de aspectos gerais de consumo
energético, da latência em cada enlace, do grafo que representa a rede e do tráfego em
cada comutador. Detre todos estes parâmetros, apenas os dados de tráfego possuem uma
liquidez significativamente alta, visto que os demais são diretamente relacionados com a
instalação física da infra-estrutura de rede. Sendo assim, a primeira parte de ambos os
algoritmos distribuídos consiste em um mecanismo de broadcast dos dados de tráfego,
que são tratados como as demandas de cada nó pelas heurísticas. Inicialmente, todos os
controladores estão ligados e servem ao comutador de sua mesma localidade. Cada con-
trolador, então, envia seus dados de tráfego para todos os demais controladores em sua
vizinhança. Em seguida, até que todos os dados sejam obtidos, a cada mensagem recebida
o controlador avalia se o dado é novo ou não. Se for, o mesmo é retransmitido para todos
os demais exceto seu remetente. Os enlaces de controle admitem entrega confiável, o que
permite que essa fase seja concluída em O(d(G)), onde d(G) corresponde ao diâmetro
do grafo. Todavia, nós mais centrais terminarão mais cedo do que nós periféricos, o que
requer cuidados especiais, como será tratado mais adiante. De posse de todos os parâ-
metros necessários, uma das heurísticas consideradas – HGCL ou HGCG.2 – é chamada
em cada controlador. Após o término da execução, cada controlador é responsável por
notificar seus filhos, que por sua vez passam a enviar as requisições para seu novo pai.
Caso algum comutador fique sem pai – por, no caso, o mesmo ser eventualmente perifé-
rico e ainda não ter terminado o algoritmo de controle de topologia –, as requisições por
default continuam sendo transmitidas para o controlador interno à localidade, que possi-
velmente é o próprio pai do comutador ou seria desativado. O primeiro caso trivialmente
não se mostra problemático. O segundo, por sua vez, pode aumentar o consumo momen-
taneamente por prolongar o tempo em que o controlador permanece ativo, porém não por
muito tempo. Todavia, há um caso incomum na prática, porém possível, em que o con-
trolador permanece ativo mas não é alocado para servir ao comutador de sua localidade.
Isso pode ocorrer, por exemplo, se um vizinho consistir em um vértice pendente com uma
demanda muito alta e um preço de energia alto o bastante para que seja compensatório
encaminhar todas as requisições para a localidade vizinha, cuja capacidade é suficiente
apenas para servir este nó. Nesse caso, o controlador pode antecipar ao comutador de sua
localidade qual será o seu verdadeiro pai, visto que o mesmo conhece a topologia final da
rede. Além disso, pode informar ao nó todos os conjuntos de pais e filhos, de forma que,
caso o verdadeiro pai ainda esteja servindo indevidamente o comutador de sua própria
localidade, o mesmo possa ser redirecionado também para seu verdadeiro pai com uma
cópia da topologia final e assim em diante.

Foram realizados dois conjuntos de experimentos, um limitando a soma das latên-
cias a 0,05 s e outro com o dobro desse limite. Em cada experimento, foi medido o custo
financeiro em um intervalo de 100 s, variando a probabilidade de uma mensagem gerar
uma requisição. Os resultados aparecem nos gráficos da figura 4. A Baseline referida nos
gráficos consistiu em manter todos os controladores ativos. É facilmente observável que
ambas as heurísticas testadas funcionam melhor quando há um baixo tráfego de controle.
De fato, elas permitem que menos controladores permaneçam ativos ao longo da rede, o
que gera economias no que diz respeito ao consumo fixo dos equipamentos. O aumento do
tráfego de controle faz com que os gastos relacionados diretamente com as transmissões
sejam mais expressivos, o que aproxima a topologia gerada pelas heurísticas da Baseline.
A HGCL, em especial, pode gerar resultados muito desfavoráveis simplesmente por não
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(a) (b)

Figura 4. Gastos de energia na sub-rede da Internet2 com diferentes limitações.

incluir a avaliação dos enlaces em sua escolha gulosa, ao contrário do HGCG.2.

Com relação à latência, o aumento do limite superior de fato causa um melhor
desempenho do algoritmo, visto que uma quantidade menor de enlaces é descartada. To-
davia, observa-se que esse padrão não se faz presente quando o HGCL é empregado com
probabilidades de requisição de 50-100%. Isso se deve ao fato de enlaces de maior tempo
de propagação também possuírem maior gasto energético de transmissão. Ao descartá-
los, o HGCL deixa de escolher enlaces que poderiam gerar-lhe piores resultados.

8. Conclusões
Foi apresentada uma nova visão para o Problema de Localização de Controladores, vi-
sando otimizar parâmetros financeiros com garantias de qualidade de infra-estrutura de
rede. A versão de decisão do problema foi provada como NP-Completa e, portanto, três
heurísticas foram desenvolvidas. Dentre estas, a HGCL foi a mais eficaz em todos os
cenários avaliados no primeiro conjunto de experimentos, que consideravam redes e pa-
râmetros gerados aleatoriamente, alcançando entre 5% e 10% excedente em relação ao
ótimo. As três heurísticas se mostraram equivalentes em termos assintóticos, todas ro-
dando em O(|A||V |3). Apesar de claramente ser mais lenta do que as heurísticas, a so-
lução exata pode ser empregada em casos com uma quantidade de nós condizente com
muitas das redes que inspiraram a elaboração deste problema. Como espera-se que a
execução do algoritmo seja necessária apenas no ato do projeto da rede, a utilização do
algoritmo exato é altamente aconselhável, visto que haverá dinheiro envolvido. As heurís-
ticas, por sua vez, podem ser úteis no caso em que o número de controladores é proposi-
talmente superdimensionado de forma a adaptar a rede de forma dinâmica. Dessa forma,
utilizam-se estatísticas de tráfego obtidas em tempo de execução para decidir quais enla-
ces e dispositivos devem permanecer ligados ou desligados a fim de gerar menos gastos
financeiros. Como mostrado no segundo conjunto de experimentos, a utilização da versão
distribuída das heurísticas pode gerar uma economia de até 67,2% sobre os gastos com os
controladores e com a transmissão pela interface southbound. Nesses cenários, a heurís-
tica HGCG.2 se mostrou superior, principalmente pelo fato de evitar a escolha de enlaces
muito custosos durante a construção da topologia, característica que não é diretamente
avaliada pela HGCL.
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Ricardo Parizotto, Lucas Castanheira, Alberto Schaeffer-Filho

1Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brazil

{rparizotto,lbcastanheira,alberto}@inf.ufrgs.br

Abstract. Software Defined Networks (SDN) and emerging programmable data
planes enable more flexibility for the operation of networks. Such technologies
are capable of allowing network operators to reconfigure networks on both con-
trol and data planes dynamically. Such an ability to reconfigure and program
the network on demand offers several benefits, in particular making it possible
to improve network security mechanisms by using programmability. However,
in addition to promoting a higher degree of flexibility, data plane programma-
bility raises concerns with respect to bugs that can create inconsistencies in
the network’s most basic function, the forwarding of data, disrupting previously
defined policies. In this work we present a framework to install functions on
programmable data planes in a reliable manner, ensuring that the installation
of such functions preserves basic forwarding properties. For this, we employ
program composition techniques to merge knowingly correct modular functions
into a single, aggregated data plane program, ensuring that the resulting pro-
gram is correct after the merge. To show the correctness of our method, we
present a case study with a firewall and a processing/monitoring module.

Resumo. Redes Definidas por Software (SDN) e o surgimento de planos de da-
dos programáveis permitem maior flexibilidade para a operação de redes. Es-
sas tecnologias permitem que os administradores de rede reconfigurem os pla-
nos de dados e de controle. A capacidade de reconfigurar e programar a rede
sob demanda oferece vários benefı́cios, em particular possibilitando melhorar
os mecanismos de segurança de rede usando a capacidade de programação.
No entanto, além de promover um grau maior de flexibilidade, a programação
do plano de dados levanta preocupações em relação a erros que podem criar
inconsistências na função mais básica da rede, o encaminhamento de dados, in-
terrompendo polı́ticas previamente definidas. Neste trabalho apresentamos um
framework para instalar funções em planos de dados programáveis de maneira
confiável, garantindo que a instalação de tais funções preserve as propriedades
básicas de encaminhamento. Para isso, empregamos técnicas de composição de
programas para mesclar funções modulares em um único plano de dados agre-
gado, garantindo que o programa resultante seja correto após a mesclagem.
Para mostrar a corretude de nosso método, apresentamos um estudo de caso
com um firewall e um módulo de monitoramento.

1. Introdução

Paradigmas de redes definidas por software (SDN) possibilitam o desacoplamento do
hardware (e.g. roteadores) e dos programas que nele executam (e.g. algoritmos de ro-
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teamento) [Feamster et al. 2014]. Essa estratégia facilita a operação das redes, uma vez
que promove programabilidade no plano de controle da rede. Recentemente, a progra-
mabilidade foi estendida também para o plano de dados. Com o intuito de possibilitar
a programabilidade no hardware que reside no plano de dados, foi criada a linguagem
P4 [Bosshart et al. 2014], que permite aos administradores da rede definirem o compor-
tamento dos dispositivos de encaminhamento. Uma vantagem decorrente disso é a facili-
dade na criação e na implantação de novos protocolos de rede totalmente customizáveis,
sem depender da indústria para que uma nova funcionalidade seja adicionada ao compor-
tamento do plano de dados.

Tal habilidade para reconfigurar e programar a rede possui várias aplicações, que
geralmente abrangem mecanismos governados pela dinâmica e pelas mudanças frequen-
tes de polı́ticas de rede. Isso pode envolver, por exemplo, a implantação de funções de
rede adicionais e a reescrita da funcionalidade dos switches P4 de maneira que possam
suportar mais do que apenas um serviço. Para que isso ocorra, é necessário o desen-
volvimento de técnicas abrangentes que permitam que a reconfiguração da rede ocorra
de maneira rápida e sem corromper propriedades básicas de operação. Alguns traba-
lhos recentes propõem a utilização de P4 para configurar funções virtualizadas no próprio
plano de dados [Hancock and van der Merwe 2016, Zhang et al. 2017]. Tais propostas,
porém, pecam de duas maneiras: em escalabilidade, devido ao uso excessivo de tabe-
las de controle e primitivas de recirculação de pacotes, atrasando o processamento e en-
caminhamento dos pacotes; e não fornecendo o isolamento necessário para as funções
[Dimitropoulos et al. 2018]. Diante disso, entendemos que são necessárias abstrações e
estratégias que permitam que os administradores de rede possam implantar novas funci-
onalidades nos seus dispositivos programáveis, sem que isso impacte negativamente no
desempenho das funções de rede.

Neste trabalho, propomos uma estratégia baseada em P4 que permite que um ad-
ministrador de rede possa estender o comportamento de switches programáveis. A nossa
estratégia é composta de duas etapas: (1) a composição de programas, que deverá possi-
bilitar que o administrador de rede componha funções modulares a um programa base, de
modo que a composição resulte em um novo programa com as funcionalidades tanto do
programa base como da extensão; (2) o isolamento lógico dos programas, que evita que
as regras de match+action sejam sobrepostas e permite que a ordem em que os progra-
mas são executados seja alterada dinamicamente. Agregado à estratégia de composição,
isso garante que as funções atuem de maneira isolada no processamento dos pacotes. A
estratégia proposta depende de um programa base com construtores bem definidos, que
permitem que as funções compostas possam ser gerenciadas de maneira dinâmica. O
operador de rede poderá, então, compor o programa base com a configuração desejada e,
enquanto está em funcionamento, decidir qual a ordem em que as funções serão proces-
sadas por um tipo de tráfego especı́fico.

A estrutura desse artigo esta dividida da seguinte maneira: na Seção 2 apresenta-
mos um background sobre programabilidade no plano de dados e as restrições no modelo
de encaminhamento. Na Seção 3, apresentamos a estratégia de composição de programas,
seguida pela estratégia de agregação de fluxos de controle. Na Seção 4 apresentamos um
estudo de caso e avaliação de nossa estratégia. Por fim, apresentamos uma visão geral dos
trabalhos relacionados e as conclusões.
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2. Background e Motivação

Nesta seção, revisamos P4 e programabilidade no plano de dados, seguido por uma
descrição das caracterı́sticas principais que devem ser consideradas quando novas fun-
cionalidades são implantadas ao plano de dados. Apresentamos também as principais
restrições operacionais do modelo de encaminhamento, que dizem respeito às entradas
das tabelas de match+action e de parsers de cabeçalhos de pacotes.

2.1. Abstração da linguagem P4

P4 é uma linguagem de especificação de plano de dados que permite a
configuração e programação de dispositivos de encaminhamento [Garcia et al. 2018,
Bosshart et al. 2014]. A sua abstração, apresentada na Figura 1, divide o comportamento
do plano de dados em um parser de cabeçalhos de pacotes, um conjunto de tabelas de
match+action e fluxos de controle. O parser é uma máquina de estados que descreve
como ler os cabeçalhos de um pacote para as variáveis internas. Depois que um pacote
chega a um estado final da máquina de estados do parser, o pacote é processado pelos
construtores definidos no fluxo de controle. No fluxo de controle são definidas exclusi-
vamente as estruturas das tabelas, ações e a ordem em que elas são executadas durante o
processamento dos pacotes.

Figura 1. A abstração da linguagem P4, adaptado de Bosshart et al.
[Bosshart et al. 2014]

A abstração P4 divide o modelo de encaminhamento em dois estágios sequenciais,
(1) configuração do hardware, feita de maneira estática no programa P4 e (2) população
das regras, feita de maneira dinâmica pelo controlador. Na configuração, temos que escre-
ver o programa P4 que vai rodar no switch (incluindo parser, estágios do match+action e
deparser). Tal configuração é toda feita dentro de um fonte P4, que é compilado para uma
arquitetura especifica e carregado no switch. O estágio de população das regras acontece
logo após a configuração e se manterá durante todo o runtime do switch. No estágio de
população, o controlador pode alterar as regras do switch livremente. Essa fase é realizada
pelo controlador e pelos programas que nele executam, cada um atualizando as regras que
lhes é pertinente.
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2.2. Restrições no modelo do plano de dados

Geralmente, programas são criados para executar no controlador, atualizando regras du-
rante a fase de população. Para que evitemos bugs nesses programas, as atualizações
de regras por ele geradas têm que respeitar algumas propriedades básicas, tais como:
alcançabilidade e boa formação de pacotes. Na sequência, falaremos sobre cada uma
delas.

Propriedades fim-a-fim Sempre que uma nova entrada é inserida em uma tabela do
modelo do plano de dados, ela deve preservar propriedades (ou polı́ticas) definidas previ-
amente, tais como

“pacotes do switch A devem chegar ao switch B”.

Ou propriedades de safety, como

“o fluxo i deve ser processado pelo switch X antes que ele alcance seu destino”.

S1

S2

S3

 State i 

S1

S2

S3

State i' 

Flow 0

Flow 1 T

NewModule.p4

Figura 2. Transição do estado de rede

Mudanças de polı́ticas e de roteamento no plano de dados podem ser modeladas
como transições entre estados das tabelas de match+action. Na Figura 2, apresentamos
um cenário que descreve uma transição entre dois estados de rede. No estado i, o Fluxo 1
é roteado através do caminho (S1, S3). Uma transição T de um estado i para o estado i0 é
realizada implantando um módulo adicional ao switch S2 e mudando seu comportamento
de encaminhamento para o novo módulo interceptar pacotes do Fluxo 1. Então, depois de
atualizar S1, o mesmo fluxo é roteado por (S1, S2, S3), respectivamente.

Atualizar o plano de dados não é uma operação atômica, porque switches não
são dispositivos sincronizados. Por isso, a ordem em que cada switch aplica mudanças é
um fator importante para alcançar uma transição do estado da rede sem inconsistências.
Por exemplo, no cenário da Figura 2, se, durante a transição T o switch S1 atuali-
zar seu comportamento de encaminhamento antes de S2, os pacotes do fluxo 1 irão
enfrentar um ‘buraco negro’ quando alcançarem S2 (ou os pacotes serão enfileirados)
[Reitblatt et al. 2012][Katta et al. 2013] [Jin et al. 2014] [Nguyen et al. 2017].

Propriedades do switch O nı́vel de inconsistência torna-se ainda maior com progra-
mabilidade no plano de dados, que permite que esse tipo de bug possa ocorrer dentro
do pipeline de tabelas do switch, devido a possibilidade de mudanças da configuração de
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Figura 3. Transição do estado interno de um switch

tabelas e parsers de pacotes [Freire et al. 2018][Liu et al. 2018]. Ocasionalmente, se um
novo módulo inserido não possuir as instruções corretas para decodificar os cabeçalhos
dos pacotes, os pacotes vão ser processados de uma maneira indesejada. Um exemplo
disso, é que pacotes chegariam ao pipeline sem nenhum valor instanciado ou seriam eli-
minados ainda no parser [Lopes et al. 2016].

A ordem em que as atualizações são gerenciadas dentro do pipeline do switch
também estão sujeitas a falhas de configuração. A Figura 3 ilustra uma transição entre
dois diferentes estados internos de um switch. No estado i, o Fluxo 1 é roteado pelos
módulos (P1, P3). Uma transição do estado i ao i0 é realizada mudando a sequência
de módulos que processam o Fluxo 1. Depois da transição, o mesmo fluxo é roteado
pelos módulos (P1, P2), respectivamente. Se o módulo P1 atualizar seu comportamento
de encaminhamento antes de P2, irá formar um estado intermediário inconsistente, onde
pacotes do Fluxo 1 irão enfrentar um ‘buraco negro’ quando chegarem ao módulo P2.

Neste trabalho, propomos uma estratégia para compor programas P4 em redes
programáveis. Para isso, apresentamos um framework capaz de unir caracterı́sticas de
diferentes programas em um único programa agregado, que contempla a funcionalidade
de ambos e pode ser gerenciado dinamicamente.

3. Abordagem de Composição de Programas

Recentemente, diversas aplicações de redes voltaram à discussão, o que têm motivado
a criação de vários mecanismos para o plano de dados. Porém, a maioria dos trabalhos
trata os programas para plano de dados como monolı́ticos e com uma única funcionali-
dade especı́fica. Neste trabalho, apresentamos uma estratégia para compor mais do que
um programa em um switch P4. Nossa estratégia se utiliza de técnicas de composição
de máquinas de estado para mostrar como realizar a extensão de parsers e deparsers de
pacotes. Nessa seção, também apresentamos uma arquitetura base, que possui primitivas
para composição de fluxos de controle de vários programas.
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Visão geral da estratégia Dado um novo programa S, utilizamos uma técnica de
composição de máquinas de estado para criar uma nova especificação com um conjunto
de extensões do programa S. A composição é a união do conjunto de estados terminais,
não-terminais, transições e as definições e instâncias de cabeçalhos definidos em cada pro-
grama. A estratégia proposta, ilustrada na Figura 4, compõe a configuração dos progra-
mas do plano de dados ainda no plano de controle, pelo administrador de rede. As funções
devem ser inseridas conforme as necessidades do operador. Assim que a composição é
finalizada, uma etapa de verificação checa o espaço de cabeçalhos para evitar loops e
não determismo no código final gerado. Por fim, o resultado é compilado e pode ser
implantado no switch. A implantação é realizada de maneira estática, isto é, exige a
reinicialização do switch. Depois que a implantação é finalizada, o operador pode geren-
ciar dinamicamente a ordem em que as funções inseridas processam os pacotes. Isso se dá
pela atualização das regras de match+action das tabelas que fazem parte da composição.

A composição de programas é realizada estendendo o código host (Figura 5, passo
1). Parsers e Deparsers são unidos utilizando composição de máquinas de estados (Figura
5, passo 2). O novo fluxo de controle é posicionado no começo do pipeline do programa
Host, reescrevendo seu código fonte (Figura 5, passo 3). A seguir, essas etapas serão
descritas em maiores detalhes.

3.1. Extensão de parsers de pacotes

Após a leitura do programa Host, o seu parser de pacotes é estendido para incluir as
funcionalidades do parser de pacotes pertencente à extensão [Zheng et al. 2018]. O re-
sultado da composição é uma nova máquina de estados que une os estados equivalentes
(i.e. estruturas de cabeçalhos) e integra as transições que não estão no parser do programa
a ser estendido. A Figura 5, Passo 2, apresenta a composição entre esses dois parsers.
No exemplo da figura, o parser do programa Host é estendido para suportar a leitura do
cabeçalho sec após decodificar o cabeçalho do IPv4. Depois que a composição de parser
de pacotes é finalizada, o processo segue para a composição do fluxo de controle (passo
3). Essa estratégia permite que o administrador de rede altere dinamicamente a ordem
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das funções processadas no plano de dados, simplesmente adicionando novas regras de
match+action ao switch.

Figura 5. Visão geral da estratégia de composição de programas P4

3.2. Agregação de Fluxos de Controle

A composição de fluxos de controle permite incluir ações adicionais, definições de tabe-
las ou, até mesmo, ramificações adicionais ao programa Host. Uma maneira simples para
compor fluxos de controle é unir a especificação de tabelas com o mesmo nome e tipos de
atributos de match. Porém, isso cria a possibilidade de diferentes aplicações do plano de
controle inserirem regras conflitantes, permitindo que, eventualmente, pacotes da mesma
polı́tica sejam roteados por mais do que um caminho. Como uma consequência disso, pro-
priedades básicas de processamento de pacotes podem ser violadas, como por exemplo, a
propriedade de coerência de pacotes (ou de fluxos), apresentada em [Reitblatt et al. 2012].
A adição de um módulo que gera regras conflitantes requer que as aplicações do plano de
controle sejam alteradas, o que, tecnicamente atrasaria o processo de desenvolvimento.
Nessa seção, apresentamos o mecanismo que compõe os módulos do fluxo de controle,
isolando os fluxos de controle especı́ficos de cada aplicação.

Impacto de isolamento Com o objetivo de prevenir o problema de inserção de regras
conflitantes, isolamos as tabelas e ações de cada novo módulo inserido. Para isso, é
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necessário renomear tabelas e ações que tenham nomes ambı́guos (para evitar loops no
pipeline). Por isso, resolvemos conflitos de nomes e fixamos o novo módulo no inı́cio
do pipeline do programa host. Essa estratégia isola as regras de match+action de cada
aplicação, tornando o comportamento do programa host independente do processamento
das funcionalidades inseridas. O isolamento garante que as regras instaladas não irão cor-
romper as regras especı́ficas das aplicações que gerenciam as outras tabelas do programa,
preservando, assim, a ordem de execução das funções.

Figura 6. Encadeamento de programas no plano de dados

Encadeamento de Programas Para compor vários programas em nosso framework,
criamos a abstração de encadeamento de funções. Essas possuem sua ordem de execução
controlada a partir de regras adicionadas de uma aplicação do plano de controle. Para isso,
utilizamos uma tabela, que chamamos de ‘Shadow’, a qual funciona como um grande
catálogo de ponteiros para funções. Inicialmente, a tabela shadow é posicionada no inicio
do pipeline de tabelas e intercepta todos os pacotes, mapeando um conjunto de fluxos
para um conjunto sequencial de programas P1, P2, ..., PN . Dessa maneira, a ordem de
execução das funções pode ser diferente para cada parâmetro de match da tabela e alterada
de maneira dinâmica pelo operador de rede. Quando o operador deseja alterar as funções
executadas, ele apenas atualiza o conteúdo da tabela Shadow, alterando os parâmetros que
dizem respeito à ordem de execução dos programas. A Figura 6 apresenta a estrutura da
tabela Shadow. No exemplo da figura, Fluxo 1 é mapeado para ser processado apenas por
P1, P4 e Pj , respectivamente. Enquanto o Fluxo 2 vai ser processado por P3, P4 e Pk em
caso de match na tabela.

3.3. Composição de Deparsers

A composição de deparser é um processo mais simples. Porque o próprio deparser possui
uma estrutura mais simples. A composição do deparser se dá apenas pela adição da
primitiva que emite os cabeçalhos adicionais da extensão. Isto, é, os cabeçalhos que foram
incluı́dos durante a extensão do parser, agora, devem ser emitidos na ordem correta.

4. Estudo de caso e Avaliação

Para validar nossa estratégia, desejamos mostrar o impacto que o mecanismo de
composição traz para virtualização de vários programas P4. Para isso, construı́mos um
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cenário de estudo de caso utilizando módulos de monitoramento e de controle de acesso
(firewall) no próprio plano de dados. Adicionalmente, medimos o impacto de nossa es-
tratégia de composição no processamento e encaminhamento de pacotes. Isso tudo, con-
forme a quantidade de funções (ou programas) inseridos aumenta. Como exemplo sim-
ples, apresentamos nessa seção a composição de um módulo de monitoramento a um
switch simples, com encaminhamento de camada 2. Depois, mostramos como compor o
firewall a esse mesmo programa.

Módulo de processamento/Monitoramento O módulo de processamento e mo-
nitoramento adiciona capacidades de armazenamento ao pipeline do programa. Isso per-
mite que parte do processamento de funções de segurança aconteça no próprio plano
de dados. Esse módulo armazena métricas sobre os fluxos (isto é, pacotes identificados
pelo endereço IPv4 de destino e origem) e dispara um alerta para o plano de controle
quando um determinado limite é atingido. O funcionamento deste módulo é baseado em
estratégias de detecção de Heavy Hitter [Sivaraman et al. 2017] para identificar os fluxos
que ultrapassam o limite. A composição do módulo de monitoramento ao programa host,
estende os cabeçalhos do programa principal com as definições de cabeçalho IPv4 e suas
respectivas definições. O fluxo de controle é composto estendendo as ações da tabela
shadow, de maneira que elas incluam uma nova ação, a qual executa as operações do pro-
grama de monitoramento. Por fim, o deparser é estendido pela emissão do conteúdo do
cabeçalho IPv4.

Firewall com Estado Propomos um firewall que inspeciona os cabeçalhos de ca-
mada 3. Ele funciona provendo uma interface para drop e reescrita de tipos especı́ficos
de pacotes conforme eles são interceptados. O firewall armazena o estado de novas co-
nexões TCP no próprio switch (SYN & ACK = 1) e somente permite que a conexão seja
emitida quando estabelecida. Ao contrário do que ocorre com alguns firewalls para redes
definidas por software [Hu et al. 2014], em nossa proposta não há necessidade de tratar
sobreposições de regras de match+action. Isso ocorre pois uma nova tabela é criada para
o firewall e isolada das tabelas de funcionamento padrão do switch pela estratégia de
composição. A composição do firewall incorpora ao parser de cabeçalhos o estado refe-
rente ao TCP. A definição da ação que reescreve os cabeçalhos é adicionada e o deparser
começa a produzir cabeçalhos TCP.

4.1. Overhead de desempenho

Para avaliar nosso framework, utilizamos o switch de software bmv2 1, em conjunto com o
emulador mininet. Nós executamos os experimentos em um Intel(R) Core(TM) i3-6006U
CPU @ 2.00GHz. O objetivo é mostrar o impacto da utilização de nossa estratégia para
o atraso e a vazão dos fluxos processados pelo programa resultante da composição.

Para avaliar o atraso que a composição de novos programas traz para o comporta-
mento usual do switch, nós configuramos um experimento que realiza 100 requisições e
medimos o tempo em que uma requisição leva pra ser processada. Comparamos o atraso
em um cenário utilizando o programa host contendo os módulos enunciados acima com-
posto com o programa sem extensões e utilizamos tabelas ’Shadow’ com 1024 entradas.
Na Figura 7, identificamos como ‘Shadow’ o atraso gerado quando os pacotes são in-
terceptados e combinam com alguma regra da tabela Shadow. Identificamos na figura

1https://github.com/p4lang/behavioral-model
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como ‘P4’, o atraso gerado quando os fluxos são interceptados pela tabela Shadow, mas
não combinam com nenhuma regra, consequentemente sendo processados apenas pelas
funções usuais do switch (i.e. encaminhamendo de nı́vel 2).

Figura 7. Desempenho e Overhead da Estratégia de Composição

Como pode ser visto na Figura 7, a utilização do mecanismo de composição não
parece demonstrar sacrifı́cio de performance. A variação de desempenho entre os dois
cenários é limitada a uma percentagem relativamente pequena, sem ultrapassar a diferença
de mais do que 0.4 ms entre o experimento utilizando a tabela Shadow e o experimento
com P4 nativo. Isso mostra que a utilização ta tabela Shadow para isolar novos progra-
mas não degrada significativamente o desempenho das funcionalidades usuais do switch.
Vemos como uma possibilidade de trabalho futuro comparar nossa solução com outras
abordagens que proponham a composição de funções para plano de dados programáveis.

A Figura 8 apresenta o impacto que as novas funcionalidades trazem para a vazão,
em Mbits por segundo. Para cada programa resultante da composição, avaliamos tanto a
vazão pelo caminho usual do comportamento do switch (identificado como P4); e a vazão
quando os fluxos são encaminhados e processados pelos módulos estendidos. É possı́vel
observar que a vazão reduz conforme os módulos que leem contéudos de cabeçalhos de
camada mais alta são adicionados. A composição do firewall agregado ao módulo de
monitoramento reduz pela metade a vazão quando é interceptado pela tabela Shadow (de
22Mbit/s para cerca de 12Mbit/s). Isso se deve tanto pela necessidade de decodificar mais
bytes do cabeçalho, tanto pelo tempo de processando dos bytes no fluxo de controle. De
qualquer maneira, é um preço aceitável a se pagar quando se deseja uma rede mais segura.

5. Trabalhos Relacionados

Programabilidade no plano de dados tem sido tipicamente empregada na virtualizacão
de serviços que tradicionalmente eram engessados a middleboxes fechados ou ao cir-
cuito integrado dos switches. Nessa seção, apresentamos estudos já desenvolvidos sobre
virtualização de funções do plano de dados e sobre estratégias de segurança e monitora-
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Figura 8. Impacto da composição dos módulos na vazão dos fluxos no plano de
dados

mento. O esclarecimento sobre o que já foi produzido sobre o assunto ajudará a compre-
ender a contribuição de nossa proposta para essas áreas.

Virtualização de Plano de Dados Em [Hancock and van der Merwe 2016], os autores
propõem o Hyper4, um hypervisor para programas P4, cujo design permite a virtualização
de vários programas P4. Dessa maneira, o Hyper4 possibilita que o administrador da rede
altere dinamicamente a ordem lógica dos programas. Para isso, todavia, faz-se necessário
um conjunto amplo de tabelas e primitivas de recirculação que permitam a execução de
vários parsers. Em [Zhou and Bi 2017], os autores utilizam um número reduzido de tabe-
las, mas ainda exigem que os pacotes recirculem para novos programas serem inseridos.
Em [Dimitropoulos et al. 2018], os autores propõem a virtualização de programas sem
exigir recirculação de pacotes. Porém, eles não proveem isolamento entre as funções
inseridas. Em [Zhang et al. 2017], também encontramos uma proposta de hypervisor uti-
lizando P4, porém, empregando um número muito reduzido de tabelas para realizar o
ordenamento topológico de maneira dinâmica. Diferentemente, nossa proposta utiliza
apenas uma tabela adicional para suportar vários programas e não recorre à primitiva de
recirculação.

Segurança no Plano de Dados Como qualquer outro paradigma, redes defini-
das por software necessitam de mecanismos para proteger seu funcionamento. Em
[Hu et al. 2014] os autores propõem um firewall para redes SDN que executa em switches
e permite resoluções efetivas de polı́ticas de violação de firewall em redes OpenFlow.
Para evitar a inserção de regras conflitantes que violem as polı́ticas de segurança, os auto-
res propõem uma camada para o plano de controle que resolve ambiguidades entre regras
a serem inseridas. Em [Sonchack et al. 2016], os autores apresentam o OFX, sistema
que permite a disposição de funções de segurança em switches, mas cuja estratégia não
é adequada para processadores de pacotes genéricos. Em nosso trabalho, propomos um
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mecanismo que permite implantar funções de segurança utilizando P4. Argumentamos
que nosso design evita regras conflitantes entre diferentes aplicações/serviços e pode ser
implantado em processadores genéricos de pacotes.

Monitoramento Trabalhos que permitem realizar o monitoramento de pacotes no
plano de dados, são divididos entre aqueles que tentam fornecer abstrações para iden-
tificar e armazenar informações sobre fluxos de pacotes (heavy hitter e fluxos elefan-
tes) [Sivaraman et al. 2017] e aqueles que fornecem mecanismos eficientes para teleme-
tria e agregação da informação do plano de dados [Kim et al. 2015, Van Tu et al. 2017,
Marques and Gaspary 2018]. Embora nosso trabalho seja quase ortogonal ao que
propõem esses pesquisadores, acreditamos fornecer elementos que complementam seus
estudos. Ao passo que aqueles não demonstraram a implantação de suas funcionalidades
em um plano de dados de programável, entendemos que nossa proposta preenche essa
necessidade.

6. Conclusões

Neste trabalho apresentamos uma estratégia de composição de programas P4 para esten-
der a funcionalidade de dispositivos de planos de dados programáveis. A estratégia é
dividida em uma etapa de composição da máquina de estados de parser de pacotes e em
uma outra etapa complementar, em que as ações e os construtores do fluxo de controle
são estendidos em uma arquitetura modular e que permite configuração dinâmica. Nós
apresentamos um estudo de caso, mostrando o funcionamento do mecanismo para dois
programas modulares: um módulo de monitoramento que utiliza técnicas de heavy hitter
e um firewall que armazena o estado de conexões TCP. Os resultados das avaliações re-
alizadas mostram que é possı́vel compor programas para o plano de dados programável
utilizando nossa estratégia sem impactar significativamente no atraso e vazão de proces-
samento dos pacotes. Nós atribuı́mos isso ao uso muito reduzido de recursos, incluindo
tabelas e lógica de controle.

Embora nossa estratégia garanta uma boa utilização dos recursos do switch ao
compor módulos distintos, principalmente por causa da utilização de apenas uma tabela
adicional, ela ainda enfrenta várias limitações. Em particular, a estratégia introduz al-
guns overheads ao plano de controle, exigindo que o desenvolvedor de um módulo seja
responsável pela corretude do direcionamento dos pacotes.

Atualizações Consistentes Devido a essa limitação, existe a necessidade de uma ou-
tra etapa de verificação durante o funcionamento da rede para garantir que um pacote
não passe por duas configurações distintas enquanto é processado. Isso ocorre pois os
módulos internos podem possuir suas próprias tabelas e elas podem ser atualizadas de
maneira que corrompa a configuração de direcionamento gerada pela tabela Shadow.

Regras Sobrepostas Embora a tabelha Shadow possa facilitar o direcionamento dos
fluxos, a inserção de regras sobrepostas na tabela pode gerar direções conflitantes dentro
do switch. Nós vemos como trabalho futuro o desenvolvimento de um mecanismo que
filtre e resolva as sobreposições.
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Operadores de Composição Esse trabalho focou em apresentar uma estratégia para
compor e direcionar os fluxos pelos modulos compostos. Como parte de um trabalho em
andamento nós investigamos a utilização de operadores de composição para facilitar ao
administrador de redes a etapa de arranjo dos móudulos conforme suas necessidades.

Em trabalhos futuros, pretendemos utilizar a estratégia de composição em um hy-
pervisor para planos de dados, onde as extensões possam ser adicionadas e removidas de
maneira automática pelo operador de rede. Também desejamos construir uma interface
adaptável para o plano de controle, eliminando a necessidade de reescrever as aplicações
do plano de controle ao inserir um novo módulo no plano de dados. Também são ne-
cessários mecanismos que garantam que as atualizações dinâmicas não permitam que um
fluxo passe por mais do que uma configuração enquanto o plano de dados é atualizado.
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Abstract. The mobility management is an important and recurrent challenge in
the urban centers, mainly, because intensification of population grouping in the
big cities. In this sense, one of the reflexes about the question be in the dis-
proportionate growth of the vehicle number in relation to urban infrastructure,
responsible for emergence or intensification of traffic jams. The objective of this
work is proposed a fully distributed algorithm capable of reducing these impacts
from the of vehicular reorganization flow. Therefore, the vehicles, in the colla-
borative form, are responsible by classification and information sharing about
the displacements carried out for decision-making in a distributed environment.
Simulation results indicate that solution shows is able reduce the travel time,
the congestion time, besides increasing the average speed with a small impact
on the number of transmitted message, in order to enable a good performance
of proposed system.

Resumo. O gerenciamento da mobilidade é um importante e recorrente desafio
dos centros urbanos, principalmente, devido à intensificação do agrupamento
populacional nas grandes cidades. Nesse sentido, um dos reflexos desse im-
passe está no crescimento desproporcional do número de veı́culos em relação à
infraestrutura urbana, responsável pelo surgimento ou pela intensificação dos
congestionamentos. O objetivo deste trabalho é propor um algoritmo totalmente
distribuı́do capaz de reduzir esses impactos a partir da reorganização do fluxo
veicular. Dessa forma, os veı́culos, de maneira colaborativa, são responsáveis
pela classificação e pelo compartilhamento de informações sobre os desloca-
mentos realizados para a tomada de decisão em um ambiente distribuı́do. Os
resultados das simulações indicam que a solução apresentada consegue reduzir
o tempo de viagem, o tempo em congestionamentos, além de aumentar a velo-
cidade média alcançada com baixo impacto no número de mensagens transmi-
tidas, de modo a possibilitar um bom desempenho do sistema proposto.

1. Introdução

Aprimorar a mobilidade urbana de pessoas e cargas é um desafio enfrentado por vários
paı́ses, em que a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do projeto ONU Ha-
bitat [ONU-HABITAT 2018], promove frequentes discussões entre os governos, pesqui-
sadores e ambientalistas com foco na resolução desse problema. A utilização preferen-
cial da população pelos transportes individuais em relação aos coletivos contribui para
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a intensificação dessa situação. Nesse sentido, inúmeros são os reflexos dessa questão
e, no âmbito econômico, acredita-se que nos EUA o custo de congestionamentos ultra-
passará 192 bilhões de dólares até 2020 [Scorecard 2015]. Além disso, segundo estu-
dos da Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição advinda da queima dos com-
bustı́veis fósseis propicia o surgimento de doenças, sendo estas: o aumento da ocorrência
de câncer de pulmão, das doenças cardı́acas, do número de acidentes vasculares cerebrais
e a intensificação das enfermidades respiratórias [Organization et al. 2006].

Dessa forma, busca-se a a redução de congestionamentos a partir do desenvol-
vimento de técnicas capazes de reorganizar o fluxo dos veı́culos com baixo impacto
econômico e ambiental. Nesse contexto, mudanças sociais são propostas em função
do menor custo para implantação, no entanto, alternativas como o rodı́zio de placas
e o incentivo ao uso de transportes públicos são pouco eficientes [Cunha et al. 2017].
Nesse contexto, populariza-se nos grandes centros urbanos a utilização de sistemas de
navegação veicular (VNS - Vehicle Navigation System) que, por princı́pio, recomendam
a rota mais rápida sem avaliação prévia do contexto do deslocamento. Desse modo, os
VNSs como WAZE, Google Maps, INRIX, ou Apple Maps se limitam à análise de um
conjunto de caracterı́sticas na reorganização do fluxo dos veı́culos, sobretudo, não ava-
liam a dimensão das vias secundárias, o que potencializa o surgimento ou deslocamento
dos congestionamentos existentes [Thai et al. 2016]. Além disso, esses serviços depen-
dem de informações coletadas em redes sociais, que podem não representar o real estado
das condições de tráfego das vias [de Souza et al. 2017a].

Com o avanço da comunicação móvel, especialmente das tecnologias de
comunicação sem fio e processamento embarcado nos veı́culos, é possı́vel o desen-
volvimento de um sistema de transporte inteligente (ITS) com o objetivo de utilizar
a comunicações entre veı́culos para resolver diversos problemas nos transportes tradi-
cionais dos centros urbanos como, por exemplo, reduzir engarrafamentos, diminuir o
tempo de viagem dos veı́culos, diminuir acidentes, aumentar a capacidade de fluxo das
vias etc [Lana et al. 2018]. Para isso, as Redes Veiculares Ad-Hoc (VANETs – Vehicu-
lar Ad-Hoc NEtworks) compõem um conjunto de serviços de comunicação onde uma
rede ad-hoc sem fio é criada entre veı́culos [Ahmed and Gharavi 2018, Wu et al. 2015,
Dietzel et al. 2014]. Um serviço de gerenciamento de tráfego distribuı́do pode ser criado
sob a infraestrutura fı́sica de comunicação dos veı́culos, onde cada veı́culo monitora a
sua percepção da condição do tráfego da sua via (velocidade média do veı́culo, quan-
tidade de carros dentro do seu raio de comunicação etc) e dissemina esse conjunto de
informação para os demais veı́culos [Pisa et al. 2018, de Souza et al. 2017a]. O obje-
tivo da disseminação da informação é a criação de um conhecimento distribuı́do sobre
as condições de tráfego das vias de uma determinada região. Dessa forma, veı́culos
podem encontrar rotas alternativas para reduzir congestionamentos e, por conseguinte,
reduzir o tempo de viagem. O principal desafio do gerenciamento de tráfego é mo-
dificar a rotas dos veı́culos sem causar congestionamentos em outras regiões da ci-
dade [de Souza et al. 2017a].

O objetivo deste trabalho é propor o SGTD, um Sistema de Gerenciamento de
Tráfego totalmente Distribuı́do capaz de classificar e reorganizar o fluxo de veı́culos
para reduzir congestionamentos. A solução proposta fundamenta-se na distância per-
corrida durante o tempo de percurso em relação àquela esperada quando os veı́culos estão
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em deslocamento considerando as velocidades máximas das vias. Com o objetivo de
criar um conhecimento distribuı́do sobre as condições de tráfego, foi proposto um meca-
nismo de compartilhamento de informações, onde informações sobre as condições das
vias são compartilhadas com base na alteração de tráfego percebida pelo veı́culo em
conjunto com as informações já disseminadas por outros veı́culos na mesma região. O
mecanismo de compartilhamento proposto também possui como objetivo a redução da
quantidade de mensagens para a criação do conhecimento distribuı́do, onde o comparti-
lhamento é limitado para a vizinhança do veı́culo. Utilizando o conhecimento adquirido,
o veı́culo verifica se exite rotas com um menor tempo de viagem. A solução proposta
foi comparada com o algoritmo PANDORA [de Souza et al. 2017b], que é uma solução
distribuı́da para o gerenciamento de tráfego. Além disso, foi realizada a comparação com
o (RkSP) [Pan et al. 2017], que possui uma visão centralizada das condições de tráfego
e FOX [Brennand et al. 2017], que utiliza o conceito de computação em névoa. Os algo-
ritmos foram avaliados em termos de mensagens transmitidas e caracterı́sticas de tráfego,
onde o SGTD é capaz de encontrar resultados superiores em comparação com os algorit-
mos da literatura.

As seções do artigo estão organizadas da seguinte forma. Os principais trabalhos
relacionados são apresentados na seção 2. A solução proposta é apresentada na seção 3.
A comparação dos algoritmos é apresentada na seção 4 e a conclusão do trabalho é apre-
sentada na seção 5.

2. Trabalhos Relacionados

O desenvolvimento de soluções em VANETs para gerenciamento de tráfego tem ganhado
muita atenção nos últimos anos. Em geral, essas aplicações possuem como objetivo redu-
zir os congestionamentos com baixo impacto na infraestrutura urbana a partir da utilização
de serviços e tecnologias de comunicação entre os veı́culos [Ahmed and Gharavi 2018].
A redução do congestionamento é encontrada por meio da alteração das rotas dos
veı́culos. Nesse sentido, classifica-se as soluções em relação ao modelo de comunicação
e organização dos automóveis, que podem ser Centralizadas, Descentralizadas ou
Distribuı́das. Propostas semelhantes à apresentada neste artigo são encontradas na
literatura em: Centralizadas – DSP e RkSP [Pan et al. 2017], Descentralizadas –
FOX [Brennand et al. 2017] e Distribuı́da – PANDORA [de Souza et al. 2017b], apre-
sentadas abaixo.

Em [Pan et al. 2017], os autores apresentam as soluções DSP (Dynamic Shortest
Path) e RkSP (Random k Shortest Path) como um conjunto de serviços centralizados, fun-
damentados na duração do deslocamento nas vias para o cálculo de novas rotas. Nesse
sentido, com o objetivo de proporcionar conhecimento suficiente para a reorganização
do fluxo veicular, nas duas propostas, cada veı́culo (ao passar por interseções entre as
ruas) notifica o servidor central o tempo de viagem verificado durante o seu percurso.
No DSP, em intervalos periódicos, o servidor encaminha novas rotas de menor custo aos
veı́culos calculadas a partir das informações coletadas. Entretanto, devido ao processa-
mento centralizado e global da rede, a reorganização é realizada individualmente sem
qualquer mecanismo para o balanceamento de carga, o que potencializa o deslocamento
dos congestionamentos existentes. Nesse sentido, para uma distribuição mais uniforme
do fluxo veicular, a solução RkSP complementa o mecanismo de cálculo de novas rotas
por meio da criação de k caminhos alternativos, ainda que esta decisão não apresente o tra-
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jeto de menor custo. Assim, como exposto em [Pan et al. 2017], as soluções conseguem
reduzir os tempo de congestionamentos e o algoritmo RkSP possui melhores resultados,
o que também foi observado em nossas avaliações.

O Fast Offset Xpath (FOX) é apresentado em [Brennand et al. 2017] como um
protocolo de roteamento descentralizado com processamento e armazenamento de co-
nhecimento a partir de estruturas denominadas névoas. Nesse sentido, o modelo de
computação em névoa utilizado realiza a distribuição geográfica de equipamentos com
capacidade de comunicação sem fio denominados de Road-Side Unit - RSU. A deposição
das RSUs considera a divisão da cidade em regiões de mesmo tamanho, proporcionando
total cobertura de comunicação ao posicionar centralmente as RSUs em cada região. No
FOX, os veı́culos durante seus trajetos notificam a RSU correspondente a sua região sobre
as condições de trânsito observadas, assim como solicitam periodicamente rotas alterna-
tivas com menores tempos de viagens. Dessa forma, cada RSU, provida de informações a
respeito de sua área de conhecimento, analisa a existência de rotas menos congestionadas
por meio do algoritmo de k rotas alternativas e, posteriormente, notifica os veı́culos com
as melhores opções. Segundo os autores, a descentralização do processamento e armaze-
namento proporciona uma proximidade entre o serviço e o usuário, reduzindo o tempo de
resposta e a complexidade da manutenção das informações sobre as vias.

Em [de Souza et al. 2017b] é apresentado o PANDORA, um sistema de geren-
ciamento de tráfego avançado, totalmente distribuı́do e que realiza o compartilhamento
de conteúdo de forma oportunista. Nesse trabalho, a reorganização dos veı́culos é reali-
zada em regiões denominadas áreas crı́ticas, em que torna-se necessário o conhecimento
das caracterı́sticas do fluxo de veı́culos no cenário. Ao receber o conhecimento das áreas
crı́ticas, os veı́culos realizam o roteamento de forma individual e periódica. Para isso, dois
mecanismos de disseminação de informações são aplicados, sendo esses: o compartilha-
mento de mensagens de sinalização (Beacon) e as transmissões de conhecimento direci-
onadas (Unicast) nas áreas crı́ticas. O PANDORA foi avaliado em uma região de 5km2

contendo uma região cŕitica de 1km2, apresentando melhores resultados em comparação
com soluções da literatura.
3. SGTD

O SGTD é um protocolo de roteamento de veı́culos fundamentado na construção do
conhecimento distribuı́do a partir das percepções locais do fluxo e das caracterı́sticas
das vias e, consequentemente, elimina a necessidade das infraestruturas auxiliares de
comunicação. A figura 1 apresenta o funcionamento geral da solução proposta, que é
composta por três módulos distintos. No módulo Classificação do Congestionamento, o
veı́culo calcula o nı́vel de retenção em relação às distâncias percorridas na via e àquelas
esperadas em fluxo livre. Em seguida, estes encaminham os nı́veis de retenção detecta-
dos aos nós vizinhos em busca da criação de uma base de dados distribuı́da utilizando o
módulo Compartilhamento das Estimativas. Por fim, no módulo Decisão de Novas Rotas
os veı́culos, ao analisarem as informações recebidas, definem novas rotas considerando
os menores nı́veis de retenção.

As próximas seções discutem os três módulos descritos. Para o seu correto fun-
cionamento, cada veı́culo dispõem de informações de geolocalização, do mapa digital da
cidade e das caracterı́sticas especı́ficas de cada via, como dimensões e velocidade máxima
permitida.
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Estimativas
North

381

Figura 1. Funcionamento básico do SGTD

3.1. Classificação de Congestionamento

O processo de categorizar os ambientes congestionados consiste na utilização de técnicas
capazes de mensurar o fluxo veicular com o objetivo de prover mecanismos que auxi-
liem nas decisões de realocação do trânsito e, assim, minimizar os possı́veis efeitos dos
congestionamentos. Dessa forma, a classificação proposta neste trabalho é realizada a
partir da definição de nı́veis de retenção, onde cada veı́culo, ao analisar as condições do
tráfego da via, torna-se capaz de verificar o grau correspondente à percepção do seu des-
locamento. Nesse sentido, a medição da retenção do fluxo foi divida em dois segmentos:
Análise do Deslocamento (3.1.1) e Classificação do Congestionamento (3.1.2). No es-
tudo do primeiro, cada automóvel avalia as percepções momentâneas a respeito do fluxo,
enquanto, no segundo, há a preocupação em quantizar o trânsito quanto ao histórico do
trajeto do veı́culo na via.

3.1.1. Análise do Deslocamento

Em ambientes de fluxo veicular intenso, normalmente o deslocamento ocorre em velo-
cidades reduzidas e são percebidas constantes interrupções no trânsito, o que implica
diretamente na redução da distância percorrida pelos automóveis. Nesse sentido, para
mensurar as retenções do fluxo, foi constatado que os ambientes congestionados pos-
suem menores expectativas de deslocamento, ou seja, a extensão do trajeto dos veı́culos
é frequentemente menor considerando um intervalo de tempo. Dessa forma, a análise do
deslocamento proposta é realizada por meio da associação entre a distância esperada

e aquela verificada durante o percurso, chamada de distância percorrida. Para realizar
essa avaliação foram definidos parâmetros e coeficientes apresentados a seguir:

• Tempo de Percurso (tp): o tempo percorrido por um veı́culo ao locomover-se em
uma via.

• Distância Esperada (DE): a distância prevista (em condições de fluxo livre) con-
siderando tp e a velocidade máxima da via.

• Distância Percorrida (DP): a dimensão do percurso realizada durante o tp.
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• Fator de Contenção (FC): define a percepção momentânea da expectativa do
deslocamento.

A figura 2 apresenta o estudo do deslocamento de um veı́culo ao percorrer a via
AB. Dado o tempo de percurso (tp), espera-se, em condições de fluxo livre (percurso
em velocidade máxima), que o veı́culo tenha percorrido a distância DE. No entanto, em
vista das retenções no fluxo ocasionadas por automóveis que se deslocam em velocidades
inferiores às máximas permitidas ou devido às pequenas alterações do deslocamento, sem
que haja a ocorrência de congestionamentos, propusemos o intervalo �DE (faixa verde na
figura 2). Este intervalo, tem como objetivo reduzir a interferência das pequenas variações
e classificar o distanciamento limite (em relação à DE) para que o trânsito seja identificado
como fluxo livre. Portanto, �DE define uma flutuação esperada em torno da distância
percorrida em fluxo livre, minimizando a incidência de classificações de erradas.

∆DE

tA B

%

ϕ = distância (em %) em relação a DE - ∆DE
DP = distância percorrida
DE = distância esperada em fluxo livre
∆DE = variação da distância esperada

DP

DE

tpt0

ϕ
0102030405060708090100

Figura 2. Análise do Deslocamento

Dessa forma, veı́culos com uma distância percorrida DP contida no intervalo
�DE são observados como deslocamento em fluxo livre. Por outro lado, veı́culos com
deslocamentos inferiores ao observado em fluxo livre são caracterizado por um fator de
contenção (FC). Este fator é calculado considerando, em porcentagem, a distância que
o veı́culo se encontra em relação ao limite inferior da faixa de fluxo livre (faixa azul na
figura 2) e definida pelo valor �. Na Figura 2, por exemplo, a distância percorrida está
20% inferior àquela esperada, o que implica na elevação do fator de contenção. Dessa
forma, a expansão dos congestionamentos está relacionada ao aumento da proporção en-
tre as distâncias (valor de �) e o valor do FC define a medição momentânea da contenção
observada, apresentado a seguir.

3.1.2. Classificação do Congestionamento

Durante o deslocamento, os veı́culos classificam suas percepções momentâneas do fator
de contenção a cada unidade de tempo e conforme a função de crescimento ilustrado na
figura 3(a). O eixo-x da figura representa a variação do valor de � e o eixo-y representa um
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Figura 3. Classificação dos Congestionamentos

fator de contenção (FC) que varia de 0 a 10. Foi definido que, para pequenos e moderados
valores de � (0 – 50%), o fator de contenção possui um crescimento lento (0 a 2). Para
� > 50%, o fator de contenção cresce rápido (2 a 10), uma vez que o congestionamento
está aumentando rapidamente.

A classificação momentânea da contenção do trânsito é utilizada para definir o
Nı́vel de Congestionamento (NC) da via, onde NNC define o Número de Nı́veis de Con-
gestionamento. NC é uma variável positiva e inteira, onde NC = 1 define que uma via
possui trânsito livre e NC = NNC define que a via possui um congestionamento alto.
Os nı́veis de congestionamentos definem uma quantificação confiável do trânsito, onde
consideram-se um conjunto de medições momentâneas da contenção do trânsito em seu
cálculo. Os NCs são utilizados nos cálculos de pesos das vias com o objetivo de se en-
contrar novas rotas. Sempre que o veı́culo inicia o percurso em uma nova via e a cada
intervalo de tempo ti, ele calcula o Nı́vel de Congestionamento (NCvia) com base na
fórmula 1, onde FCt representa o fator de contenção no tempo t e NNC representa o
Número de Nı́veis de Congestionamentos.

NCvia =
fluxo livre

1 +

$
1

NCC
·
tmaxX

i=0

FCti

%
(1)

Se todos os fatores de contenção (FTti) considerados pelo veı́culo são 0, o veı́culo
está percorrendo a via em fluxo livre e o NCvia = 1. Caso contrário,

P
FCti

NNC será
diferente de zero e um acréscimo no nı́vel é realizado. Entretanto, apenas a parte in-
teira do acréscimo é considerada. Isso é feito para reduzir interferências de pequenas
variações no fator de contenção. Se

P
FCti

NNC > NCC, então NCvia = NCC, uma vez
que NCC define o nı́vel máximo de congestionamento. Quando o veı́culo verifica que
houve mudança no nı́vel de congestionamento da via, uma mensagem é enviada para
notificar os veı́culos vizinhos. A Figura 3(b) apresenta a variação � entre as distan-
cias, a classificação momentânea do Fator de Contenção (FCti), a soma dos fatores de
contenção (

P
FCti), o nı́vel de congestionamento verificado pelo veı́culo e as detecções

das mudanças dos nı́veis de congestionamento (linhas verticais pontilhadas em verme-
lho). A cada intervalo de tempo (denominado por ti = 0, 1, 2, 3, ..., tmax), o veı́culo
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realiza as medições e, após ti = 5, temos
P

FCti = 10, 01 e, utilizando a equação 1,
temos NCvia = 1 +

⌅
1
10 · 10, 01

⇧
�! NCvia = 1 + b1, 001c �! NCvia = 2. Conside-

rando os momentos ti = 6, 7 e 8, os valores de
P

FCti avaliados na equação 1 definem
um NCvia = 2. Entretanto, quando ti = 9 o veı́culo verifica

P
FCti = 24, 99, onde

temos NCvia = 1 +
⌅

1
10 · 24, 99

⇧
�! NCvia = 1 + b2, 49c �! NCvia = 3. Outras

mudanças de nı́veis ocorrem quanto ti = 11 e 12.

3.2. Compartilhamento de Informação

Sempre que um veı́culo verifica uma mudança do nı́vel de congestionamento, é necessário
realizar o compartilhamento dessa informação para os veı́culos vizinhos de modo a ob-
ter um conhecimento distribuı́dos sobre as condições das vias. Esse compartilhamento é
feito utilizando mensagens do tipo beacons contendo uma tupla < via,NCvia >, onde
via representa o ID da via que o veı́culo se encontra, NCvia representa o nı́vel de con-
gestionamento observado pelo veı́culo na via considerada. A mensagem beacons possui
TTL = 1, ou seja, ela não é retransmitida pelos vizinhos.

Os veı́culos dispõem de uma tabela com as estimativas recebidas e observadas du-
rante o percurso e as atualizações são efetuadas a partir da existência de dados mais recen-
tes. Com objetivo de encaminhar eficientemente as estimativas sem que exista sobrecarga
de mensagens ou carência de conhecimento, ou seja, supressão do compartilhamento de
informação, foram propostos os módulos (3.2.1) Disseminação do Conhecimento e (3.2.2)
Manutenção do Conhecimento, apresentados a seguir.

3.2.1. Disseminação do Conhecimento

A metodologia proposta para conter a sobrecarga de mensagens é iniciada quando os
veı́culos verificam a mudança de via e, posteriormente, identificam a existência de
alterações no nı́vel de congestionamento. Detectadas as modificações, os veı́culos con-
sultam suas respectivas bases de dados para verificar a existência ou não do nı́vel de
congestionamento da via em questão. Quando a informação não é encontrada, a estima-
tiva calculada deve ser armazenada e enviada para os vizinhos pois, a princı́pio, nenhum
outro veı́culo detectou e compartilhou o congestionamento verificado.

Se o veı́culo detectar a existência de uma análise prévia da via em questão em sua
base de dados (seja pelo recebimento da informação compartilhada por outro veı́culo ou
por uma atualização anterior), o veı́culo realiza a comparação entre os nı́veis de congesti-
onamentos. Se os nı́veis forem iguais, a disseminação da informação é contida. Por fim,
sempre que o conhecimento armazenado em sua base de dados for diferente em relação
ao nı́vel calculado, a disseminação da informação é realiza, pois acredita-se que o fluxo
de veı́culos esteja em modificação e tais estimativas reflitam o cenário mais atual da via.

3.2.2. Manutenção do Conhecimento

A Disseminação do Conhecimento também possui como objetivo minimizar o número de
mensagens para criar um conhecimento distribuı́do sobre as condições do tráfego da via.
Entretanto, deve existir um equilı́brio entre esse controle e a perpetuação da informação
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sobre a via, uma vez que os veı́culos continuam o seu percurso após passar por uma de-
terminada via, porém, novos veı́culos irão passar pela via e necessitarão de informações.
Para isso, um mecanismo de manutenção do conhecimento foi criado com o objetivo de
prevenir que as estimativas a respeito do Nı́vel de Congestionamento em qualquer via
sejam extintas.

Para isso, a cada T unidades de tempo verificados em uma determinada via, o
veı́culo realiza o compartilhamento do nı́vel de congestionamento verificado até o mo-
mento, ou seja, o nı́vel de congestionamento da via é compartilhado pelo veı́culo sem que
haja uma alteração de nı́vel. Porém, para minimizar a duplicação de mensagens, sem-
pre que novas informações referentes a via em que o veı́culo se desloca são recebidas,
é realizado o cancelamento do compartilhamento, pois acredita-se que a via atual tem
conhecimento suficiente e não demanda a sua manutenção. É importante ressaltar que a
manutenção de conhecimento é realizada somente quando não há alteração nos nı́veis de
congestionamentos de uma via no intervalo de T unidades de tempo.

3.3. Decisão de Novas Rotas

Na solução proposta, cada veı́culo realiza o cálculo distribuı́do de uma nova rota ao se
aproximar das interseções. Isso é feito para que o veı́culo possa receber a maior quanti-
dade de informação sobre vias vizinhas para verificar se existem rotas alternativas. Em
outras palavras, a decisão tardia pode contribuir para a utilização de nı́veis de conhecimen-
tos mais atualizados. Para verificar a existência de uma nova rota, cada veı́culo modela
o mapa da cidade como um grafo dirigido e ponderado, onde as arestas representam as
vias e os vértices representam interseções entre duas ou mais vias. O ponderamento das
arestas é feito segundo a equação 2, onde pesoij representa o peso da via (aresta) ij, ou
seja, a aresta entre os vértices i e j, Dij representa o tamanho da via ij, Vmaxij representa
a velocidade máxima da via ij e NCij representa o nı́vel de congestionamento observado
da via em questão. Nesse sentido, busca-se manter a proporcionalidade entre o nı́vel de
congestionamento, a dimensão do segmento (Dij) e a velocidade máxima permitida na
via (Vmaxij ). Assim, o nı́vel de congestionamento da via é um fator multiplicador em seu
tempo de travessia ( Dij

Vmaxij
) em condições de trânsito livre.

pesoij =
Dij

Vmaxij

⇥ ncij (2)

O processo de cálculo de uma nova rota consiste em dois estágios sendo esses:
atualização dos pesos e cálculo do menor caminho. No primeiro, o veı́culo deve atuali-
zar o custo das arestas do grafo referente as vias que ele possui informação utilizando a
equação 2. Para as vias que o veı́culo não possui informação, é utilizado NCij = 1, ou
seja, considera-se que as vias possuem trânsito livre. No segundo estágio é executado um
algoritmo de caminho mı́nimo (Dijkstra) para verificar a existência de rotas mais rápidas.
É importante observar que, como a verificação de novas rotas é feita pelo veı́culo e cada
veı́culo utiliza um conjunto diferente de informação sobre as vias (veı́culos em vias dife-
rentes), não é necessário a execução de um algoritmo para encontrar k-rotas alternativas
ou balanceamento de carga. O próprio paradigma distribuı́do da estruturação da solução
proposta é capaz de realizar o balanceamento de rotas entre os veı́culos.
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4. Resultado de Simulação

A mobilidade dos veı́culos foi criada a partir da ferramenta SUMO 0.251 e a comunicação
entre veı́culos foi simulada utilizado o OMNET++ 5.1.12 em conjunto do framework de
comunicação veicular Veins 4.3 [Sommer et al. 2011] que implementa o padrão IEEE
802.11p utilizado em redes veiculares. As simulações foram realizadas considerando
um segmento do mapa da cidade de Los Angeles, EUA, sob uma região de 25km2 3

e cada veı́culo possui uma origem e destino escolhidos de maneira aleatória no mapa.
Para verificar o comportamento das soluções, foram introduzidos diferentes quantidade
de veı́culos no cenário: 1250, 2500, 3750, 5000 e 6250 veı́culos, sendo o primeiro aquele
com poucos pontos de congestionamento e o último com muitos congestionamentos.

Para a análise de comunicação, foram utilizados uma largura de banda de
18MBits/s para a cada MAC e potência de transmissão de 2.2mW, configurações que
resultam em um alcance aproximado de 300 metros. Além disso, a Tabela 1 apresenta
os valores avaliados e escolhidos para a solução proposta. Foram avaliados diferentes va-
lores para NNC (Número de Nı́veis de Congestionamentos), T (intervalo de manutenção
do conhecimento – Beacons) e �DE (variação da distância esperada). Foi definido o
step = 1s para o cálculo do Fator de Contenção (FC). Por fim, os resultados foram obti-
dos a partir de uma distribuição T-Student com média de 33 simulações e com o intervalo
de confiança de 95%. O intervalo de Beacons do PANDORA é de 2s, o mesmo utilizado
pelos autores em [de Souza et al. 2017b].

A solução proposta (SGTD) foi comparada com as soluções da literatura RkSP,
PANDORA, FOX e com o modelo sem a reorganização do tráfego (OVMT - Original
Vehicle Mobility Traffic). Será apresentado uma análise referente a comunicação realizada
pelos algoritmos distribuı́dos SGTD e PANDORA e uma análise referente as métricas de
gerenciamento de tráfego com todos os algoritmos.

Parâmetros Avaliações Melhor

NNC [5, 10, 15, 20, 30] 10
T (s) [5, 10, 20, 30, 40] 10
�DE (%) [50, 60, 70, 80 e 90] de DE 80

Tabela 1. Parâmetros do protocolo

Figura 4. Mapa de Los Angeles

4.1. Análise da Comunicação

O objetivo dessa análise é avaliar o custo de comunicação das soluções distribuı́das
para o gerenciamento de tráfego. O desempenho foi avaliado considerando as seguin-
tes métricas: Mensagens de conhecimento – número de mensagens transmitidas para a

1http://sumo.dlr.de/
2https://omnetpp.org/
3http://openstreetmap.org/
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criação de conhecimento, Transmissões totais – total de informações encaminhadas (in-
cluindo as mensagens do tipo beacons utilizadas em ambas soluções), Colisões de Paco-
tes – pacotes que apresentam erros devido às colisões e, por fim, Número de Backoffs –
número de vezes em que os veı́culos entraram no modo Backoff na tentativa de acesso ao
meio sem fio.

A Figura 5(a) descreve a relação entre o crescimento da quantidade de veı́culos
e do número de mensagens de descoberta de conhecimento, excluindo as mensagens de
manutenção do conhecimento (mensagens beacons). Ambas soluções apresentam com-
portamentos similares. Entretanto, considerando 3750 veı́culos o SGTD transmite 20%
menos mensagens em comparação com o PANDORA. A figura 5(b) apresenta a quan-
tidade total de mensagens transmitidas por ambas soluções. Para realizar a manutenção
do conhecimento, o PANDORA realiza a disseminação das mensagens do tipo Beacons
dentro da região crı́tica (região onde é necessário manter conhecimento para realizar o ge-
renciamento de tráfego) a cada 2 segundos. Como o congestionamento no mapa avaliado
pode acontecer em diversas áreas, várias regiões crı́ticas são criadas pelo algoritmo, au-
mentando consideravelmente a quantidade de mensagens transmitidas pelo PANDORA.
Diferentemente do PANDORA, o SGTD apenas necessita de informações das vias vi-
zinhas para verificar a existência de rotas mais rápidas, onde os módulos Disseminação
e Manutenção do Conhecimento conseguem reduzir consideravelmente a quantidade de
mensagens para realizar o gerenciamento de tráfego. Em média, o PANDORA transmite
102 vezes mais mensagens em comparação com o SGTD no cenário avaliado.
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Figura 5. Análise de Comunicação

A Figura 5(c) apresenta o número total de colisão de mensagens durante as
simulações. Observa-se a correlação entre o aumento das transmissões de mensagens
pelos algoritmos com o aumento da quantidade de colisões e isso é explicado pela sobre-
carga no acesso ao meio sem fio. Pode-se perceber que o SGTD possui melhores resul-
tados quando a rede possui muitos veı́culos ( � 3750). A quantidade total de colisão do
SGTD é 16% e 26% menor em comparação com o PANDORA para 5000 e 6250 veı́culos
respectivamente. A quantidade de backoffs média por veı́culo durante o seu percurso é
apresentada na figura 5(d). Como a solução PANDORA realiza muitas transmissões, o
acesso ao meio sem fio é constantemente disputado pelos veı́culos, onde a subcamada de
acesso ao meio entra em modo backoff para prevenir transmissões simultâneas. Conside-
rando 3750 veı́culos, cada veı́culo, em média, executa o backoff em torno de 650 vezes
pelo PANDORA durante o seu percurso. Como a solução proposta apenas dissemina o
conhecimento casa exista uma alteração nas condições de tráfego ou quando é necessário
realizar a manutenção da informação sobre a via, um número menor de mensagens é ne-
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cessário para o seu funcionamento. Dessa forma, a disputa pelo meio sem fio na camada
de enlace é menor. Em média, os veı́culos executando o SGTD entram em modo backoff
19 vezes durante o seu percurso considerando 6250 veı́culos.

4.2. Análise do Deslocamento

Nesta seção a solução proposta SGTD será avaliada em relação as soluções
RkSP [Pan et al. 2017], PANDORA [de Souza et al. 2017b], FOX [Brennand et al. 2017]
e OVMT considerando as seguintes métricas de avaliação de congestionamento: Tempo
de Viagem – tempo médio necessário para os veı́culos concluı́rem o percurso, Distância
média – distância média percorrida por cada veı́culo até o destino, Velocidade Média –
velocidade média dos veı́culos e Tempo de Congestionamento – tempo em que os veı́culos
gastaram por causa de congestionamento.

A Figura 6(a) avalia o Tempo de Viagem e, quando a rede possui poucos pontos
de congestionamento, todas as soluções possuem resultados similares (1250 veı́culos). A
medida que a quantidade de veı́culos aumenta, o tempo de viagem aumenta por causa dos
engarrafamentos e, por consequência, a diferença entre as soluções mostram-se evidentes.
Quando o cenário possui 5000 veı́culos, o SGTD apresenta um tempo médio de viagem
5%, 23%, 28% e 30% inferior quando comparado às soluções RkSP, FOX, PANDORA e
OVMT, respectivamente. Quando o cenário possui 6250 veı́culos, o desempenho do RkSP
e SGTD são similares. Entretanto, é importante ressaltar que o RkSP é um serviço de ge-
renciamento de tráfego centralizado que possui uma visão global das condições de todas
as vias do cenário, onde no SGTD os veı́culos apenas possuem informações sobre a sua
vizinhança para o cálculo de novas rotas. Pode-se perceber também que a solução PAN-
DORA não possui bons resultados em comparação com as demais soluções na presença
de múltiplas regiões de congestionamento, possuindo resultados similares em comparação
com as demais soluções apenas quando o cenário possui 1250 veı́culos.
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Figura 6. Análise do deslocamento

Avaliando a distância média percorrida pelos veı́culos (figura 6(b)), o OVMT pos-
sui os melhores resultados, uma vez que os veı́culos trafegam nas menores rotas sem o
controle de tráfego. Por outro lado, as soluções de gerenciamento de tráfego alteram os
percursos dos veı́culos para reduzir o tempo de viagem e, assim, aumentam a distância
percorrida. O FOX e RkSP, que possuem uma visão maior sobre os congestionamen-
tos, são capazes de fazer grandes mudanças no percurso dos veı́culos. Considerando
5000 veı́culos, a distância percorrida pelo FOX e RkSP é em torno de 13% superior
em comparação com as demais soluções. Assim, o RkSP e FOX conseguem diminuir
a duração do trajeto, mas elevam consideravelmente a distância percorrida. As soluções
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distribuı́das conseguem encontrar rotas alternativas com um pequeno aumento (em torno
de 3%) em relação ao percurso original (OVMT). É importante ressaltar que a abordagem
proposta consegue reduzir o tempo de viagem com baixo impacto na distância percorrida,
o que não é verificado pelo RkSP.

A velocidade média dos veı́culos é apresentada na figura 6(c). O OVMT e PAN-
DORA possuem velocidades médias semelhantes para diferentes quantidades de veı́culos
no cenário. Para o cenário com poucos engarrafamentos, o SGTD é capaz de encontrar
rotas alternativas com pequeno impacto na distância e sem engarrafamentos, proporcio-
nando um aumento na velocidade média em comparação com as demais soluções. Entre-
tanto, a medida que a quantidade de veı́culos aumenta, a solução RkSP, utilizando o co-
nhecimento global das condições do tráfego, consegue aumentar a velocidade média em
15% em comparação com o SGTD (considerando 6250 veı́culos). Avaliando as demais
soluções para 6250 veı́culos, o SGTD possui resultados similares em comparação com
o FOX e, em média, 50% superiores em comparação ao PANDORA. O tempo perdido
nos deslocamentos é avaliado na figura 6(d). Como o objetivo das abordagens para o ge-
renciamento de tráfego é encontrar rotas alternativas, é possı́vel verificar que as soluções
realmente conseguem atingir o objetivo, uma vez que o tempo perdido em engarrafa-
mento é reduzido em todas as soluções. Considerando 3750 veı́culos, o SGTD reduz o
tempo perdido em 2%, 25%, 40% e 43% em comparação com as soluções RkSP, FOX,
PANDORA e OVMT.

5. Conclusões

O presente trabalho apresenta o SGTD, um Sistema de Gerenciamento de Tráfego total-
mente Distribuı́do para a redução de congestionamentos em centros urbanos. O SGTD
utiliza a capacidade de comunicação de uma rede veicular para disseminar informações
coletadas pelos veı́culos. Durante o seu percurso, o veı́culo verifica a contenção de deslo-
camento em sua via e, com base na contenção, é definido um nı́vel de congestionamento
para a via. A partir do nı́vel de congestionamento das vias, os veı́culos, de maneira
distribuı́da, verificam rotas alternativas com o objetivo de diminuir o tempo de viagem.
Quando comparado com as abordagens da literatura, o SGTD possui resultados similares
em comparação com a abordagem centralizada que possui a visão global da rede (RkSP)
e resultados superiores em comparação com as abordagens distribuı́da (PANDORA) e
que utiliza computação em névoa (FOX). Como trabalhos futuros, pretende-se aprimorar
a propagação do conhecimento de forma mais abrangente sem que, para isso, os ganhos
alcançados pela solução sejam minimizados. Pretendemos também estudar outras funções
na definição do fator de contenção (FC).
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Abstract. Traffic congestion in large urban centers has been increasing every
year and hampering the mobility of people. The timing configuration of traffic
lights is an important factor to be considered. Using vehicular networks, this
paper presents an adaptive control algorithm of traffic light reworked from an
improvement of the best solution found in the literature so far, the ITLC (Intel-
ligent Traffic Light Controlling). The contributions of this work focus on how
the platoons of vehicles are configured and updated. Through simulations in
synthetic environment and realistic environment in the city of Bologna in Italy,
it was found that the enhanced algorithm showed superior results in terms of
throughput of the traffic light and it reduces the average delay per vehicle, the
average CO2 emission and signaling overhead compared to the ITLC.

Resumo. Os congestionamentos de trânsito nos grandes centros urbanos
vêm aumentando a cada ano e prejudicando a mobilidade das pessoas. A
configuração de temporização dos semáforos é um fator importante a ser con-
siderado. Utilizando redes veiculares, este trabalho apresenta um algoritmo de
controle adaptativo de semáforo reformulado a partir de um aperfeiçoamento
da melhor solução encontrada na literatura até então, o ITLC (Intelligent Traf-
fic Light Controlling). As contribuições deste trabalho incidem na forma como
os pelotões de veı́culos são formados e atualizados. Por meio de simulações
em ambiente sintético e em ambiente realı́stico na cidade de Bolonha na Itália,
verificou-se que o algoritmo reformulado apresentou resultados superiores em
termos de vazão de veı́culos no semáforo, além de reduzir o atraso médio dos
veı́culos, a emissão média de CO2 e o overhead de sinalização quando compa-
rado ao ITLC.

1. Introdução

O crescente número de veı́culos nos grandes centros urbanos vem aumentando os conges-
tionamentos de trânsito e, consequentemente, prejudicando a mobilidade urbana. Além
disso, causam impactos negativos na saúde da população, na economia e no meio ambi-
ente.

Os Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS - Intelligent Transportation Systems)
têm se apresentado como uma opção para reduzir esses impactos negativos. Além de
melhorar a mobilidade urbana, o uso de ITS também contribui indiretamente para a sus-
tentabilidade dos sistemas de transporte, visto que boa parte de suas aplicações reduz as
emissões de dióxido de carbono (CO2) dos veı́culos [Lee et al. 2015].

1079

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019



As redes veiculares, conhecidas como VANETs (VANETs - Vehicular Ad hoc
Networks), são redes que permitem a comunicação entre veı́culos (comunicação V2V -
Vehicle-to-Vehicle) e entre veı́culos e infraestruturas fixas localizadas às margens das vias
(comunicação V2I - Vehicle-to-Infrastructure) [Booysen et al. 2011]. Seus nós apresen-
tam alta mobilidade e trajetórias restritas às vias de circulação. As VANETs possibilitam
o desenvolvimento de aplicações interessantes para a redução de congestionamentos de
trânsito e melhoria na mobilidade em vários pontos das vias urbanas.

Um desses pontos são as interseções entre as vias. A configuração de
temporização dos semáforos nas interseções é um fator importante a ser considerado. Em
geral, a maioria dos semáforos nas interseções opera de acordo com uma configuração
de tempo fixo. Para controlar o fluxo de veı́culos nas interseções de forma mais efici-
ente, é preciso que os semáforos operem de forma dinâmica, considerando informações
de tráfego em cada uma das vias que ele controla. As redes veiculares são uma forma
para obter essas informações de tráfego.

Dentre as soluções que realizam o controle dinâmico de semáforos por meio das
redes veiculares, o algoritmo ITLC [Younes and Boukerche 2016] tem se destacado com
relação à otimização do controle semafórico em dois aspectos: (i) aumento da vazão de
veı́culos que passam pelo semáforo e (ii) redução do atraso médio dos veı́culos resultante
da interseção sinalizada com semáforo.

O foco deste trabalho é propor um algoritmo aprimorado a partir do ITLC introdu-
zindo melhorias em dois pontos: (i) na forma como ele agrupa os veı́culos que pretendem
passar pela interseção (personalizando esses agrupamentos de acordo com as velocidades
individuais de cada fluxo) e (ii) no modo como ele mantém informações atualizadas sobre
esses agrupamentos (realizando atualizações não apenas no inı́cio, mas também durante
o ciclo semafórico).

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
alguns trabalhos relacionados. A Seção 3 detalha as melhorias propostas. Os resulta-
dos obtidos na avaliação de desempenho são discutidos na Seção 4. Por fim, a Seção 5
apresenta as conclusões e pondera possı́veis trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Dentre as soluções que vêm sendo propostas para o controle adaptativo de semáforos,
utilizando as redes veiculares, duas formas de programação semafórica podem ser ob-
servadas: (i) programação por análise individual de veı́culo, como a apresentada em
[Hsieh and Tsai 2013], e (ii) programação por análise de grupos de veı́culos, chamados de
pelotões. Os seguintes trabalhos utilizam pelotões em suas propostas: [Pandit et al. 2013]
[Younes and Boukerche 2016] e [Younes et al. 2016]. De maneira geral, reduzir o atraso
médio dos veı́culos no semáforo e aumentar a vazão de veı́culos que podem passar pela
interseção são os principais objetivos desses trabalhos.

A solução apresentada em [Hsieh and Tsai 2013] implementa um componente de
armazenamento (Storage Unit), um analisador de mensagens (Message Analyzer) e um
conjunto de regras (Policy Rule) para realizar a programação semafórica. Todos esses
elementos de controle são acoplados ao semáforo para tratar as informações enviadas na
comunicação V2I. O princı́pio básico de funcionamento é a atribuição de tempos não
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nulos para cada fase do ciclo semafórico. O tempo de uma fase é decrementado de uma
unidade para cada veı́culo que se aproxima da interseção por uma aproximação com sinal
vermelho. Como resultado, há sempre uma priorização do tráfego na via de maior fluxo.
Nessa solução, mesmo que não haja tráfego em uma das vias, os veı́culos da outra via
precisam esperar o tempo total ou parcial da fase.

Um mecanismo chamado OAF (Oldest Arrival First) é proposto em
[Pandit et al. 2013]. A proposta formula o problema de controle de semáforo como um
problema de escalonamento de tarefas em um processador, com as tarefas correspondendo
a pelotões de veı́culos. Partindo da premissa de que as tarefas (pelotões mapeados) são
todas de igual tamanho (duração), a proposta então utiliza o algoritmo OJF (Oldest Job
First) em tempo real para realizar a programação semafórica. Um pelotão que chega pri-
meiro à interseção recebe o direito de passagem primeiro. Quando chegam mais pelotões,
estes são inseridos em uma fila por ordem de chegada. Essa priorização reduz o atraso
dos veı́culos mas não garante que o semáforo trabalhe com a maior vazão possı́vel. Isso
porque o tamanho dos pelotões é definido de acordo com o tempo que eles levam para
passar pela interseção e não pela quantidade de veı́culos que eles possuem. O OAF uti-
liza o mesmo tempo de verde para todos os pelotões, ou seja, não há fases com durações
diferentes. Ainda sobre a vazão de veı́culos, nenhuma avaliação foi realizada a respeito
dessa métrica no trabalho.

Em [Younes and Boukerche 2016] é apresentado um algoritmo, chamado ITLC.
Ele define uma área virtual no entorno da interseção de modo que os veı́culos dentro dessa
área são considerados como candidatos aptos a passar pela interseção. A Equação 1 define
a distância entre o semáforo e o limite da área de aptos Daa com base na velocidade média
de todos os n fluxos Vft(i) e o tempo de verde máximo Tmax, permitido para o semáforo.

Daa =

Pn
i=1Vft(i)

n
⇥ Tmax (1)

Nessa área de aptos, no máximo um pelotão para cada fluxo é considerado a cada
seleção de fase do ciclo semafórico. A coleta de informações sobre os pelotões (densidade
do tráfego, velocidade do tráfego e tempo estimado de viagem) é realizada por meio do
protocolo ECODE (Efficient COngestion DEtection) [Younes and Boukerche 2015].

O Algoritmo 1 mostra como funciona o ITLC. Inicialmente, as densidades e os
tempos estimados de viagem de todos os pelotões são calculados (linha 2). Dois fluxos
de tráfego (i1 e i2) são candidatos a passar simultaneamente com o pelotão de mais alta
densidade j (linhas 4-5). O fluxo de tráfego que tiver o pelotão de maior densidade entre
esses dois fluxos elegı́veis é selecionado para passar na mesma fase com o pelotão de mais
alta densidade.

Em seguida, assim que dois fluxos de tráfego são incluı́dos na fase, o maior tempo
necessário (Tp(i)) é selecionado para a respectiva fase escalonada (linha 7 ou 10) por meio
da função schedule(). O valor de Tp(i) é determinado pela Equação 2, onde: Duv(i) é a
distância do último veı́culo do pelotão em relação ao semáforo, ✓ é um valor estimado
para o tempo de retardo do primeiro veı́culo do pelotão e Vp(i) é a velocidade média do
pelotão.
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Algoritmo 1: Algoritmo ITLC

Entrada: S: semáforo; AA: área de aptos; Dp(i): densidade de tráfego do pelotão i
dentro da AA; Tp(i): tempo necessário para todos os veı́culos dentro da AA, do
pelotão i, cruzarem a interseção.

1 inı́cio

2 calcule Dp(i) e Tp(i) de todos os pelotões dentro da AA;
3 enquanto houver pelotão com Dp(i) > 0 faça

4 seja j o pelotão com a máxima densidade (Dp(j));
5 seja i1 e i2 os pelotões que podem cruzar a interseção simultaneamente com o

pelotão j;
6 se Dp(i1) > Dp(i2) então

7 Fji1 = schedule(j, i1);
8 Dp(i1) = 0.0; Tp(i1) = 0.0;
9 senão

10 Fji2 = schedule(j, i2);
11 Dp(i2) = 0.0; Tp(i2) = 0.0;
12 fim

13 Dp(j) = 0.0; Tp(j) = 0.0;
14 ajuste o Tp(k) de todos os outros pelotões dentro da AA;
15 fim

16 fim

Tp(i) = min

 

✓ +
Duv(i)

Vp(i)
, Tmax

!

(2)

Após a passagem de uma certa fase escalonada pela interseção, a densidade de
tráfego (Dp(i)) e o tempo estimado de viagem (Tp(i)) de cada pelotão naquela fase são
configurados para zero. Em seguida, o tempo estimado de viagem Tp(k) para cada pelotão
k dos fluxos subsequentes são atualizados (linha 14). Após essas atualizações, o algo-
ritmo repete o procedimento de escalonamento para todos os pelotões remanescentes de
densidade não nula até todos serem escalonados.

A área de aptos do ITLC possui limites definidos pela média da velocidade de
todos os fluxos conflitantes. Isso pode gerar pelotões que não sejam do tamanho mais
apropriado para sua velocidade de fluxo. Pelotões com tamanho menor do que deve-
riam podem deixar de fora veı́culos que poderiam passar pela interseção. Por outro lado,
pelotões com tamanho maior do que deveriam podem incluir áreas sem veı́culos que influ-
enciem negativamente no cálculo das densidades dos mesmos. Além disso, é possı́vel que
o escalonamento de fases trabalhe com pelotões de densidades desatualizadas, visto que
durante o ciclo não há qualquer atualização das densidades de pelotões não escalonados.

Por fim, a proposta em [Younes et al. 2016] tem como objetivo reduzir o atraso de
veı́culos de emergência (corpo de bombeiros ou resgate, viaturas policiais e ambulâncias)
nas interseções com semáforos. A solução, chamada CA-TLS (Context-Aware Traffic
Light Self-Scheduling), é baseada no ITLC e reprograma as fases do semáforo quando um
veı́culo de emergência se aproxima da interseção. Uma escala de prioridades também é
definida para os casos onde há dois ou mais veı́culos de emergência.
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3. Controle Adaptativo de Semáforo com Pelotões Veiculares Mais Acurados

Esta seção apresenta a reformulação do algoritmo ITLC [Younes and Boukerche 2016]
proposta neste trabalho. O algoritmo reformulado é chamado de ITLC-EP (Intelligent
Traffic Light Controlling - Enhanced Platoons).

3.1. Área Virtual de Aptos

A Figura 1 ilustra um exemplo de área de aptos (AA) em uma interseção com semáforo
para o ITLC-EP. Seus limites podem ser diferentes em cada uma das aproximações.

Área de aptos

Figura 1. Área virtual de aptos para o ITLC-EP.

Conforme define a Equação 3, a distância entre o semáforo e o limite da área de
aptos Daa(i), para cada fluxo i, é determinada com base na velocidade média do fluxo i
(Vft(i)) e o tempo de verde máximo Tmax(i), permitido para o grupo focal desse fluxo i.
Se Vft(i) for nula em algum instante, isso significa que todos os veı́culos do fluxo i estão
parados ou que nenhum veı́culo foi detectado no fluxo i e, neste caso, Daa(i) permanece
com o último valor calculado anteriormente. Em outras palavras, não haverá alteração no
limite da área de aptos para aquele fluxo i.

Daa(i) = Vft(i) ⇥ Tmax(i) (3)

O perı́odo de tempo Tp(i), necessário para todos os veı́culos dentro da AA, do
pelotão i, cruzarem a interseção, não deve exceder o limite de tempo de verde máximo
Tmax(i) do grupo focal do fluxo i onde o pelotão se encontra. Em outras palavras, todos os
veı́culos localizados dentro da área de aptos, durante a fase de coleta de dados, devem ser
capazes de atravessar a interseção, durante o tempo de verde máximo do semáforo para o
fluxo correspondente. O valor de Tp(i) é calculado pela Equação 4: onde ✓, Duv(i) e Vp(i)

são como definidos no ITLC e Cac é o comprimento da área de conflito (distância a ser
percorrida pelos veı́culos na passagem pela interseção). A função min é responsável por
limitar a Tmax(i) o valor máximo do tempo para a fase de verde.
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Tp(i) = min

 

✓ +
Duv(i) + Cac

Vp(i)
, Tmax(i)

!

(4)

No algoritmo ITLC, os limites da área de aptos possuem a mesma distância para o
semáforo em todos os fluxos. O tempo máximo de verde é o mesmo para todos os fluxos e
a velocidade, utilizada para cálculo desses limites, é a média das velocidades de todos os
fluxos conflitantes. Isso resulta uma área virtual de aptos que pode truncar pelotões que
poderiam ser maiores ou estender pelotões que não precisariam ser tão grandes. Por outro
lado, o ITLC-EP permite uma formação de pelotões mais acurada. Isso porque os limites
da área virtual de aptos são definidos de forma independente, a partir da velocidade e do
tempo máximo de verde de cada fluxo.

3.2. Algoritmo de Escalonamento ITLC-EP

No cruzamento mostrado na Figura 2, estão disponı́veis oito pares de fluxos que podem
passar simultaneamente pela interseção : F15, F25, F16, F26, F37, F47, F38 e F48. Apenas
quatro dessas oito fases precisam ser selecionadas em cada ciclo do semáforo. Por exem-
plo, se as fases F15 e F26 são escalonadas para atravessar, não será necessário escalonar as
fases F25 e F16 durante aquele mesmo ciclo do semáforo porque os veı́culos nessas fases
já foram escalonados por meio das fases escolhidas (isto é, F15 e F26).

F15 F25 F16 F26

F37 F47 F38 F48

1

6

7
4

5

2

8

3

Figura 2. Interseção com 4 aproximações e suas 8 fases semafóricas possı́veis.

O ITLC-EP escalona os pelotões dos fluxos conflitantes começando pelo de maior
densidade, como mostra o Algoritmo 2. Inicialmente, as densidades e os tempos esti-
mados de viagem de todos os pelotões são calculados e marcados como pelotões não
escalonados (linhas 2-3). Dois fluxos de tráfego são candidatos a passar simultaneamente
com o pelotão de mais alta densidade (linhas 5-6). Por exemplo, se o fluxo de tráfego 1
tem o pelotão de maior densidade, então os pelotões dos fluxos 5 ou 6 são elegı́veis para
passar com fluxo 1 (isto é, F15 e F16). O fluxo de tráfego que tiver o pelotão de maior
densidade entre esses dois fluxos elegı́veis é selecionado para passar na mesma fase com
o pelotão de mais alta densidade (isto é, 1).

Em seguida, assim que dois fluxos de tráfego são incluı́dos em uma fase, o maior
tempo necessário (Tp(i)) é selecionado para a respectiva fase escalonada (linha 8 ou 12).
Isso porque o tempo de cada fase é determinado pelo veı́culo mais distante dentro da área
de aptos de cada fluxo de tráfego na fase selecionada, ou seja, o último veı́culo do pelotão.
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Algoritmo 2: Algoritmo ITLC-EP

Entrada: S: semáforo; AA: área de aptos; Dp(i): densidade de tráfego do pelotão i
dentro da AA; Tp(i): tempo necessário para todos os veı́culos dentro da AA, do
pelotão i, cruzarem a interseção.

1 inı́cio

2 calcule Dp(i) e Tp(i) de todos os pelotões dentro da AA;
3 marque todos os pelotões dentro da AA como não escalonados;
4 enquanto houver pelotão não escalonado com Dp(i) > 0 faça

5 seja j o pelotão não escalonado com a máxima densidade (Dp(j));
6 seja i1 e i2 os pelotões que podem cruzar a interseção simultaneamente com o

pelotão j;
7 se Dp(i1) > Dp(i2) então

8 Fji1 = max(Tp(j), Tp(i1));
9 Dp(i1) = 0.0; Tp(i1) = 0.0;

10 marque i1 como escalonado;
11 senão

12 Fji2 = max(Tp(j), Tp(i2));
13 Dp(i2) = 0.0; Tp(i2) = 0.0;
14 marque i2 como escalonado;
15 fim

16 Dp(j) = 0.0; Tp(j) = 0.0;
17 marque j como escalonado;
18 atualize o Dp(k) de todos os outros pelotões não escalonados dentro da AA;
19 ajuste o Tp(k) de todos os outros pelotões não escalonados dentro da AA;
20 fim

21 fim

Depois que uma certa fase escalonada passa pela interseção, a densidade de
tráfego (Dp(i)) e o tempo necessário para todos os veı́culos dentro da AA cruzarem a
interseção (Tp(i)) de cada pelotão naquela fase são configurados para zero e, então, o pe-
lotão é marcado como escalonado. Após isso, a densidade Dp(k) e o tempo estimado
de viagem Tp(k) para cada pelotão k dos fluxos subsequentes são atualizados (linhas 18-
19). Os valores de Dp(k) são atualizados porque, durante a passagem pelo semáforo da
fase anteriormente escalonada, é possı́vel que novos veı́culos tenham entrado na área de
aptos provocando uma alteração na ordem das densidades dos pelotões remanescentes.
Já a atualização dos valores de Tp(k) visa ajustá-los de acordo com a nova localização e
velocidade estimada para o último veı́culo em cada pelotão.

Após essas atualizações, o algoritmo repete o procedimento de escalonamento
para todos os pelotões remanescentes de densidade não nula até todos serem escalona-
dos. Pelotões vazios são eliminados do escalonamento atribuindo zero ao valor de suas
densidades. Quando todos os pelotões de densidade não nula são marcados como escalo-
nados (isto é, quando todos os veı́culos, detectados dentro da área de aptos, passam pela
interseção com sucesso), uma nova etapa de avaliação de tráfego dentro da área de aptos
é realizada e o algoritmo de escalonamento de fases é executado repetidamente para os
veı́culos recém chegados.

No ITLC as densidades dos pelotões são calculadas apenas no inı́cio de um ciclo
semafórico. Já no ITLC-EP, adicionalmente, há a atualização das densidades dos pelotões
remanescentes no decorrer do ciclo, após o escalonamento de cada fase. Em um tempo de
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ciclo inteiro, alguns novos veı́culos podem entrar na área de aptos e comprometer os va-
lores calculados anteriormente no inı́cio do ciclo. Por exemplo, um pelotão remanescente
que não era o de maior densidade, no cálculo inicial pré-ciclo, pode ter recebido mais
veı́culos e se tornado o de maior densidade durante o tempo de ciclo. E sem a atualização
que o ITLC-EP realiza, ele não seria escalonado de forma prioritária.

A forma que o ITLC-EP utiliza para obter as caracterı́sticas de tráfego de fluxos
conflitantes é a mesma utilizada pelo ITLC, o protocolo ECODE. Esse fato é importante
para assegurar uma comparação justa na avaliação de desempenho dos dois algoritmos.

4. Avaliação de Desempenho

A avaliação do ITLC-EP foi realizada por meio de simulações computacionais em dois
cenários: um sintético e um realı́stico. Os resultados obtidos são comparados aos con-
troles semafóricos de tempo fixo e ITLC. As principais métricas avaliadas são: (i)
vazão de veı́culos no semáforo, (ii) atraso médio dos veı́culos no semáforo, (iii) emissão
média de CO2 por veı́culo (calculada por meio do modelo EMIT (EMIssions from Traf-
fic [Cappiello et al. 2002]) e (iv) overhead de sinalização. No trabalho que especifica o
algoritmo ITLC apenas as duas primeiras métricas são avaliadas em um cenário sintético.

A duração de cada simulação realizada não possui um tempo fixo preestabelecido.
O final da simulação ocorre no momento em que o último veı́culo chega ao seu destino.
As vias possuem limite de velocidade máxima de 50 Km/h e as conversões à direita não
são livres (são permitidas apenas ao sinal verde do semáforo). Cada experimento foi
replicado 30 vezes para cada uma das soluções avaliadas e o nı́vel de confiança para cada
experimento é 95%.

Todos os tempos fixos ou limitantes das fases semafóricas foram definidos de
acordo com o método de Webster [Webster and Cobbe 1966], seguindo as recomendações
do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) [CONTRAN 2014].

A frequência de transmissão dos beacons é de 1 Hz. Já a potência de transmissão
dos veı́culos foi de 7,1 miliwatts (mW), o que se traduz em um raio de comunicação
de cerca de 300 metros. O modelo de propagação utilizado foi o Two-Ray Interference
[Sommer and Dressler 2011].

Como ferramentas de simulação foram utilizados o simulador de rede OMNeT++
5.3 [Varga and Hornig 2008] e o simulador de tráfego e mobilidade urbana SUMO 0.32.0
[Krajzewicz et al. 2012]. O framework Veins 4.7.1 [Sommer et al. 2011], que possui su-
porte para o padrão IEEE 802.11p, foi utilizado para integrar esses dois simuladores.
Destaca-se que essa versão do Veins (4.7.1) implementa um módulo de semáforo que já
traz consigo uma RSU integrada. Nas versões anteriores não havia essa integração.

4.1. Semáforo em Cruzamento Sintético

O cenário com semáforo em cruzamento sintético foi modelado no simulador SUMO
sob uma região de aproximadamente 1 Km2. A Figura 2 da Seção 3.2 representa este
cenário. Cada aproximação do semáforo possui extensão de 500 metros e três faixas
de trânsito. A faixa interna é exclusiva para veı́culos que vão converter à esquerda e se
estende apenas até uma distância de 90 metros do semáforo. Este cenário é o mesmo
utilizado em três dos trabalhos relacionados abordados anteriormente [Pandit et al. 2013]
[Younes and Boukerche 2016] [Younes et al. 2016].
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A demanda de tráfego gerada no cenário segue rotas com origem no inı́cio de
uma dada aproximação e destino no final das outras aproximações. Na interseção, as
probabilidades do veı́culo converter à esquerda, seguir em frente ou converter à direita
são respectivamente 0,15; 0,70 e 0,15. Essas probabilidades são as mesmas utilizadas no
OAF [Pandit et al. 2013].

Foram realizados experimentos neste cenário com 5 demandas de tráfego dife-
rentes. Nesses experimentos, a quantidade total de veı́culos destinados a passar pela
interseção é de 200, 400, 600, 800 e 1000. Em cada demanda, o tráfego é distribuı́do
igualmente entre cada uma das aproximações, ou seja, não há uma via com tráfego mais
intenso que a outra. Cada fluxo gerado nas aproximações insere veı́culos na via de forma
aleatória, seguindo uma probabilidade de 0,5 a cada segundo.

No controle de tempo fixo, as fases F15, F26, F37 e F48, mostradas na Figura 2,
são utilizadas para compor o ciclo semafórico. Sendo de 10 segundos a duração das
fases F15 e F37 e de 33 segundos das fases F26 e F48. Já para o semáforo operando com
os algoritmos ITLC e ITLC-EP, as fases escalonadas onde os fluxos 2, 4, 6 e 8 estão
presentes têm duração mı́nima de 10 segundos e máxima de 49,5 segundos. Enquanto
para as fases escalonadas onde os fluxos 1, 3, 5 e 7 estão presentes, a duração mı́nima é
de 10 segundos e a máxima de 15 segundos.

Como mostra a Figura 3(a), em todas as demandas de tráfego o ITLC-EP obtém
uma vazão de veı́culos no semáforo superior. Em relação ao ITLC, a vazão do ITLC-
EP é maior em todas as demandas de tráfego. Essa superioridade fica menos acentuada
conforme a demanda de tráfego se torna maior. Com 200 veı́culos a vazão é 13,85%
maior e com a demanda de 1000 veı́culos o aumento da vazão é de 4,46%. Isso ocorre
porque as melhorias implementadas na formação e atualização dos pelotões são mais per-
ceptı́veis em tráfegos mais dinâmicos. Conforme a demanda de tráfego aumenta, as filas
de veı́culos nas aproximações provocam uma redução nas velocidades médias dos fluxos.
De acordo com a Equação 3, essa redução gera limites de área de aptos menores que
englobam praticamente essas filas por inteiro. Com isso, as densidades dos pelotões não
sofrem alterações significativas no decorrer do ciclo, isso por conta da baixa ou inexistente
entrada de novos veı́culos na área de aptos praticamente lotada.

Conforme exposto na Figura 3(b), o ITLC-EP possui atraso médio dos veı́culos

no semáforo menor que as outras duas soluções em todas as demandas de tráfego.
Quando comparado ao ITLC, o atraso chega a ser 30,21% menor no ITLC-EP com uma
demanda de 200 veı́culos. Conforme a demanda de veı́culos aumenta, ainda se observa
uma redução, porém menos acentuada. Com uma demanda de 1000 veı́culos a redução
é de 12,50%. Assim como no caso da avaliação da vazão, isso ocorre porque com o au-
mento da demanda de tráfego, as atualizações de pelotões durante o ciclo semafórico não
são tão significativas.

O gráfico da Figura 3(c) mostra que o ITLC-EP consegue taxas de emissão média

de CO2 por veı́culo menores que as outras soluções, em todas as demandas de tráfego.
Com uma demanda de 1000 veı́culos, por exemplo, a taxa de emissão de CO2 com o
ITLC-EP chega a ser 5,88% menor que o ITLC. Isso ocorre devido ao aumento na taxa de
vazão dos veı́culos e à redução no atraso médio dos veı́culos proporcionados pelo ITLC-
EP. Essas melhorias tornam o tráfego mais fluido e com menos variação na aceleração dos
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veı́culos o que contribui para menores taxas de emissão de CO2.
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Figura 3. Métricas avaliadas no semáforo em cruzamento sintético. (a) Vazão

de veı́culos no semáforo. (b) Atraso médio dos veı́culos no semáforo. (c)

Emissão média de CO2 por veı́culo. (d) Overhead de sinalização.

A Figura 3(d) mostra que o ITLC-EP obtém menores taxas médias de transmissão
de pacotes por veı́culo (overhead de sinalização) que o ITLC. Isso ocorre em todas as
demandas de tráfego simuladas e a redução é, em média, 11,5% menor em relação ao
ITLC. A implementação do algoritmo ITLC-EP não difere do ITLC com respeito à quan-
tidade e à frequência de envio de pacotes. No entanto, como os veı́culos que passam pela
interseção, com o uso do ITLC-EP, levam menos tempo no cenário em virtude de uma
maior vazão e de um menor atraso no semáforo, ocorre então que a quantidade de pacotes
enviados por eles durante o percurso torna-se menor que na solução ITLC.

4.2. Semáforo em Cruzamento Realı́stico na Cidade de Bolonha

O cenário realı́stico da cidade de Bolonha na Itália foi desenvolvido por um grupo de
pesquisa do projeto iTETRIS [Rondinone et al. 2013]. Ele compreende as áreas próximas
à avenida Andrea Costa, que dá nome ao mesmo.

O cenário Andrea Costa possui uma demanda de tráfego referente a uma hora de
trânsito intenso na cidade, mais precisamente, entre 8 e 9 horas da manhã. Essa demanda
de tráfego foi mapeada por 636 equipamentos de detecção localizados em pontos espa-
lhados pela cidade. Além disso, a prefeitura de Bolonha contribuiu informando sobre o
posicionamento dos semáforos e seus planos semafóricos [Bieker-Walz et al. 2015].

Há 16 interseções com semáforos no cenário Andrea Costa. A interseção entre as
avenidas Tolmino e Montefiorino, destacada na Figura 4(a), foi a escolhida para realização
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das simulações. Ela possui 8 fluxos de tráfego conflitantes com vias que dão passagem
para aproximadamente 3600 veı́culos durante o tempo total de simulação disponı́vel.

(a) (b)

Figura 4. Cenário Andrea Costa e destaque da interseção com o semáforo uti-

lizado nas simulações. (a) Semáforo com vias não adaptadas ao ECODE.

(b) Semáforo com vias adaptadas ao ECODE.

A Figura 4(b) destaca como a interseção ficou após as adaptações necessárias
para uso do ECODE como protocolo de detecção e quantificação do tráfego. Vale
ressaltar que o ECODE foi concebido para áreas urbanas com layouts em grade
[Younes and Boukerche 2015]. A área de 0,25 Km2 destacada nessa Figura 4(b) também
representa a região de interesse simulada.

Os 8 fluxos de tráfego da interseção podem ser combinados em 14 fases diferentes
como mostrado na Figura 5. As fases F 0

145, F 0
245 e F 0

478 foram ignoradas nas simulações
porque ambos os algoritmos ITLC e ITLC-EP não realizam o escalonamento de fases
com mais de dois fluxos. Para manter a avaliação de desempenho justa, essas fases com
três fluxos também foram desconsideradas no controle de tempo fixo.

F'14 F'24 F'25F'16F'15

F'48F'26 F'47F'38 F'45

F'78 F'145 F'245 F'478

1

6

7
4

5

2

83

Figura 5. Interseção do cenário Andrea Costa e suas 14 fases possı́veis.

No controle de tempo fixo do semáforo de Bolonha, as fases F 0
15, F 0

26, F 0
38 e F 0

47,
mostradas na Figura 5, são utilizadas para compor o ciclo semafórico. Sendo de 10 segun-
dos a duração da fase F 0

15, 33 segundos das fases F 0
26 e F 0

38 e 24 segundos da fase F 0
24. Já

para o semáforo operando com os algoritmos ITLC e ITLC-EP, todas as fases escalonadas
possuem duração mı́nima de 10 segundos. Para fases escalonadas onde os fluxos 1, 4, 5
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e 8 estão presentes a duração máxima é de 15 segundos. Para fases escalonadas onde os
fluxos 2, 3 e 6 estão presentes a duração máxima é de 49,5 segundos. E para fases escalo-
nadas onde o fluxo 7 está presente a duração máxima é 36 segundos. Em fases compostas
por fluxos de duração máxima com tempos distintos, prevalece o maior tempo.

A Figura 6(a) apresenta a vazão de veı́culos no semáforo de Bolonha em cada
uma das soluções. Observa-se que o ITLC-EP obtém uma vazão superior às outras. Em
relação ao ITLC, a vazão do ITLC-EP é 3,25% maior. Esse aumento está em conformi-
dade com os resultados observados no cruzamento sintético. Com grandes demandas de
tráfego, o ITLC-EP obtém vazões de veı́culos próximas às vazões do ITLC.

De acordo com o gráfico exposto na Figura 6(b), o ITLC-EP possui atraso médio

dos veı́culos no semáforo de Bolonha menor que as outras duas soluções. Quando com-
parado ao ITLC, o atraso é 8,67% menor no ITLC-EP. Assim como no caso da avaliação
da vazão, mas de forma menos acentuada, grandes demandas de tráfego aproximam o
comportamento do ITLC-EP ao do ITLC.
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Figura 6. Métricas avaliadas no semáforo em cruzamento realı́stico na cidade

de Bolonha. (a) Vazão de veı́culos no semáforo. (b) Atraso médio dos

veı́culos no semáforo. (c) Emissão média de CO2 por veı́culo. (d) Overhead

de sinalização.

Pela Figura 6(c), observa-se que o ITLC-EP obtém taxas de emissão média de

CO2 por veı́culo no semáforo de Bolonha menores que as outras soluções. A taxa de
emissão de CO2 com o ITLC-EP é 3,24% menor que o ITLC. Assim como no cruzamento
sintético, mais uma vez o aumento na taxa de vazão dos veı́culos e a redução no atraso
médio dos mesmos são os responsáveis pela redução de emissão do poluente.

O gráfico da Figura 7 mostra a redução de emissão de CO2 (em toneladas) obtida
pelo ITLC-EP em relação ao ITLC em um ano. Essa projeção considera 2 horários de
pico em cada um dos 22 dias úteis no mês, em semáforos com as mesmas caracterı́sticas
do cenário realı́stico. Para absorver as 190 toneladas de CO2 emitidas na atmosfera com
a operação de 16 semáforos seriam necessárias, por exemplo, mais de 27 mil árvores
plantadas (considerando uma absorção de 7,0 Kg de CO2 por árvore plantada por ano
[Lacerda et al. 2009]).

O ITLC-EP obtém uma redução de 4,95% em relação ao overhead de sinalização
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Figura 7. Redução de CO2 obtida pelo ITLC-EP em relação ao ITLC em 1 ano.

no semáforo de Bolonha obtido pelo ITLC. Esse resultado, mostrado na Figura 6(d), tem
o mesmo significado já exposto na avaliação realizada no cruzamento sintético.

5. Conclusões

Neste trabalho foi proposto um algoritmo de controle adaptativo de semáforo com
pelotões veiculares mais acurados chamado ITLC-EP. O ITLC-EP utiliza a tecnolo-
gia de redes veiculares e foi concebido a partir de melhorias introduzidas no ITLC
[Younes and Boukerche 2016]. As melhorias modificaram as etapas de formação e
atualização de pelotões veiculares.

Na avaliação do ITLC-EP frente aos controles ITLC e de tempo fixo, foram uti-
lizados cenários com semáforo em cruzamento sintético e em cruzamento realı́stico na
cidade de Bolonha na Itália. Em todos os cenários, o ITLC-EP aumentou a vazão de
veı́culos no semáforo e reduziu o atraso médio dos veı́culos, a emissão de dióxido de car-
bono (CO2) e o overhead de sinalização comparado aos outros dois controles semafóricos.

Conforme a demanda de tráfego aumenta, as melhorias introduzidas pelo ITLC-
EP ficam mais moderadas e a fluidez de tráfego obtida se aproxima mais dos resultados
obtidos pelo ITLC. Contudo, vale ressaltar que nos centros urbanos a maior parte do
tempo a situação é de tráfego mediano. Isso significa que na maior parte do tempo o
ITLC-EP levaria uma vantagem considerável em relação ao ITLC, tendo ganho menos
significativo apenas nos poucos horários de pico.

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo do ITLC-EP atuando
em cenários com quantidades crı́ticas de veı́culos equipados com a tecnologia VANET.
Também planeja-se adaptar o algoritmo ITLC-EP para trabalhar em vias arteriais com
múltiplos semáforos coordenados entre si.
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Abstract. The Advanced Traffic Management System (ATMS) has been incre-
asingly used by urban mobility managers to improve vehicular traffic mana-
gement. Many ATMSs employ centralized solutions because of the difficulty
of selecting the most relevant vehicles, in highly dynamic networks, to detect
congestion and suggest alternative routes. Furthermore, such solutions are not
always scalable. On the other hand, the distributed solution needs to previously
segment the entire scenario to select the vehicles. Moreover, such a solution
suggests alternative routes, in a selfish fashion, which can lead to secondary
congestions. Based on the found open issues, this work proposes a distribu-
ted urban mobility management system based on the vehicular social networks
paradigm (VSNs) named MAESTRO. The VSNs paradigm emerged from the in-
tegration of intelligent wireless communication devices and social networks in
the vehicular environment. Two different approaches can be explored in VSNs,
i.e., the Social network analysis (SNA) and the Social Network Concepts (SNC).
The proposed MAESTRO system adopts a combined use of both SNA and SNC
approaches. Simulation results showed that the use of SNA and SNC, in a vehi-
cular environment, has great potential in increasing the scalability of the system
and also improving efficiency in the management of urban mobility.

Resumo. O Sistema Avançado de Gerenciamento de Tráfego (ATMS) é cada
vez mais utilizado por gestores de mobilidade urbana para aprimorar o geren-
ciamento de tráfego veicular. Muitos ATMSs empregam soluções centralizadas
devido à dificuldade de selecionar os veı́culos mais relevantes, em redes alta-
mente dinâmicas, para detectar congestionamentos e sugerir rotas alternativas.
Além disso, tais soluções nem sempre são escaláveis. Por outro lado, a solução
distribuı́da necessita previamente segmentar todo o cenário para selecionar os
veı́culos. Além disso, tal solução sugere rotas alternativas, de maneira egoı́sta,
que pode levar ao congestionamento secundário. Com base nessas lacunas en-
contradas, foi proposto um sistema distribuı́do de gerenciamento de mobilidade
urbana baseado no paradigma das redes sociais veiculares (VSNs) chamado
de MAESTRO. Tal paradigma surgiu a partir da integração dos dispositivos de
comunicação sem-fio e das redes sociais no ambiente veicular. Assim duas di-
ferentes abordagens podem ser exploradas em VSNs: Social Network Analysis
(SNA) e Social Network Concepts (SNC). Ambas abordagens foram aplicadas
no sistema MAESTRO. Os resultados das simulações mostraram que o uso dos
SNA e SNC, no ambiente veicular, tem grande potencial em aumentar a esca-
labilidade do sistema e também aprimorar a eficiência no gerenciamento da
mobilidade urbana.

1. Introdução

O paradigma das redes sociais veiculares (VSNs) surgiu através da integração
dos conceitos de redes sociais móveis com as redes ad-hoc veiculares (VA-
NETs) [Vegni and Loscri 2015, Qin et al. 2016, Rahim et al. 2017]. Partindo desse
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princı́pio, duas abordagens principais sobre tal paradigma podem ser explora-
das no cenário veicular: (i) aplicação das técnicas de Social Network Analy-
sis (SNA) [Qin et al. 2016, Rahim et al. 2017] e/ou (ii) utilização dos Social Network
Concepts (SNC) [Vegni and Loscri 2015, Rahim et al. 2017]. A primeira abordagem
concentra-se em identificar a importância do nó na rede. Para este fim, as três prin-
cipais medidas de centralidade mais aplicadas em VSNs são: grau, proximidade e
intermediação [Qin et al. 2016, Rahim et al. 2017]. Sabe-se que em VSNs a topologia
da rede é altamente dinâmica, logo calcular a centralidade do nó é uma tarefa desafia-
dora. Por outro lado, uma vez identificada, pode ser útil para diversas aplicações, como o
gerenciamento do fluxo de informações dentro da rede. Já as SNC envolvem interações
sociais entre os nós que possuem interesses mútuos dentro da comunidade virtual tempo-
ral [Vegni and Loscri 2015, Akabane et al. 2018b]. Em outras palavras, nessa abordagem
é dada a oportunidade dos veı́culos participarem de uma comunidade virtual veicular e
compartilharem as informações de interesse mútuo por meio das interações sociais. Par-
tindo dessa ideia, cada motorista pode compartilhar sua informação social, por exemplo,
a rota pessoal. Dessa forma, permitindo a prática do planejamento de rota colaborativo.
A interação social é dada no momento em que os veı́culos se encontram e compartilham
suas informações sociais uns com os outros por meio de canais de comunicação sem fio.

ATMS integra as tecnologias de comunicação, armazenamento e processamento
com intuito de coletar dados brutos, provenientes das VSNs, e extrair conhecimen-
tos relacionados ao trânsito [Akabane et al. 2018b]. Por meio do conhecimento ge-
rado, os ATMSs podem prover serviços que melhoram a eficiência do gerenciamento de
tráfego veicular. Além disso, muitas aplicações de ATMS necessitam que os veı́culos
periodicamente compartilhem os seus dados (floating car data) entre os veı́culos vi-
zinhos ou com o servidor central e roadside unit (RSU). Através dessa operação é
possı́vel criar o conhecimento sobre as condições de tráfego veicular [Wang et al. 2016,
Doolan and Muntean 2017, Pan et al. 2017]. Essa prática é conhecida como beaconing e
os dados trocados estão relacionados com a mobilidade do veı́culo tais como identificação
do veı́culo, posição atual do veı́culo, velocidade, direção de deslocamento, entre outros.

Diferentes ATMSs foram projetados e implementados para superar o pro-
blema da baixa mobilidade urbana por meio do gerenciamento do tráfego vei-
cular [Wang et al. 2016, de Souza and Villas 2016, Doolan and Muntean 2017,
Pan et al. 2017]. As soluções de [Doolan and Muntean 2017, Pan et al. 2017] apli-
cam abordagem centralizada devido à dificuldade de selecionar os veı́culos mais
relevantes, em redes altamente dinâmicas, para as tarefas de detecção de congestio-
namento e sugestão de rotas alternativas. Além do mais, tais soluções esbarram na
dificuldade de escalar os sistemas. A solução de [de Souza and Villas 2016] emprega
uma abordagem distribuı́da para detecção de congestionamento e sugestão de rotas.
Porém, necessita previamente segmentar todo o cenário em várias subregiões para atingir
seu objetivo. Além do mais, a rota é calculada de forma egoı́sta, sem considerar as
rotas escolhidas pelos veı́culos da vizinhança, o que pode acarretar congestionamentos
secundários.

Com base nas lacunas encontradas, foi projetado e implementado o MAESTRO,
um sistema distribuı́do de gerenciamento de mobilidade urbana baseado em VSNs. Ins-
pirado nas duas abordagens das VSNs anteriormente mencionadas, uma técnica SNA é
aplicada para classificar e selecionar os veı́culos em cada agrupamento (clustering), com
intuito de reduzir o consumo da largura de banda. Enquanto que os SNC foram aplicados
para realizar a troca de informações de interesse em comum, por meio da interação social,
dentro de uma comunidade virtual temporal. Essa troca de informação auxilia no plane-
jamento da rota alternativa de forma colaborativa, melhorando assim o gerenciamento da
mobilidade urbana.
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De forma resumida, o foco do sistema MAESTRO é minimizar os problemas
causados pelo congestionamento de tráfego veicular de forma distribuı́da e sem com-
prometer a sua escalabilidade. A avaliação do sistema proposto foi realizada por meio
de simulações comparando com outros sistemas da literatura [de Souza and Villas 2016,
Doolan and Muntean 2017, Pan et al. 2017] em diferentes requisitos. As avaliações de
desempenho foram feitas sobre duas perspectivas: (i) avaliação de escalabilidade e (ii)
avaliação do gerenciamento da mobilidade urbana.

O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2 é descrita
uma visão geral dos trabalhos existentes na literatura para gerenciamento da mobilidade
urbana. A solução proposta neste trabalho é apresentada na Seção 3 e as avaliações dos
resultados dos experimentos são descritas na Seção 4. Por fim, na Seção 5 é apresentada
a conclusão e o trabalho futuro.

2. Trabalhos Relacionados

Ao longo dos anos, diversos autores propuseram sistemas para gerenciamento da mo-
bilidade urbana com base no paradigma das VANETs. Nesta seção são descritos alguns
trabalhos relacionados que foram utilizados na avaliação comparativa com o sistema MA-
ESTRO.

Por exemplo, [Doolan and Muntean 2017] propuseram um sistema centralizado
de gerenciamento de tráfego veicular batizado de EcoTrec. O sistema é centralizado pois
a detecção do congestionamento e o cálculo da rota alternativa são realizados por meio de
uma entidade central. Ecotrec tem como objetivo diminuir as emissões de CO2 sem afetar
significativamente o tempo de viagem. Para este fim, tal sistema foi construı́do sobre uma
arquitetura de três componentes: Vehicle Model, Road Model e Traffic Model. O Vehicle
Model coleta e atualiza as informações individuais do veı́culo, além de compartilhá-las
periodicamente com o Road Model. Os conteúdos compartilhados são provenientes do
GPS (Global Positioning System), acelerômetro e giroscópio embarcados nos veı́culos.
Já o Road Model é mantido nas RSUs que estão ao longo das vias conectado pelo Traffic
Model. O Traffic Model é um servidor central que contêm as caracterı́sticas e as condições
de tráfegos das vias. Cada veı́culo faz requisições periódicas ao servidor sobre a condição
de tráfego da via. Caso seu trajeto encontra-se congestionado, o servidor envia uma rota
alternativa. Observa-se que esta abordagem pode acarretar uma alta sobrecarga da rede
durante as trocas de informações, especialmente nas condições de tráfego denso.

Outro exemplo, os autores de [Pan et al. 2017] propuseram um sistema de geren-
ciamento veicular urbano hı́brido nomeado de DIVERT. É uma abordagem hı́brida pois
necessita de um servidor central para coletar informações provenientes dos veı́culos e de-
tectar os congestionamentos. Já o cálculo das rotas alternativas é realizado pelos veı́culos
de forma colaborativa. No sistema DIVERT, o servidor central opera como um coordena-
dor que recebe as informações dos veı́culos (velocidade, localização e direção) por meio
de comunicação V2I. Provido de tais informações o servidor é capaz de detectar locais
congestionados e alertar os veı́culos que estão dirigindo para o local detectado. Nesse
sistema a responsabilidade do cálculo das rotas alternativas é dada para os veı́culos. O
veı́culo, que necessita computar uma rota alternativa, leva em consideração a rota esco-
lhida dos veı́culos vizinhos, ou seja, aplica-se uma decisão de roteamento colaborativo.
Vale ressaltar que, neste sistema, o mecanismo de supressão de broadcast não foi apli-
cado durante o processo de disseminação de mensagens. Consequentemente, aumentando
o consumo da largura de banda da rede e assim comprometendo a escalabilidade do sis-
tema.

No trabalho [de Souza and Villas 2016] foi proposto um sistema distribuı́do para
o gerenciamento de tráfego veicular, nomeado de FASTER. Tal sistema é distribuı́do pois
a identificação do congestionamento e o cálculo da rota alternativa não necessitam de
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uma infraestrutura. FASTER necessita previamente segmentar todo o cenário em várias
subregiões (ou distritos) para agregar as informações do tráfego das vias. Cada distrito
possui uma área igual à área de comunicação de 1-salto dos veı́culos. Cada veı́culo pe-
riodicamente coleta e transmite informações como velocidade média e identificação da
via para todos que estão dentro do seu raio de comunicação. No momento que o veı́culo
recebe informações das vias, este armazena essa informação em suas listas de conheci-
mento de tráfego. O veı́culo que estiver mais próximo ao centro do distrito é selecionado
para iniciar a disseminação das informações de tráfego agregadas para outros veı́culos.
Durante o processo de disseminação é aplicado um mecanismo de supressão de broad-
cast para evitar a sobrecarga da rede. Em tal sistema, o cálculo da rota alternativa é
realizado de forma egoı́sta, com base no algoritmo de k-menores caminhos com escolha
probabilı́stica. Isto é, não é levada em consideração as rotas escolhidas pela vizinhança.

Devido à alta dinamicidade da rede em VANETs, alguns sistemas optam por em-
pregar uma abordagem infraestruturada, assim eliminando a difı́cil tarefa de selecionar
os veı́culos, dentro de um subconjunto, mais relevante para detectar congestionamen-
tos e sugerir rotas alternativas. Uma outra solução para a abordagem distribuı́da é fa-
zer segmentação do cenário [de Souza and Villas 2016] e escolher o veı́culo mais cen-
tral dentro dela. No entanto essa escolha nem sempre é a mais adequada. Com o obje-
tivo de aperfeiçoar as soluções existentes, o trabalho proposto apresenta um mecanismo
de classificação baseado em agrupamento (clustering) dinâmico de veı́culos baseado na
métrica de SNA e também adota dois conceitos de SNC (comunidade virtual e interação
social) para a decisão do roteamento colaborativo.

3. MAESTRO

MAESTRO é um sistema distribuı́do de gerenciamento de mobilidade urbana baseado nas
VSNs. O objetivo do sistema é aprimorar o fluxo veicular nas vias sem comprometer a
escalabilidade do sistema. Para isso, o sistema é composto de três componentes: (i) coleta
de dados; (ii) mecanismo de agrupamento para geração do conhecimento; e (iii) plane-
jamento de rota colaborativo. A descrição detalhada de cada componente é apresentada
a seguir.

3.1. Coleta de Dados

Crowdsensing móvel é um paradigma que utiliza o conceito de computação ubı́qua
na coleta de dados, além de compartilhar tais dados [Bazzi and Zanella 2016,
Wang et al. 2018]. Além disso, por meio da agregação dos dados coletados, pode-se
criar uma consciência local. Esta, por sua vez, pode auxiliar em inúmeras aplicações
de larga escala, como por exemplo, monitoramento da poluição do ar e alertas de con-
gestionamento de tráfego veicular. Sabe-se que nas VSNs, os veı́culos são equipa-
dos com tecnologias de computação e de comunicação sem-fio juntamente com sen-
sores inteligentes, possibilitando assim a aplicação do paradigma de vehicle crowdsen-
sing (VCS) [Wang et al. 2018]. Tal paradigma possibilita o monitoramento de fenômenos
dinâmicos e em grande escala.

A motivação do uso do VCS está no fato de que os participantes da VSNs possam
solucionar problemas em cooperação com os outros participantes da rede. Por exem-
plo, os participantes da VSNs podem conjuntamente aprimorar a mobilidade urbana por
meio do compartilhamento dos dados coletados sobre as condições do tráfego veicular.
Ao fazer isso, aplicações de VSNs podem agregar tais dados (consciência local) e ge-
rar conhecimento sobre as condições de tráfego em tempo-real. O conhecimento gerado
auxiliará o gerenciamento da mobilidade urbana.

Neste trabalho, para criar a consciência local do tráfego foi aplicado o paradigma
de VCS. Para este fim, cada veı́culo, n, compartilha periodicamente mensagens curtas (be-
acon) de status (bn). Tais mensagens contêm dados sobre o veı́culo, como velocidade
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atual (sn), localização (pn), time stamp (tn) e a pontuação do veı́culo (vescn). Este último
dado será utilizado no mecanismo de agrupamento que será explicado mais adiante.

3.2. Mecanismo de Agrupamento para Geração do Conhecimento

Um dos grandes desafios em redes altamente dinâmicas é selecionar de maneira dis-
tribuı́da os nós mais apropriados, dentro de um subconjunto, para realizar determinada
tarefa. Com o objetivo de superar tal desafio, neste trabalho foi aplicada a técnica de
agrupamento dinâmico. Diferente do sistema FASTER [de Souza and Villas 2016], MA-
ESTRO não necessita previamente segmentar todo cenário para selecionar o veı́culo que
realizará a tarefa de detecção de congestionamento.

No MAESTRO, cada agrupamento associa-se a um conjunto de veı́culos denomi-
nado de cluster member (CM) e um representante nomeado de cluster head (CH), con-
forme exibido na Figura 1. Na mesma figura, os veı́culos representados pelas letras A e
B representam os CHs dos agrupamentos 1 e 2, respectivamente, enquanto que os demais
elementos representam os CMs. O CH é o veı́culo temporariamente selecionado com a
responsabilidade de encaminhar os dados em nome dos vizinhos distantes de um salto de
comunicação. O veı́culo que possui a maior pontuação (vescn) é selecionado como CH,
os detalhes do cálculo da pontuação é dada a seguir. Por meio da técnica de agrupamento
dinâmico, pode-se atacar os seguintes pontos: (i) selecionar o veı́culo mais apropriado
de forma distribuı́da; (ii) minimizar a sobrecarga da rede; (iii) facilitar o fluxo de dados
dentro da rede; e (iv) aumentar a escalabilidade do sistema.

1,5 

2,30 2,33 

2,93 

1,55 2,43 

5,0 
5,33 

1,63 

1,7 

1,93 

1,4 

x,xx 

: Link de Comunicação 
: Pontuação do Veículo 

 

Agrupamento 1 

Agrupamento 2 

Agrupamento 3 

 
 

Figura 1. Agrupamento adaptativo dos veı́culos, nos quais os rótulos A e B
representam os CHs temporários dos agrupamentos 1 e 2, respectivamente.

A ideia aqui é explorar as propriedades sociais dos nós da rede veicular, com
intuito de melhorar o processo de difusão dos dados. Este deverá ser feito por um
caminho com o mı́nimo de interferência na comunicação e sem sobrecarregar a rede.
Para isso, cada veı́culo autonomamente calcula sua pontuação de acordo com os links
de comunicação das vizinhanças, juntamente com um indicador de intensidade do sinal
recebido, conforme exibido na Equação 1:

vescn =
X

Mn(i,j) 6=0,i<j

1

M2
n[1�Mn]i,j

+ (PL(d0) + 10↵ log10(
d

d0
) + �single

), d � d0 (1)

A primeira metade da equação representa a métrica de redes egocêntricas, a qual
foi escolhida pela vantagem de utilizar apenas as informações da topologia local para seu
propósito. Mais especificamente, foi aplicada a métrica da centralidade de intermediação
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egocêntrica (CIE) [Akabane et al. 2017, Akabane et al. 2018a]. Esta métrica indica a in-
fluência do nó na difusão de dados dentro da rede. Sabe-se que a uma matriz de ad-
jacência, (Mk⇥k), pode representar os canais de intercomunicação entre os nós, no qual k
é o número de nós de 1-salto de comunicação. O cálculo da CIE é dada pela soma inversa
da equação (M2

n[1 � Mn]i,j), onde Mn representa a matriz de adjacência do veı́culo n,
M

2
n indica a distância geodésica entre os pares de nós i e j, por fim, 1 na expressão cor-

responde uma matriz com todos os elementos iguais a 1. A segunda metade da equação
refere-se ao indicador de intensidade do sinal recebido. O modelo aplicado foi o log-
distance path-loss [Nilsson et al. 2017], onde d é a distância Euclidiana entre os veı́culos,
d0 é a distância de um ponto de referência até ao emissor, PL(d0) é a potência do ponto
de referência até ao emissor, ↵ representa o expoente do path-loss (varia de acordo com
o ambiente) e  �single

é uma variável que descreve a atenuação do sinal de comunicação.
Em poucas palavras, neste modelo a potência do sinal recebido decai logaritmicamente
com a distância entre os veı́culos. Por meio da Equação 1, a cada mudança na topologia
local é feita a atualização da pontuação do veı́culo. Esta informação é anexada no vesc e
transmitida no beacon subsequente.

Antes de descrever os detalhes da agregação de dados para a geração do conheci-
mento, uma definição formal da topologia da rede viária é necessária.
Definição: A topologia da rede viária pode ser descrita por meio de um grafo direcionado
G = (V,E), no qual V corresponde um conjunto de intersecções (v), enquanto que E

corresponde um conjunto de segmentos de via (e, onde e 2 E ✓ V
2). Além disso, cada

segmento de via é composto por um peso (⇢) que indica o nı́vel de serviço, que será
explicado em detalhes mais adiante. Por fim, uma rota r(A,B) entre dois pontos A e B

é uma sequência de intersecções (v1, . . . , vn) tal que v1 = A, vn = B e todos os pares
de intersecções consecutivos são conectados por um segmento de via, isto é, para todo
i = 1, . . . , n� 1 existe (vi, vi+1) 2 E.

Para geração do conhecimento sobre a condição de tráfego veicular, necessita-se
aplicar duas diferentes abordagens de agregação: (i) agregação dos beacons recebidos
da vizinhança - consciência local (Equação 2) e (ii) agregação da consciência local -
conhecimento da condição de tráfego (Equação 3).

⇤ := (E 0
,⌥,⌦) (2)

onde E
0 = {e1, . . . , en} | E 0 2 E(G). Os parâmetros ⌥ e ⌦ representam {t1, . . . , tn} e

{vm1 , . . . , vmn}, ou seja, o tempo atual e velocidade média de cada elemento de E
0.

⇤r,s :=
X

1r,sn

�⇤r + (1� �)⇤s ,

⇢
tr > ts

sr , ss 6= 0
(3)

onde � é o fator de ponderação. A finalidade deste fator é considerar as informações mais
atuais no processo de agregação (tr > ts).

Retornando ao exemplo da Figura 1, supondo que o veı́culo (1) inicia o processo
de geração da consciência local, uma vez terminado, ele repassa a informação agregada
para o CH (A). O veı́culo (A) realiza a agregação dos beacons da sua vizinhança (Equação
2) com a informação agregada recebida do veı́culo (1) (Equação 3) e repassa o resultado
das agregações para o CH subsequente (B) e assim por diante. Neste exemplo ilustrativo,
o (B) possui a maior pontuação temporariamente, logo este é encarregado de computar o
peso de cada via de acordo com a Equação 4:

⇢k = v
med
agrk

⇥ (1� v
lim
ek

)�1 | 8ek 2 E
0 (4)
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onde os parâmetros vmed
agrk

e v
lim
ek

representam a velocidade média agregada e a velocidade
máxima permitida na via, k, respectivamente.

Terminada essa etapa, o (B) classifica o peso de acordo com o nı́vel de serviço
(LOS - Level of Service), Tabela 1. Esta tabela apresenta a classificação do tráfego em
cada nı́vel de serviço de acordo com o peso (⇢) do High Capacity Manual [Manual 2010].
Cada nı́vel de serviço representa uma condição de tráfego veicular. Durante a etapa de
classificação, caso sejam encontradas vias congestionadas, LOS D, E e F , gera-se uma
mensagem contendo informação de tais vias e inicia-se o processo de disseminação. Para
evitar o problema de tempestade de broadcast durante o processo de disseminação, foi
aplicado o conceito de zona de preferência (ZoP) [Akabane et al. 2015]. ZoP é uma região
dentro do raio de transmissão, na qual veı́culos dentro dela são os mais apropriados para
continuar o processo de disseminação. O conceito de ZoP é baseado em atraso, ou seja,
os veı́culos dentro dela têm menor atraso (ou prioridade) do que os veı́culos fora dela. As-
sim, os veı́culos fora da ZoP recebem informações redundantes e cancelam a transmissão
programada.

Tabela 1. Classificação de cada nı́vel de serviço de acordo com ⇢ [Manual 2010].

Nı́vel de serviço Classificação do tráfego Peso da via (⇢)
A Tráfego livre (0,0 ⇠ 0,33]
B Tráfego razoavelmente livre (0,33 ⇠ 0,4]
C Tráfego Moderado (0,4 ⇠ 0,5]
D Congestionamento leve (0,5 ⇠ 0,7]
E Congestionamento crı́tico (0,7 ⇠ 0,9]
F Tráfego totalmente colapsado (0,9 ⇠ 1,0]

3.3. Planejamento de Rota Colaborativo

Conforme mencionado anteriormente, as VSNs envolvem interações sociais dentro de
uma comunidade virtual temporal de veı́culos com base em interesses em comum ou ob-
jetivos mútuos [Vegni and Loscri 2015, Rahim et al. 2017]. Inspirado nessa ideia foi pro-
posto o planejamento de rota colaborativo aplicando dois conceitos de SNC: comunidade
virtual temporal e interações sociais, Figura 2. Assim, todos os veı́culos dentro da área da
comunidade virtual temporal são considerados participantes dela. As interações sociais
entre os participantes da comunidade são feitas por meio de canais de comunicação V2V
e as informações trocadas (de interesse em comum) são as rotas alternativas escolhidas.
Lembrando que a área coberta pela comunidade virtual depende do raio da circunferência
definida pela aplicação e o ponto central da área da comunidade é o local do conges-
tionamento detectado. O objetivo principal é rotear a máxima quantidade de veı́culos
para contornar os congestionamentos, ao longo de sua rota, sem causar congestionamento
secundários.

Para isso, durante a fase de planejamento de rota, os veı́culos dentro da comuni-
dade virtual temporal e mais próximos do local de congestionamento têm a prioridade
na escolha de uma rota alternativa. Antes de calcular uma rota alternativa, o veı́culo
computa a popularidade (pop) das vias de acordo com as rotas alternativas escolhi-
das pelos veı́culos da vizinhança. O objetivo da pop é sinalizar as vias mais escolhi-
das/populares para contornar o congestionamento. Assim, a popularidade da via (v) é
dada: popv = numv ⇥ (comp(v)/lin(v)), onde numv, comp(v) e lin(v) representam a quanti-
dade de veı́culos, o comprimento da via e a quantidades de linhas, respectivamente.

Considere que R(Patual, Dest) representa o conjunto de todas as possı́veis rotas
alternativas da posição atual (Patual) até o destino (Dest). Assim, a escolha de uma rota
alternativa r

⇤ é dada pela Equação 5, ou seja, o veı́culo seleciona a rota menos popular
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Figura 2. Exemplo ilustrativo da interações sociais e área de comunidade virtual

temporal em VSNs.

entre todas as possı́veis rotas e a compartilha por meio da interação social. Dessa forma,
reduzindo a possibilidade de gerar congestionamento em outro local futuramente.

r
⇤(Patual, Dest) = menosPopular

r2R(Patual,Dest)
k r k (5)

4. Avaliação de Desempenho

Nesta seção é apresentada a metodologia cientı́fica aplicada neste trabalho, os simulado-
res utilizados e também os resultados comparativos do sistema proposto com outros três
sistemas da literatura.

4.1. Simuladores e Configurações dos Experimentos

A avaliação de desempenho do sistema MAESTRO foi conduzida por meio de
simulações. Uma das ferramentas utilizadas foi o Veins 4.5 - Vehicular Network Simula-
tions1. Esta integra o simulador OMNet++ 5.0 - Network Simulation Framework2 com o
SUMO 0.29.0 - Simulation of Urban MObility3. Vale ressaltar que o Handbook Emission
Factors for Road Transport4 (HBEFA) foi aplicado para medir a emissão de CO2.

Para garantir que o sistema de gerenciamento de mobilidade urbana proposto seja
avaliado em um cenário próximo da vida real, foi utilizado o projeto TAPASCologne5.
Tal projeto visa reproduzir as mobilidades dos veı́culos de forma mais realista possı́vel
da cidade de Köln, Alemanha. O projeto utilizado contêm 250.484 rotas de veı́culos que
descrevem a demanda real de duas horas toda a região demarcada. No entanto, apenas
uma subregião central (46.596 rotas) foi considerada nos experimentos das simulações,
pois ela revela uma maior incidência de congestionamento de tráfego (LOS D, E e F ),
conforme destacado na Figura 3 e também na barra de calor. Além disso, com esse novo
conjunto de dados foram criados cinco diferentes conjuntos, de forma incremental, que
representam as taxas de inserção de veı́culos (20 %, 40 %, 60 %, 80 % e 100 %) para os

1http://veins.car2x.org/
2https://omnetpp.org/
3http://sumo.sourceforge.net/
4http://www.sumo.dlr.de/wiki/Models/Emissions/HBEFA-based
5http://kolntrace.project.citi-lab.fr/
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experimentos. Isso significa que, do total do novo conjunto de dados, apenas 20% dos
veı́culos são inseridos no cenário para os experimentos de simulação, e assim por diante.

Cada veı́culo foi configurado com uma potência de transmissão de 20 mW, bitrate
de 6 Mbps e o raio de comunicação de 287 m. O padrão de comunicação utilizado foi
o IEEE 802.11p. Por fim, a Tabela 2 descreve os principais parâmetros de simulação
aplicados nos experimentos.

Figura 3. Cenário de simulação.

Tabela 2. Parâmetros.

Parâmetro Valor

Taxa de inserção de veı́culos 20 % a 100 %
Camada MAC 802.11p
Potência de transmissão 20 mW
Bitrate 6 Mbps
Sensibilidade de recepção -82 dBm
Raio de transmissão 287 m
Frequência de transmissão (Beacon) 1 Hz
Raio da comunidade temporal virtual 1 Km
Intervalo de confiança 95 %

4.2. Avaliação dos resultados das simulações

As avaliações dos resultados foram divididas em duas etapas. Na primeira etapa foi avali-
ada a escalabilidade dos sistemas, Subseção 4.2.1. Na segunda etapa, Subseção 4.2.2, foi
avaliado o gerenciamento da mobilidade urbana.

4.2.1. Avaliação de Escalabilidade

Com o intuito de avaliar a escalabilidade do sistema MAESTRO, juntamente com os sis-
temas EcoTrec [Doolan and Muntean 2017], FASTER [de Souza and Villas 2016] e DI-
VERT [Pan et al. 2017], os experimentos de simulações foram realizados variando as ta-
xas de inserção dos veı́culos de 20 % a 100 % da subregião selecionada. Adicionalmente,
as métricas de avaliação aplicadas foram: (i) Mensagens transmitidas: indica o total de
mensagens transmitidas para realizar a entrega do conhecimento gerado; (ii) Colisões de
pacote: exibe o número total de colisões de pacotes durante a transmissão das mensa-
gens; (iii) Latência: aponta o tempo gasto para realizar a entrega das mensagens para os
veı́culos; e (iv) Cobertura: expõe a porcentagem de mensagens entregue para os veı́culos.
A Figura 4 apresenta os resultados em termos de escalabilidade. Cada subfigura apresen-
tada possuı́ uma tabela com valores numéricos da métrica avaliada, juntamente, com o
gráfico de barras que representa o ganho em relação ao EcoTrec.

A Figura 4(a) apresenta os resultados do desempenho dos sistemas investigados
de acordo com a métrica de overhead. Sabe-se que os sistemas EcoTrec e DIVERT ne-
cessitam constantemente trocar mensagens entre veı́culo e servidor para alcançar seus ob-
jetivos. Devido a essa abordagem, pode-se observar na tabela que ambos possuem maior
taxa média de mensagens transmitidas em relação ao MAESTRO e FASTER. Outra con-
sequência direta dessa alta taxa, para ambos sistemas, é a ausência de um mecanismo
de supressão de broadcast durante o processo de distribuição de mensagens. Também é
possı́vel observar, na mesma tabela, que DIVERT possui uma taxa de transmissão ligeira-
mente maior do que EcoTrec. Isto se deve ao fato de que o DIVERT, além da comunicação
com o servidor, aplica o mecanismo de roteamento colaborativo na escolha de uma rota
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(a) Total de mensagens transmitidas. (b) Colisões de pacotes.

(c) Latência. (d) Cobertura.

Figura 4. Resultados da avaliação de escalabilidade.

alternativa. Vale a pena mencionar que tal mecanismo contribui no gerenciamento do
tráfego e essa contribuição será discutida na subseção a seguir. Tanto MAESTRO quanto
FASTER aplicam técnica de seleção de veı́culos para a geração de conhecimento. O
primeiro segmenta o cenário em várias subregiões e em cada uma delas é selecionado
o veı̃culo para geração do conhecimento. O segundo aplica a técnica de agrupamento
dinâmico para selecionar o veı́culo mais adequado. O agrupamento dinâmico tem a van-
tagem de não necessitar, previamente, segmentar o cenário para a seleção do veı́culo.
Vale salientar que, MAESTRO e o FASTER aplicam um mecanismo para lidar com o
problema da tempestade de broadcast. Observa-se que MAESTRO e FASTER possuem
desempenho similar e ambos são capazes de reduzir drasticamente a quantidade total de
mensagens transmitidas, acima de 91 % em comparação com DIVERT e EcoTrec, como
apresentado na figura de barras.

A Figura 4(b) exibe a quantidade de colisões de pacotes em função da taxa de
inserção de veı́culos. Sabe-se que os sistemas EcoTrec e DIVERT possuem a maior so-
brecarga da rede em comparação com MAESTRO e FASTER, e a consequência direta
disso é uma maior quantidade de colisões de pacotes, como observada na tabela. Como
MAESTRO e FASTER possuem baixa sobrecarga na rede entre os competidores, con-
sequentemente possuem também menores taxas de colisão de pacotes. A porcentagem
de redução alcançada, para ambos, são em torno de 70,8 % e 74,2 % para toda taxa de
inserção de veı́culos, comparado com os sistemas EcoTrec e DIVERT, respectivamente,
como exibido na figura de barras.

Outra métrica avaliada é a latência de transmissão em relação à taxa de inserção
de veı́culos, Figura 4(c). Tanto na abordagem infraestruturada quanto distribuı́da, à me-
dida que as taxas de inserção de veı́culos aumentam a latência também aumenta, como
esperado. Isso se deve ao fato que aumentando a quantidade de veı́culos no cenário,
aumenta-se o overhead causado na rede. No entanto, MAESTRO e FASTER possuem
as menores latências em comparação com outros sistemas analisados. Comparando nu-
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mericamente, o atraso médio dos sistemas MAESTRO, FASTER, DIVERT e EcoTrec é
de 0,47 s, 0,40 s, 1,91 s e 1,85 s, respectivamente. O sistema FASTER possui uma ligeira
redução na latência em comparação ao MAESTRO, devido ao fato de que os conheci-
mentos são gerados em várias subregiões, assim entregando-os mais rapidamente para os
veı́culos. Tanto MAESTRO quanto FASTER têm uma redução média acima de 74 % em
comparação com os sistemas EcoTrec e DIVERT, como mostrado na figura de barras.

A Figura 4(d) demonstra a cobertura atingida em função da taxa de inserção de
veı́culos. A partir da tabela, pode-se observar que o EcoTrec tem uma cobertura ligei-
ramente maior que o DIVERT. Isto se deve ao fato do EcoTrec possuir uma menor so-
brecarga na rede, Figuras 4(a) e 4(b), quando comparado com seu oponente. Na mesma
tabela, pode-se verificar em altas taxas de inserção (80 % e 100 %), EcoTrec e DIVERT
possuem uma ligeira redução na cobertura. Pois nesse intervalo a rede torna-se muito
densa e consequentemente elevando a concorrência no acesso ao canal, além de aumen-
tar a quantidade de colisões de pacotes. Por outro lado, como os sistemas MAESTRO
e FASTER apresentam menores sobrecargas da rede, os conhecimentos gerados por eles
podem atingir uma quantidade maior de veı́culos em todas as taxas de inserção analisa-
das, como observado na tabela. FASTER apresenta um resultado ligeiramente superior
em relação ao MAESTRO, devido ao fato de que os conhecimentos são gerados em várias
subregiões, assim alcançando uma maior cobertura.

4.2.2. Avaliação do Gerenciamento da Mobilidade Urbana

Nesta seção foi avaliado o gerenciamento da mobilidade urbana do sistema MAESTRO,
comparando-o com os outros três sistemas anteriormente mencionados. Além disso, as
métricas de avaliações aplicadas foram: (i) Tempo médio de viagem: denota o tempo
médio de viagem de todos os veı́culos, ou seja, indica o estado geral do tráfego para
toda a rede viária observada; (ii) Tempo perdido em congestionamento: expõe o tempo
médio perdido em congestionamento; (iii) Índice de tempo de viagem: mede o nı́vel de
congestionamento do tráfego urbano [Schrank et al. 2012]. Tal ı́ndice é calculado pela
razão entre o tempo total de viagem e o tempo de viagem em fluxo livre. A última métrica
avaliada é a (iv) Emissão de CO2: indica a emissão média de CO2 de todos os veı́culos que
estão no cenário. A Figura 5 apresenta os resultados obtidos de acordo com cada métrica.
Cada subfigura é composta por dois gráficos de barras, o superior representa os valores
numéricos da métrica avaliada, e o inferior simboliza o ganho em relação ao EcoTrec.

A Figura 5(a) apresenta o resultado do tempo médio de viagem para todas as taxas
de inserção. A partir da figura, observa-se que, quanto maior a taxa de inserção, maior é
o tempo médio de viagem para todas as soluções analisadas. Esse comportamento é es-
perado uma vez que, em elevadas taxas, as vias ficam mais densas, levando à ocorrência
de congestionamentos. Dentre as soluções analisadas, EcoTrec apresenta o maior tempo
médio de viagem, em torno de 22 minutos. Sabe-se que a escolha de uma rota alterna-
tiva em tal sistema é dada pelo caminho que emite a menor taxa de CO2 até o destino.
O sistema FASTER seleciona uma rota, de forma egoı́sta, com base no algoritmo de k-
menores caminhos com escolha probabilı́stica. Observa-se que essa estratégia possui um
ganho de 6,82 %, em relação ao EcoTrec. No sistema DIVERT, os veı́culos calculam uma
rota alternativa de maneira colaborativa. Em tal abordagem é possı́vel notar uma redução
no tempo médio de viagem em torno de 15 % e 8,3 %, comparado com o EcoTec e FAS-
TER, respectivamente. O sistema MAESTRO aplica o roteamento colaborativo, como
DIVERT. Mesmo assim ele supera o DIVERT em tal métrica, devido à baixa sobrecarga
na rede. Como se sabe, DIVERT possui uma alta sobrecarga, logo muitas mensagens
chegam nos destinatários de forma corrompida. Analisando numericamente, MAESTRO
atinge uma redução média de 21,45 %, 14,74 % e 6,42 % em comparação com o EcoTrec,
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(a) Tempo médio de viagem. (b) Índice de tempo de viagem.

(c) Tempo perdido em congestionamento. (d) Emissão de CO2

Figura 5. Resultados da avaliação do gerenciamento da mobilidade urbana.

FASTER e DIVERT, respectivamente.
A Figura 5(b) indica o nı́vel de congestionamento de tráfego em função da taxa de

inserção de veı́culos. Observa-se que os resultados dessa métrica apresentam comporta-
mentos similares à métrica do tempo médio de viagem (Figura 5(a)). Isso se deve pelo fato
que ambas as métricas levam em consideração o tempo médio de viagem. Como discutido
anteriormente, o sistema DIVERT possui uma ligeira sobrecarga na rede em relação ao
EcoTrec, pois há trocas de informações de rotas alternativas entre as vizinhanças. Entre-
tanto, essa ligeira sobrecarga, faz com que o DIVERT supere o seu oponente nas métricas
de tempo de viagem, ı́ndice de tempo de viagem, além de outras duas métricas a seguir.

Outra métrica importante a ser avaliada é o tempo perdido em congestionamento,
Figura 5(c). Todos os sistemas avaliados aplicam algum mecanismo de roteamento de
veı́culos após a detecção do congestionamento. É importante ressaltar que essa métrica
deixa clara a vantagem do uso do roteamento colaborativo em relação ao egoı́sta. Isto
acontece pois aqueles que a aplicam possuem o menor tempo desperdiçado no trânsito.
Para demonstrá-los numericamente, DIVERT atinge uma redução de tempo de aproxi-
madamente 15,64 % em relação ao EcoTrec, enquanto o MAESTRO atinge aproximada-
mente 29,18 % comparado com EcoTrec. Como mencionado anteriormente, o sistema
MAESTRO possui menor sobrecarga em comparação ao DIVERT. Logo, este fato contri-
bui para que a informação alcance o maior número de participantes e, assim, contribuindo
no gerenciamento do tráfego.

A Figura 5(d) demonstra a emissão de CO2 em função da taxa de inserção de
veı́culos. Como esperado, EcoTrec apresenta a maior emissão de CO2 em todas as taxas
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de inserção analisadas, pois ele possui o maior ı́ndice de tempo de viagem (Figura 5(b)) e
tempo perdido em congestionamento (Figura 5(c)). Por meio dessa métrica, pode-se notar
que os sistemas mais eficientes no gerenciamento de mobilidade de urbana apresentam
menor quantidade de emissão de CO2. Analisando numericamente, os sistemas FASTER,
DIVERT e MAESTRO apresentaram uma redução média na emissão de CO2, em relação
ao EcoTrec, de aproximadamente 5,9 %, 13,15 % e 25,91 %, respectivamente.

4.2.3. Considerações Finais

Os resultados dos experimentos desse trabalho demonstraram que a dificuldade de seleci-
onar o veı́culo mais adequado de forma distribuı́da, em redes altamente dinâmicas, pode
ser contornado pelo mecanismo de agrupamento dinâmico com o apoio da SNA, mais
especificamente a CIE. A principal vantagem desse mecanismo é utilizar somente o co-
nhecimento local da topologia da rede para alcançar o seu objetivo, além de aumentar a
capacidade de escalabilidade do sistema. As desvantagens desse mecanismo, em relação
a outra solução distribuı́da que segmenta todo o cenário previamente são: (i) menor co-
bertura e (ii) uma latência ligeiramente maior. Outra observação feita é que a tomada de
decisão colaborativa é mais eficiente do que a egoı́sta no cálculo das rotas alternativas.
Em resumo, as soluções distribuı́das analisadas tende a ser mais escaláveis que a infraes-
truturadas e aquelas que adotam a estratégia do roteamento colaborativo tende ser mais
eficiente no gerenciamento da mobilidade urbana.

5. Conclusão

É cada vez mais evidente a necessidade de um sistema eficiente de gestão da mobilidade
urbana com o intuito de aprimorar o gerenciamento do tráfego veicular. Com o objetivo
de atender esta demanda foi proposto o MAESTRO, um sistema distribuı́do de gerenci-
amento de mobilidade urbana baseado nas VSNs. A principal vantagem do MAESTRO
é o uso combinado de duas abordagens das VSNs, tal como análise e conceitos de re-
des sociais. Uma métrica de análise de redes sociais, mais especificamente, a métrica de
centralidade de intermediação egocêntrica foi empregada para atuar como mecanismo de
classificação de veı́culos. Além disso, dois conceitos de redes sociais foram empregados
para a estratégia de roteamento colaborativo, neste caso, a interação social e a comuni-
dade virtual temporal. Um conjunto de experimentos de simulação foi realizado por meio
de duas perspectivas: (i) avaliação de escalabilidade e (ii) avaliação do gerenciamento da
mobilidade urbana. O sistema proposto foi comparado com três sistemas da literatura,
EcoTrec, FASTER e DIVERT. Com base nas análises dos resultados dos experimentos,
pode-se concluir que o MAESTRO é um sistema de gerenciamento de mobilidade urbana
eficiente e escalável.

Como trabalho futuro, pretende-se incorporar os padrões de mobilidade dos mo-
toristas e preferências de usuários no sistema MAESTRO para o planejamento das rotas
alternativas.
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Abstract. Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs) represents a technology that
allows the use of network services by drivers and passengers in vehicles. Due
the high mobility of the vehicles, the VANETs topology is very dynamic and re-
presents a challenge for the development of communication protocols. In this
context, the Software Defined Vehicular Network (SDVN) paradigm emerges as
a promising alternative that enables the creation of flexible and adaptive pro-
tocols. This paper presents a geocast dissemination protocol that uses SDVN
information from the environment and vehicles to carry out the dissemination of
messages in an intelligent way. The results obtained through simulations show
that the protocol presents a more efficient behavior than the opponents, in both
scenarios that consider buildings and scenarios that do not consider.

Resumo. As Redes Veiculares (VANETs) permitem a utilização de serviços de
rede por motoristas e passageiros em veı́culos. Devido à alta mobilidade dos
veı́culos, a topologia das VANETs é dinâmica e representa um desafio para o
desenvolvimento de protocolos de comunicação. Neste contexto, o paradigma
de Redes Veiculares Definidas por Software (SDVN) surge como uma alterna-
tiva promissora que permite a criação de protocolos flexı́veis e adaptáveis. Este
trabalho apresenta um protocolo de disseminação geocast que utiliza SDVN
e informações do ambiente e dos veı́culos para otimizar a disseminação de
mensagens. Os resultados obtidos através de simulações mostram que o pro-
tocolo apresenta um comportamento mais eficiente que os adversários, tanto
em cenários que consideram construções (realı́stico) quanto em cenários que
não consideram.

1. Introdução

As Redes Veiculares, ou VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks), são redes que per-
mitem a troca de informações entre veı́culos (comunicação V2V - Vehicle-to-Vehicle)
e entre veı́culos e infra-estruturas localizadas às margens das vias (comunicação V2I
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- Vehicle-to-Infrastructure). O ambiente em que as VANETs estão inseridas possuem
caracterı́sticas particulares que representam desafios na comunicação entre veı́culos
[Hartenstein and Laberteaux 2008].

Uma necessidade das VANETs é a disseminação de informações em regiões ge-
ográficamente definidas. A disseminação por região permite o envio de alertas de aci-
dentes, informações sobre vias e serviços de assinatura por região. Por exemplo, uma
aplicação de segurança no trânsito que precisa informar a ocorrência de um acidente grave
próximo em um local movimentado. Tal aplicação precisa que as informações cheguem
rapidamente, tanto às autoridades mais próximas, quanto aos motoristas da região. O
nome dado para esse modo de disseminação é geocast [Maihofer 2004].

Na literatura existem propostas de protocolos de disseminação geocast que
atendem diferentes cenários. Têm-se protocolos voltados para redes esparsas
[Rahbar et al. 2010], rodovias [Bachir and Benslimane 2003], ou ambiente urbano
[Kaiwartya et al. 2013], por exemplo. Propostas atuais são baseadas em protocolos
já estabelecidos e atacam outros problemas, como redução no número de mensagens
[Voicu et al. 2014] ou custo energético [Kumar et al. 2016].

Pelo fato da VANET ser formada por veı́culos, sua topologia muda com frequência
e, uma aplicação que pode enfrentar problemas com as mudanças de topologia. Consi-
derando tais problemas, estudos recentes propõem o uso do conceito de SDN (Software
Defined Networks) no ambiente veicular [Macedo et al. 2015]. Nessas redes é adotada a
nomenclatura de SDVN (Software Defined Vehicular Network) [He et al. 2016], que com-
preende as redes veiculares que utilizam da abordagem SDN. Arquiteturas SDVN foram
propostas em [Ku et al. 2014, Kazmi et al. 2016, He et al. 2016] e são consideradas atra-
tivas por serem redes adaptativas e programáveis, além de possuı́rem um controlador que
mantém o estado da rede e dos veı́culos, facilitando assim a obtenção de informações
como localização ou previsão de rota.

Este trabalho propõe um protocolo de disseminação geocast denominado Ge-
OASDVN (Geocast Obstacle-Aware protocol based on Software Defined Vehicular
Networks). O GeOASDVN utiliza informações do ambiente e dos veı́culos para realizar
a disseminação de mensagens de forma eficiente. O protocolo proposto utiliza as tecno-
logias LTE e o WAVE para comunicação, além do uso do controlador e das informações
do ambiente a que ele tem acesso para otimizar a troca de mensagens.

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta os tra-
balhos relacionados. A Seção 3 detalha o funcionamento do protocolo proposto. Os
resultados do estudo de avaliação de desempenho são discutidos na Seção 4 e, por fim, a
Seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Nesta seção são apresentados trabalhos relacionados e uma visão geral sobre
disseminação de mensagens.

Diferentes protocolos de disseminação Geocast foram propostos na literatura. O
protocolo mais simples é o Flooding ou Inundação, no qual as mensagens são retransmiti-
das sem nenhum controle para os nós vizinhos, e tem uma alta taxa de entrega de pacotes
[Maihofer 2004]. Apesar de atingir um grande percentual de veı́culos, a falta de controle
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gera uma Broadcast Storm ou tempestade de broadcast, em que o alto número de pacotes
acaba congestionando a rede.

Para diminuir esse problema, existem propostas que são baseadas em inundação,
mas tais propostas utilizam algum controle com o objetivo de reduzir o número de mensa-
gens geradas. Também existem estratégias baseadas em próximo salto (NHV - Next Hop
Vehicle), em que os veı́culos que irão disseminar são escolhidos por uma estratégia ou
heurı́stica, como o IVG [Bachir and Benslimane 2003].

Outra diferenciação dentro dos protocolos de disseminação geocast é o cenário
considerado em cada proposta. Algumas propostas visam a atuação em um cenário de
rodovias, por exemplo o protocolo proposto por [Bachir and Benslimane 2003]. En-
quanto outras propostas visam o cenário urbano [Kaiwartya et al. 2013], ou ambos
[Joshi et al. 2007]. Alguns protocolos fazem o uso de RSUs (Road Side Unit), que são
infraestruturas auxiliares localizadas às margens das vias [Li et al. 2017].

Propostas mais recentes focam no aperfeiçoamento de protocolos existentes por
meio de técnicas como: redução no número de mensagens trocadas utilizando como
parâmetro a relação sinal ruı́do [Voicu et al. 2014]; técnicas de controle de acesso ao meio
[Omar et al. 2013]; e soluções com baixo custo energético [Kumar et al. 2016].

[Sousa et al. 2017] propõe um protocolo baseado em SDVN que utiliza
comunicação LTE para tráfego de dados de controle, e WAVE para comunicação inter-
veicular. O trabalho aqui proposto vem como objetivo de melhorar o protocolo proposto
por [Sousa et al. 2017]. Pois em um estudo mostrou que em cenários realı́sticos, onde
estão presentes construções, o protocolo sofre queda significativa de desempenho. Por ser
o trabalho mais relevante para este estudo, seu funcionamento é explicado detalhadamente
na Seção 3.

O protocolo IVG [Bachir and Benslimane 2003] foi escolhido para a avaliação
de desempenho por ser o protocolo mais citado na literatura e por ser independente de
RSUs. O propósito do IVG é informar veı́culos de uma região de risco, chamada de grupo
multicast, sobre qualquer perigo em rodovias. Além do IVG, o protocolo aqui proposto
também é comparado ao Flooding, pois apesar de gerar muitas mensagens, apresenta alta
taxa de entrega.

3. GeOASDVN: Protocolo de disseminação geocast ciente de obstáculos

Nesta seção é detalhado o funcionamento do protocolo GeOASDVN. O protocolo é ba-
seado no protocolo Geo-SDVN, proposto por [Sousa et al. 2017]. A Seção 3.1 detalha o
funcionamento do Geo-SDVN. Enquanto que a Seção 3.2 apresenta melhorias adiciona-
das no GeOASDVN tornando-o ciente de obstáculos.

3.1. Geo-SDVN

A Figura 1 descreve a arquitetura utilizada. A comunicação entre o controlador SDVN
e os veı́culos é feita utilizando LTE, pois o protocolo não utiliza RSUs e cada veı́culo
tem comunicação direta com o controlador SDVN. A comunicação entre veı́culos é feita
utilizando a interface WAVE.

No protocolo, cada veı́culo representa um switch OpenFlow e possui uma flow
table. A flow table possui dois campos de correspondência, o Vehicle ID e o Geocast ID.
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Figura 1. Arquitetura SDVN utilizada. Retirada de [Sousa et al. 2017].

O campo Vehicle ID identifica o veı́culo que gerou a mensagem que deve ser transmitida
por meio do protocolo geocast. Já o campo Geocast ID é um identificador da mensagem.
A sua utilização é da seguinte forma: sempre que uma aplicação deseja transmitir uma
mensagem geocast para uma região R, será criado um identificador único Geocast ID
para aquela mensagem. Se em algum momento uma dada aplicação deseja transmitir
uma mensagem na mesma região R, será utilizado o mesmo identificador Geocast ID
criado anteriormente.

A flow table possui ainda um campo Timestamp, que armazena o momento em
que a flow-entry foi inserida na flow table. O campo Timestamp é utilizado para remover
uma flow-entry quando esta passar um tempo determinado (Flow-Entry Lifetime) sem ser
atualizada.

Por fim, a flow table possui dois campos que identificam a ação a ser realizada
com os pacotes do fluxo. São eles o campo Actions e o campo Next Hop IDs. O campo
Actions possui um dos seguintes valores:

• DROP: O veı́culo deve descartar o pacote.
• SEND TO CONTROLLER: O veı́culo deve encaminhar o pacote de dados para

o controlador utilizando a rede LTE.
• BROADCAST: O veı́culo deve encaminhar o pacote para os seus veı́culos vizi-

nhos utilizando broadcast one hop.
• SEND TO CONTROLLER+BROADCAST: O veı́culo deve realizar as ações

SEND TO CONTROLLER e BROADCAST.

Já o campo Next Hop IDs informa quais veı́culos vizinhos também irão retrans-
mitir a mensagem. Esse campo é utilizado para que o veı́culo verifique se todos os vizi-
nhos que devem retransmitir a mensagem de fato retransmitiram. Assim, o veı́culo que
está encaminhando o pacote no momento aguarda um tempo igual a Max Waiting Time.
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Se ao final deste tempo ele não receber as retransmissões de todos os Next Hop IDs, o
veı́culo então transmite novamente a mensagem. Isto é realizado no máximo Max Tries
vezes. A Tabela 1 exemplifica uma flow table com quatro flow-entries, uma para cada
ação possı́vel.

Vehicle ID Geocast ID Timestamp Actions NextHopIDs
Veh 1 5 22.5 DROP Empty
Veh 32 1 14.1 SEND TO CONTROLLER Empty
Veh 12 2 52.8 BROADCAST Veh 1, Veh 15
Veh 15 15 5.0 SEND TO CONTROLLER+BROADCAST Veh 1, Veh 32

Tabela 1. Exemplo de uma flow table.

Como discutido anteriormente, quando um veı́culo não possui uma entrada na
flow table correspondente ao pacote que deseja transmitir, este envia ao controlador uma
mensagem do tipo Table-miss. Uma mensagem Table-miss possui os seguintes campos:

• Vehicle ID: Identificador do veı́culo que criou a mensagem.
• Geocast ID: Identificador geocast da mensagem, que é criado como discutido

anteriormente.
• Region Center: Coordenadas que identificam o centro da região de interesse da

mensagem.
• Region Radius: Raio da região de interesse da mensagem.

Ao enviar uma Table-miss, o veı́culo espera Table-miss Waiting Time segundos.
Ao final deste tempo, o veı́culo verifica se foi recebida uma mensagem de resposta
Table-miss Response do controlador. Caso positivo, a ação presente na resposta é rea-
lizada. Caso contrário, o veı́culo espera novamente por Table-miss Waiting Time segun-
dos uma resposta. Esta espera ocorre no máximo Table-miss Max Waiting Tries vezes.
Ou seja, o veı́culo espera a resposta por no máximo Table-miss Waiting Time ⇥ Table-
miss Max Waiting Tries segundos. Se ao final deste tempo não for obtida uma resposta,
o veı́culo envia novamente uma mensagem Table-miss ao controlador. Acontecem no
máximo Table-miss Max Tries tentativas de envio da Table-miss ao controlador. Se não
for obtida a resposta do controlador, o veı́culo simplesmente descarta o pacote.

A mensagem de resposta do controlador, chamada de Table-miss Response, con-
tem todos os campos presentes na mensagem Table-miss, mais os campos abaixo:

• Actions: Ação que deve ser realizada (DROP, BROADCAST, etc).
• Next Hop IDs: Lista de identificadores dos próximos saltos, como discutido an-

teriormente. Essa lista é vazia caso a ação não seja do tipo BROADCAST ou
SEND TO CONTROLLER+BROADCAST.

Controlador SDVN

O controlador SDVN é quem decide a ação a ser tomada por cada veı́culo ao receber um
pacote enviado por outro veı́culo. A escolha das ações que cada veı́culo deve realizar
para determinado fluxo de dados é feita da seguinte forma: todos os veı́culos enviam
beacons periodicamente (por exemplo, um beacon por segundo), e cada beacon contém a
posição geográfica do veı́culo emissor, obtida por GPS. Sendo esse envio necessário para
que o controlador tenha acesso à informação global da topologia da rede e posição dos
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Vehicle ID Position Timestamp
Veh 5 (80.5, 20.1, 0) 52.5
Veh 6 (20.0, 700.1, 0) 52.1
Veh 21 (850.0, 15.7, 0) 53.7
Veh 75 (50.1, 10.0, 0) 54.0

Tabela 2. Tabela Vehicles Table armazenada no controlador com as posições dos

veı́culos.

veı́culos. O controlador mantém uma tabela Vehicle Table com a posição de cada veı́culo.
A Tabela 2 apresenta os campos presentes na Vehicles Table.

O campo Vehicle ID é o identificador único do veı́culo. O campo Position pos-
sui a posição presente no último beacon recebido do respectivo veı́culo. Já o Timestamp
representa o momento em que foi recebido o último beacon do veı́culo Vehicle ID. Ao fi-
nal de Vehicle Entry Duration segundos sem recebimento de beacons de um determinado
veı́culo, a sua entrada é removida da Vehicle Table.

A partir da Vehicle Table, o controlador constrói uma matriz de adjacência corres-
pondente ao estado atual de conexão dos veı́culos na rede veicular. Para isso, o contro-
lador possui a informação da potência de transmissão dos veı́culos. A partir da potência
de transmissão dos veı́culos, o controlador calcula qual o valor aproximado do raio de
comunicação Transmission Range de todos os veı́culos, em metros. O controlador as-
sume que dois veı́culos podem comunicar um com o outro se a distância entre eles for
menor ou igual a Transmission Range menos um valor de segurança igual a Guard Range
metros.

Sempre que o controlador recebe uma Table-miss, ele decide as ações que todos
os veı́culos da região de interesse devem realizar da seguinte forma: primeiro é verificado
se a região de interesse da mensagem referente ao Table-miss recebido está conectada.
Ou seja, é verificado se é possı́vel alcançar todos os veı́culos a partir do veı́culo que
criou a mensagem, utilizando apenas a comunicação V2V. Caso positivo, os seguintes
passos são executados. O primeiro é calcular o Minimum Connected Dominating Set -
MCDS (Conjunto Dominante Conectado Mı́nimo) do grafo formado pelos veı́culos pre-
sentes na região. Porém, sabe-se que o MCDS é um problema NP-Hard tanto para gra-
fos arbitrários não direcionados quanto para grafos do tipo Unit Disk [Clark et al. 1990]
[Guha and Khuller 1998]. Assim, faz-se necessária a utilização de heurı́sticas para cal-
cular soluções aproximadas de instâncias do problema MCDS em tempo factı́vel. No
trabalho, foi utilizada a heurı́stica proposta em [Butenko et al. 2004]. Essa heurı́stica foi
utilizada por ser simples de ser implementada e apresentar bons resultados. A heurı́stica
foi alterada para que o veı́culo que criou a mensagem, a ser transmitida em geocast, sem-
pre faça parte do MCDS calculado.

Os veı́culos presentes no conjunto dominante retransmitem a mensagem, enquanto
os demais veı́culos descartam-na. Isso evita a ocorrência de uma tempestade de broad-
cast. A Figura 2(a) ilustra um MCDS, em que os veı́culos marcados em vermelho são
os selecionados para retransmitir a mensagem; os veı́culos não marcados vão descar-
tar a mensagem; e as linhas pontilhadas representam o alcance de transmissão de cada
veı́culo. Enquanto a Figura 2(b) ilustra a área de alcance dos veı́culos do MCDS calcu-
lado. Percebe-se que todos os veı́culos podem ser alcançados por algum dos veı́culos em
vermelho.
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(a) Exemplo de MCDS (b) Área de Alcance MCDS

Figura 2. Exemplo de MCDS e área de alcance.

O controlador calcula os Next Hop IDs de cada veı́culo que deverá retransmitir
a mensagem da seguinte forma. Cria-se um subgrafo formado apenas pelos veı́culos
que deverão retransmitir a mensagem, ou seja, aqueles contidos no MCDS. Após isso, é
realizada uma busca em profundidade a partir do veı́culo que criou a mensagem. Durante
a busca em profundidade, quando visita-se um determinado nó, todos os seus vizinhos
que ainda não foram visitados são adicionados à sua lista de Next Hop IDs.

Assim, após calcular o MCDS aproximado e as listas de Next Hop IDs, o contro-
lador enviará uma mensagem do tipo Table-miss Response para cada veı́culo presente na
região de interesse. Os veı́culos que estão no conjunto dominante receberão uma Table-
miss Response com a ação BROADCAST e seus respectivos Next Hop IDs, e os demais
veı́culos receberão uma Table-miss Response com a ação DROP.

Assim que o veı́culo que originou a mensagem verificar que acabou o tempo
correspondente ao Table-miss Waiting Time, este executará a ação presente na Table-
miss Response recebida. Ao receberem o pacote enviado pelo veı́culo que originou a
mensagem, os demais veı́culos contidos no MCDS irão retransmiti-la, pois estes já terão
recebido mensagens Table-miss Response do controlador.

Com isso, o controlador consegue tomar as decisões quando a região de interesse
da mensagem está conectada. Em cenários onde a densidade de veı́culos da região de
interesse é baixa, pode acontecer da região em questão não ser conectada. Neste caso,
o controlador detecta cada sub-região conectada dentro da região de interesse, e executa
os mesmos passos utilizados quando a região é conectada para cada uma dessas sub-
regiões conectadas. O controlador também escolhe um veı́culo de cada sub-região para
agir como o veı́culo que originou a mensagem, e iniciar a disseminação da mensagem
na sua sub-região conectada. Este veı́culo é chamado de Region Head. Já o veı́culo
que originou a mensagem receberá uma Table-miss Response contendo a ação BROAD-
CAST+SEND TO CONTROLLER, diferente do que acontece no cenário em que a região
de interesse é conectada. Isso se faz necessário para que sempre que o veı́culo decidir en-
viar uma mensagem na região, este transmita a mensagem para seus veı́culos vizinhos por
meio do BROADCAST e também para o controlador por meio da rede LTE. Ao receber a
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mensagem, o controlador retransmite a mensagem para todos os Region Heads, que, por
sua vez, realizam a disseminação da mensagem nas sub-regiões.

O controlador armazena em uma tabela todas as mensagens Table-miss recebidas
nos últimos Table-miss Time segundos. A cada Update Table-miss Entry segundos o con-
trolador verifica se precisa atualizar as ações de algum dos veı́culos que estão na região
referente àquela mensagem Table-miss. Qualquer modificação em alguma das ações cri-
adas anteriormente faz com que o controlador envie uma Table-miss Response ao veı́culo
correspondente informando a modificação. Essas modificações ocorrem devido à mobili-
dade dos veı́culos que faz com que a matriz de adjacência altere constantemente.

3.2. GeOASDVN: Geocast Obstable-Aware protocol based on Software Defined

Vehicular Networks

Como detalhado na seção 3.1, antes da disseminação do geocast para a região de interesse,
o controlador primeiro calcula o MCDS. No Geo-SDVN, o cálculo do MCDS é feito
tomando a distância dos veı́culos, pois o controlador sabe a posição de cada veı́culo e tem
como base a potência média de transmissão para definir se dois veı́culos são mutuamente
alcançáveis no raio de transmissão um do outro. Por fim, o MCDS é atualizado sempre
que o controlador julgar necessário.

No entanto, em um cenário onde são considerados as construções existentes, o
protocolo acaba tendo seu desempenho afetado por elas. A Figura 3 mostra o efeito
de deterioração do sinal causado pela existência de construções. Na imagem é possı́vel
observar que quando não existem construções entre dois veı́culos, o sinal sofre pouca
interferência. No entanto, o sinal sofre maior impacto à medida que ele tem que atravessar
os obstáculos para alcançar seu destino.

Figura 3. Deterioração do sinal causada pela existência de construções. Retirada

de [Sommer et al. 2011]

A Figura 4 apresenta um exemplo que pode ocorrer em um ambiente real. Nela
existem dois veı́culos que estão a cerca de 70m um do outro. Tomando a distância como
parâmetro, o protocolo assume que a comunicação entre os veı́culos pode ser realizada
de forma eficiente. No entanto, a existência de prédios pode degradar o sinal de tal forma
que uma mensagem não consiga ser entregue. No caso de um dos veı́culos ser um ponto
de conexão entre dois conjuntos maiores de veı́culos, a interferência pode ocasionar a não
entrega de uma mensagem para vários veı́culos dentro de uma região crı́tica.
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Figura 4. Recorte do mapa de Bolonha - Itália. Obtido através do OpenStreetMap

Levando em consideração os problemas mencionados, o GeOASDVN insere no
controlador a possibilidade de calcular o MCDS de forma que não esteja condicionado
apenas à distância entre os veı́culos ou potência de transmissão, mas também os dados
disponı́veis sobre o ambiente em que os veı́culos se encontram.

Os dados sobre construções e outros obstáculos mapeados são obtidos através
do OpenStreetMap, que é uma plataforma de dados aberto que mantém mapas e dados
relevantes sobre eles. Através da API (Application Programming Interface) fornecida pela
plataforma, é possı́vel obter dados que foram mapeados de várias cidades pelo mundo.

O Algoritmo 1 detalha como é feito o cálculo do MCDS, no qual os dados de
entrada são o conjunto de veı́culos, a distância máxima considerada para alcance (� ), e
um limiar que define o máximo de interferência a ser aceito para considerar dois veı́culos
mutuamente alcançáveis (�).

Entrada: V = {v1, v2, . . . , vn}, �,�
Saı́da: Conjunto Conectado Dominante Mı́nimo
inı́cio

listaAdjacencia []
para i 0 até n� 1 faça

para j  i+ 1 até n faça

se distancia(vi, vj) < � e interferencia(vi, vj) < � então

listaAdjacencia.adiciona(vi, vj)
fim

fim

fim

retorna calculaMCDS(listaAdjacencia)
fim

4. Avaliação de Desempenho

Esta seção detalha o estudo de avaliação de desempenho realizado com o objetivo de veri-
ficar a eficácia do protocolo geocast em disseminar informações. Na seção de resultados
são apresentados também dados referentes ao desempenho do IVG e do Flooding.
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4.1. Cenário

As ferramentas de simulação utilizadas foram o simulador de eventos discretos OM-
NeT++ 4.6 [Varga and Hornig 2008] em conjunto com o simulador de tráfego e mo-
bilidade urbana SUMO 0.25.0 [Krajzewicz et al. 2012]. O framework Veins LTE 1.3
[Hagenauer et al. 2014], que é utilizado no estudo de redes veiculares heterogêneas e pos-
sui suporte para o padrão IEEE 802.11p, foi utilizado para integrar esses dois simuladores.

O cenário de simulação está disponı́vel na página do projeto Bologna Ringway
Dataset , e consiste em um mapa da cidade de Bologna na Itália. O cenário completo dis-
ponibiliza um trace que corresponde ao tráfego de um dia tı́pico da cidade, considerando
um intervalo entre 8h e 9h da manhã e contém 22000 veı́culos.

Figura 5. Mapa do cenário Bologna Ringway [Bedogni et al. 2015].

A duração de cada simulação foi de 240 segundos e replicada 30 vezes. O
tempo de simulação considerado é o dobro do tempo de simulação utilizado por
[de Sousa et al. 2018], e o número de replicações é o mesmo. Todos os gráficos possuem
intervalos com nı́vel de confiança de 95%.

A potência de transmissão dos veı́culos foi de 7,1 miliwatts (mW) para a
comunicação V2V, o que se traduz em um raio de comunicação de aproximadamente
300 metros. Já a comunicação LTE foi configurada de forma que um veı́culo tenha al-
cance da torre de transmissão a partir de qualquer posição do mapa. A Tabela 3 sumariza
os principais parâmetros adotados nas simulações.

Parâmetro Valor

Duração 240 segundos
Potência de transmissão V2V 7,1 miliwatts (300 metros de alcance)
Frequência de transmissão de beacons para o controlador SDVN 1 Hz
Velocidade máxima dos veı́culos 50 km/h
Tamanho do cabeçalho dos pacotes 17 bytes
Tamanho dos dados de um beacon 17 bytes

Tabela 3. Parâmetros utilizados nas simulações do cenário Bologna Ringway.

4.2. Resultados

Para esta avaliação, o comportamento dos protocolos foi analisado considerando dois
cenários: no primeiro cenário, não é considerados a existência de obstáculos (NObj), en-
quanto que no segundo é avaliado o impacto das construções no desempenho dos protoco-
los. O protocolo aqui proposto não foi simulado em cenário sem obstáculos por apresentar
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Figura 6. Eficiência de entrega dentro da região de interesse.

comportamento semelhante ao Geo-SDVN. As métricas de avaliação utilizadas são: (i)
taxa de entrega de mensagens, (ii) overhead de sinalização e (iii) atraso na entrega de
conteúdo.

A Figura 6 apresenta o impacto de construções no desempenho do protocolo, no
qual o Geo-SDVN, em cenário desconsiderando construções, apresenta taxa de entrega
de quase 100%, enquanto que ao considerar construções, a taxa de entrega permanece
abaixo de 10% maior parte do tempo de simulação, pois as construções tem influência
na forma em que os CMDS são construı́dos. O Flooding não sofre impacto negativo
significativo no cenário com obstáculos devido ao funcionamento do protocolo, no qual
todos os veı́culos repassem uma mensagem recebida. O IVG apresenta uma redução
significativa de desempenho entre os cenários. Por fim, o GeOASDVN apresenta taxa de
entrega entre 75% e 99% durante maior parte da simulação. Por estar considerando um
cenário mais próximo ao real que o cenário sem obstáculos, considera-se que apenas o
Flooding e o GeOASDVN apresentam desempenho aceitável.

Na Figura 7, é mostrado o número total de mensagens enviadas durante cada
disseminação geocast. Nessa caso são consideradas mensagens geradas e retransmitidas,
e os beacons não são considerados por serem mensagens de controle que não precisam
de tempo significativo para serem processados. De acordo com o gráfico, o Flooding
possui maior número de mensagens enviadas, o que é esperado, considerando que no
protocolo os veı́culos retransmitem sempre que recebem uma mensagem que não tenham
recebido. O Geo-SDVN, assim como o IVG, apresenta um baixo número de mensagens
geradas no cenário com obstáculos, mas isso ocorre devido aos veı́culos retransmissores
não estarem efetivamente recebendo as mensagens. Esse comportamento do Geo-SDVN
ocorre porque ao se construir o CMDS, não são levados em conta fatores que dificultam a
comunicação. Já o comportamento do GeOASDVN se assemelha ao comportamento do
Geo-SDVN em cenário sem construções, apresentando uma leve alta no total de mensa-
gens enviadas, pois são escolhidos mais retransmissores para adaptar-se ao cenário.
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Por fim, a Figura 8 mostra o atraso na entrega de mensagens. Isto é, o tempo
médio entre o inı́cio do geocast até o momento em que foi recebida pelos veı́culos. Em
ambos os cenários o IVG apresentou maior atraso, enquanto que os demais protocolos
não apresentam diferença significativa de tempo. O comportamento do IVG é ocasionado
pela espera que um veı́culo deve realizar antes de retransmitir uma mensagem.
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Figura 8. Atraso na entrega das mensagens.

5. Considerações Finais

Neste trabalho foi proposto um novo protocolo geocast para Redes Veiculares Defini-
das por Software. A arquitetura utilizada independe de infraestrutura nas vias e resolve
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um problema existente no seu antecessor, que por não considerar o ambiente em que os
veı́culos se encontram ao escolher os retransmissores, acabava tendo uma queda de de-
sempenho significativa.

O protocolo foi avaliado em termos de Taxa de Entrega, número de mensagens
geradas e atraso na entrega, apresentando ótimos resultados quando comparado aos ad-
versários. Os resultados também mostram que o protocolo apresenta boa taxa de entrega,
enquanto gera um baixo número de mensagens. Por usar a tecnologia LTE, o protocolo
pode utilizar uma infraestrutura que já está disponı́vel.
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Abstract. Infrastructure as a service cloud computing enables resources to be
allocated on-demand to meet specific needs. Thus, a data center, hosting several
nodes to provide the cloud, may have idle or underutilized resources consuming
more energy than needed. This work proposes a tool that assists the energy
management of hosts for a cloud on Openstack platform, one of the most used
for IaaS clouds, allowing to turn off underutilized hosts, or to activate them in
case of increased demand. This solution can be used in Energy Efficiency expe-
riments, allowing analysis by measurement of different policies and methods.

Resumo. Nuvens computacionais baseadas em infra-estrutura como serviço
permitem que recursos computacionais sejam alocados sob demanda de forma
flexı́vel. Desta forma, um datacenter, hospedando diversos nós para prover
a nuvem, pode ter ociosidade de recursos com nós subutilizados consumindo
energia elétrica desnecessariamente. Este trabalho propõe uma ferramenta que
auxilia o gerenciamento energético de hosts de uma nuvem implementada na
plataforma OpenStack – uma das mais utilizadas para nuvens IaaS–, permi-
tindo desligar hosts subutilizados, ou ativá-los em caso de aumento de demanda.
Esta solução pode ser utilizada em experimentos de Eficiência Energética, per-
mitindo a análise por medição de diferentes polı́ticas e métodos.

1. Introdução

A necessidade de provimento de serviços para o atendimento a uma demanda dinâmica
requer a possibilidade de alocação flexı́vel de recursos, o que pode ser feito por meio de
infraestrutura computacional em nuvem na forma de Infrastructure as a Service - IaaS ou
infraestrutura como um serviço, modalidade que possibilita a disponibilização de recursos
computacionais, como servidores e ativos de rede, através da internet [Chaisiri et al. 2012].
Atualmente, uma das plataformas mais utilizadas para prover infraestrutura como um
serviço é o OpenStack [Gartner 2017].

Em um cluster computacional podem existir nós ociosos, implicando em um con-
sumo de energia elétrica desnecessário. Consumo de energia elétrica é o principal custo
operacional de data centers [Westphall and Villarreal 2013] e isto pode ser contornado se
houver uma solução que faça uma gestão deste ambiente.

O OpenStack não provê uma solução que possibilite fazer gestão energética, mo-
nitorando a corrente elétrica e permitindo a mudança de estado dos hosts computacionais,
através do desligamento de nós ociosos e acionamento de nós desligados, observada a
qualidade do serviço.
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A proposta é de ferramenta que monitore carga de nós da nuvem OpenStack, e in-
teraja com os componentes da plataforma para desligamento e ativação dos nós, conforme
a demanda de processamento e uma estratégia escolhida. Como prova de conceito, um
conjunto simples e naı̈ve de regras para gestão energética é exercitado. Com esta solução,
experimentos para gerência de consumo de energia elétrica em nuvens OpenStack podem
ser conduzidos.

2. Trabalhos Correlatos e Motivação
O OpenStack Neat [Beloglazov and Buyya 2015] é um framework que permite detecção
de sobrecarga e subutilização, seleção e alocação dinâmica de máquinas virtuais em nu-
vem OpenStack para eficiência energética, mas esta solução não atua no desligamento de
nós ociosos: nós suspensos consomem em torno de 10,4W de energia, enquanto um host
totalmente desligado não consome energia [Meisner et al. 2009].

O trabalho de [Yang et al. 2013] apresenta uma abordagem que gerencia os recur-
sos, permitindo o desligamento, mas que não exercita a possibilidade de religar nós caso
necessário. De forma similar, em [Chen et al. 2015] há alocação dinâmica de recursos
para economia de energia, mas hosts não são reativados caso haja necessidade.

Em [Cima et al. 2015], o framework Kwapi [OpenStack 2017a] obtém o consumo
de energia de hosts e utiliza da interface inteligente de gerenciamento de energia (IPMI) e
de componente de software da IBM Active Energy Manager. Experimentos de gerência de
energia com relocação de VMs e desligamento de hosts foram exercitados, mas a solução
depende da IMPI e do componente da IBM, sendo portanto restritiva.

Observados os trabalhos correlatos, verificamos a necessidade de uma solução
escalável e que permita automatizar o desligamento e religamento dos hosts conforme
a demanda. Nossa ferramenta não se baseia em componentes proprietários e permite
acoplar diferentes algoritmos de gerência energética.

3. Arquitetura da Solução
A solução proposta, desenvolvida com a linguagem de programação Python, é capaz de
(1) monitorar os hosts que provêm recursos computacionais para a plataforma OpenStack
e (2) alterar o estado destes hosts através do envio de comandos para desligar ou ligar,
buscando a eficiência energética e manutenção da qualidade do serviço. O código-fonte
e o manual de instalação e uso estão disponı́veis em https://github.com/dssantos/Cloud-
Energy-Saver. Um vı́deo de demonstração está acessı́vel em https://youtu.be/JgP-1g3kOWI.

3.1. Implantação da Plataforma OpenStack

O OpenStack é uma plataforma de computação em nuvem de código aberto para criar nu-
vens privadas e públicas, capaz de controlar recursos de processamento, armazenamento
e rede de um datacenter, por meio de Infraestrutura como um Serviço (IaaS) com uma
gama de serviços complementares. Cada serviço oferece uma interface de programação
de aplicativo (API) que facilita esta integração [OpenStack 2017b].

Alguns destes serviços são: (a) Horizon, portal web de autoatendimento para ge-
renciar todos os serviços; (b) Nova, gerência das instâncias computacionais (i.e. máquinas
virtuais); (c) Neutron, conectividade de rede como serviço – permitindo topologias de rede
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avançadas; (d) Swift armazenamento de objetos; (e) Cinder, armazenamento de blocos
para uso das instâncias; (f) Keystone, autorização e autenticação; (g) Glance, manutenção
de imagens de máquinas virtuais; e (h) Ceilometer, mensuração do uso dos recursos com-
putacionais da nuvem.

O OpenStack, para prover uma infraestrutura básica, necessita de alguns hosts
para exercer as funções de controlador, rede e computação. Os cenários de implantação
podem ser bastante variados, de forma que pode existir a necessidade de utilizar hosts
dedicados para cada uma destas funções, ou todas elas serem executadas em um mesmo
host.

Para o uso da ferramenta, assume-se que a nuvem computacional possui um host
que atua como controlador (Controller) e outros atuam com a função de computação
(Compute), conforme a Figura 1.

Figura 1. Diagrama de Implantação

Um uso otimizado desta nuvem sugere que a quantidade de hosts ativos deve
obedecer a um trade-off entre a demanda de uso das máquinas virtuais e o consumo
energético mensurado. A ferramenta proposta permite utilizar diferentes estratégias para
alcançar este trade-off. Para o funcionamento da solução proposta, serão utilizadas fun-
cionalidades nativas do serviço Nova referentes aos hosts utilizados. Estas informações
serão coletadas por API e comandos nativos do sistema operacional hospedeiro. O sis-
tema operacional hospedeiro deste ambiente sob o qual a plataforma Openstack executa
é o Linux.

3.2. Componentes da Solução Proposta
Na Figura 2 é possı́vel observar os componentes da solução proposta e as suas interações
com componentes da plataforma OpenStack.

1. Registrador: é a funcionalidade que precisa ser executada inicialmente, com to-
dos os hosts do ambiente do OpenStack em funcionamento. Tem a finalidade de
registrar os hosts existentes no ambiente e seus respectivos endereços MAC, que
serão utilizados posteriormente para ligá-lo;

2. Verificador: é a rotina que ficará executando em intervalos de tempo com o obje-
tivo de identificar os estados dos hosts, obter a quantidade de VMs em execução
e o consumo de memória RAM dos hosts ativos e acionar o desligamento ou
inicialização de hosts;

3. MudaEstado: é acionado pelo componente Verificador para ligar ou desligar hosts.
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1124



Figura 2. Diagrama de Componentes

3.3. Monitoramento e Classificação dos Hosts
O monitoramento dos host da plataforma OpenStack, realizado pelo componente Verifi-
cador tem o objetivo de coletar informações sobre a existência de VMs em execução e os
recursos de hardware utilizados, como a memória RAM.

Com base nestas informações, conforme Figura 3, é possı́vel classificar os hosts
da seguinte forma:

1. Ativo: são os hosts que possuem pelo menos uma VM em execução;
2. Ocioso: são hosts que não possuem nenhuma VM em execução;
3. Desligado: são os hosts que foram desligados devido à ociosidade.

Figura 3. Diagrama de Estado dos Hosts

O OpenStack adota como limitador da alocação dos recursos virtuais as proporções
de 16:1 para os núcleos de processador e de 1,5:1 para a memória RAM [OpenStack 2017c].

Por exemplo, para cada núcleo do host fı́sico, podem ser instanciados 16 núcleos
virtuais, ou seja, 8 máquinas virtuais com 2 núcleos. Da mesma forma que, se existirem
10 GB de memória RAM no host fı́sico, poderão ser alocados 15 GB de memória RAM
para as máquinas virtuais hospedadas nele.

Devido a esta alavancagem do uso de processador, quantidade de instâncias e pro-
cessadores pode não ser uma métrica adequada para aferir carga de sistema. Propomos
que esta carga do sistema seja estimada pela média do percentual de memória RAM utili-
zada pelos hosts ativos.

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019
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3.4. Alteração do Estado dos Hosts

Com a ociosidade de alguns hosts, não há necessidade destes permanecerem ligados,
assim, a solução realiza o desligamento destes hosts ociosos.

Sempre que o componente Verificador identifica a ociosidade de hosts, o compo-
nente MudaEstado é acionado para executar o desligamento através do comando shut-
down now. Por outro lado, caso seja identificada uma sobrecarga, outros hosts podem ser
acionados, utilizando Magic Packets, conforme o padrão Wake On Lan[Moreira 2017]. O
Shell Script Etherwake [Mkssoftware 2018] foi utilizado para este fim.

A decisão pelo desligamento depende da qualidade de serviço exigida, tendo em
vista que, em determinado momento podem surgir demandas por recursos computacionais
e estes hosts precisam ser ligados.

O fluxo de atividades que a solução proposta executa está descrito a seguir:

1. Inicialmente, com todos os hosts ligados, a aplicação executa o componente Re-
gistrador para descobrir os que estão executando o serviço nova-compute do OpenS-
tack e armazena o endereço MAC destes.

2. A solução realiza uma verificação para obter a quantidade de VMs e memória
RAM em uso, em seguida classifica cada host(compute) como ativo, ocioso ou
desligado.

3. A solução calcula a carga do sistema a partir da informação dos hosts ativos e
toma uma decisão a depender do valor obtido e a quantidade de hosts ociosos.

4. De acordo com a estratégia implantada, a solução pode iniciar hosts que estejam
desligados ou desligar hosts ociosos, reconfigurando o sistema.

A inicialização de um host e a sua identificação pode ser demorada, e a depender
do hardware e das configurações do host. Em experimentos preliminares mensuramos
um tempo de ativação de até 90 segundos. Considerando isto, a estratégia adotada deve
permitir um nı́vel de ociosidade de folga de modo a evitar thrashing com ativações e
desativações em sequencia por operar nos limites.

Uma estratégia naı̈ve é experimentada na Prova de Conceito: definimos nı́veis de
serviços a partir de patamares máximo e médio. Por exemplo, o sistema terá uma melhor
qualidade de serviço se for definido um patamar máximo de utilização de memória RAM
de 40%. Por outro lado, caso este patamar esteja em 80%, o sistema priorizará a eficiência
energética, e somente inicializará novos hosts caso o sistema ultrapasse este limite.

4. Prova de Conceito e Demostração
O experimento foi realizado em um ambiente composto por microcomputadores, devi-
damente configurados com a plataforma OpenStack. Os hosts que executavam o serviço
nova-compute foram os alvos da medição, pois estes eram desligados e ligados.

A corrente elétrica foi medida com um sensor ACS712 [MicroSystems 2018] co-
nectado a um microcontrolador NodeMCU ESP8266 [Systems 2018] com Wireless inte-
grado que capturou as informações da corrente de um circuito elétrico no qual apenas os
hosts computes estavam conectados.

Para gerar carga computacional no ambiente do experimento foi utilizada uma
aplicação com caracterı́sticas similares ao CloudGI [Nascimento et al. 2015], um geren-
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ciador de réplicas para o ambiente de computação em nuvem OpenStack, que permite
inicializar instâncias de forma automatizada.

Desta forma, inicializou-se uma instância de cada vez, em intervalos de 30 segun-
dos, até alcançar a quantidade de 50 VMs em execução. Depois disto, após 30 segundos,
as instâncias foram desligadas uma a uma, no mesmo intervalo de tempo da inicialização.

O experimento foi executado em dois momentos distintos, que posteriormente
foram comparados: (1) sem utilizar a solução proposta, durou 60 minutos e resultou uma
corrente média de 2,11 Amperes, conforme Figura 4. Em seguida, (2) com a solução em
funcionamento, a execução durou 60 minutos e apresentou uma corrente média de 1,78
Amperes, conforme Figura 5.

Figura 4. Corrente média sem o uso da solução proposta

Figura 5. Corrente média com o uso da solução proposta

Ao observar a evolução do gráfico apresentado na Figura 5 percebe-se os seguintes
marcos:

• 00:00 - a verificação é iniciada. Existem 4 hosts ligados;
• 00:01 - o Verificador identifica a ociosidade do cluster e desliga 3 hosts;
• 00:11 - a carga do host ativo atinge o patamar máximo, então a solução inicializa

1 host, totalizando 2 ligados;
• 00:18 - a carga média dos hosts ativos atinge o patamar máximo, então a solução

inicializa mais 1 host, totalizando 3 ligados;
• 00:24 - a carga média dos hosts ativos atinge o patamar máximo novamente, e a

solução inicializa mais outro host, totalizando 4 ligados;
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• 00:46 - a carga média dos hosts ativos reduz abaixo do patamar médio, então a
solução desliga os 2 hosts ociosos, mantendo 2 ligados;

• 00:51 - a carga do host ativo reduz abaixo do patamar médio, e a solução desliga
mais outro host que ficou ocioso, mantendo apenas 1 ligado.

Durante o perı́odo de execução, com a solução em funcionamento, foi adotado
um patamar médio de 30% e máximo de 40% de uso de memória RAM do sistema
como critério para inicialização e desligamento de hosts, visando garantir a qualidade
do serviço. No entanto, estes patamares podem ser alterados para priorizar a redução da
corrente elétrica.

Com o resultado, observou-se que a corrente elétrica neste cenário foi reduzida
em 15,6% ao utilizar a solução proposta. Diante disto, fica demonstrada que a utilização
de uma solução de gerenciamento de hosts, de um ambiente de computação em nuvem
que utiliza a plataforma OpenStack, oferece uma redução de corrente elétrica.

A demonstração proposta para o SBRC 2019 é de uma reprodução da prova de
conceito, utilizando 4 nós (1 como controlador e 3 como hosts), um pequeno switch de
rede, um filtro de linha, um sensor ACS712 [MicroSystems 2018] conectado a microcon-
trolador NodeMCU ESP8266 [Systems 2018] e um monitor apresentando a execução da
ferramenta e ações de monitoramento e atuação nas instâncias da nuvem.

5. Considerações Finais
O presente trabalho propõe uma ferramenta que permite monitoramento da corrente elétrica
e desligamento e religamento de hosts, reconfigurando o ambiente OpenStack e permi-
tindo uma otimização que implica na redução do consumo de energia da nuvem compu-
tacional.

Algumas lacunas identificadas em trabalhos relacionados foram atendidas: (1)
possibilidade de utilização de hosts computacionais diversos, como microcomputadores
ou servidores, (2) possibilidade de equilı́brio entre a redução da corrente e a qualidade do
serviço, (3) escalabilidade da solução e (4) medição da corrente do circuito elétrico dos
hosts.

Foi exercitada uma Prova de Conceito baseado em um conjunto sumário de re-
gras que definem ações de ativação ou desativação de acordo com o percentual de uso de
memória RAM dos nós. Deve-se ressaltar que este algoritmo pode ser facilmente subs-
tituı́do por outras abordagens, permitindo diferentes mecanismos para obter o trade-off
adequado entre consumo de corrente e a qualidade do serviço.

Desta forma, propomos que esta ferramenta possa ser utilizada como base para
experimentos de eficiência energética em nuvens OpenStack.
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Abstract. The concept of Internet of Things (IoT) comes with a large number of 
devices connected to the Internet, including urban, industrial and agriculture 
environment. Managing and monitoring these devices, whether virtual or 
physical, across multiple hardware and software platforms, is a major 
challenge. There are market solutions but for specific domain and platforms, 
overall closed and not customizable. We introduce the IMAIoT, an 
infrastructure monitoring tool that uses the high scalable IoT's protocol and 
architecture to publish its metrics. The tool’s versatility allows to monitor from 
real machines in a datacenter to small devices such as fog computing node. 

Resumo. O conceito Internet da Coisas (IoT) é caracterizado pela presença de 
um número muito grande de dispositivos ligados à Internet, o que inclui 
ambientes urbanos, industriais e de agricultura. O gerenciamento e 
monitoramento destes dispositivos, virtuais ou físicos, em múltiplas plataformas 
de hardware e software, representa um grande desafio. Há soluções disponíveis 
no mercado, porém, específicas para certos domínios e plataformas e, em sua 
maioria, proprietárias e pouco personalizáveis. Apresentamos o IMAIoT, uma 
ferramenta para monitoramento de infraestruturas que utiliza protocolos e 
arquitetura altamente escalável de IoT para disponibilizar suas métricas. A 
versatilidade da ferramenta permite monitorar desde máquinas reais em um 
datacenter até dispositivos com como nós de computação em névoa. 

1. Introdução 
O conceito de Internet das Coisas (IoT), e sua ampla adoção, representa um grande 
desafio ao projeto e gerenciamento de infraestruturas de telecomunicação, seja pela 
presença de novos protocolos de comunicação, seja pela escala desse desafio frente ao 
número crescente de dispositivos conectados ou pela grande heterogeneidade de 
arquiteturas destes dispositivos. 

 Envolvidos nessa onda tecnológica, estão conceitos como: Computação em 
Nuvem, Computação em Névoa, plataformas de comunicação sem fio de baixo consumo 
de energia, como LoRaWAN [Sornin et al., 2016], adoção de diferentes arquiteturas de 
computação, como ARM, RaspberryPi1, entre outras, além das técnicas de integração e 
gerenciamento de infraestruturas virtualizadas, como: Virtualização de Funções de Rede 

                                                
1 https://www.raspberrypi.org acesso em 10/03/2019. 
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– NVF [Cotroneo et al., 2014] e Redes Definidas por Software – SDN [Mckeown et al., 
2008]. Em comum, todas estas tecnologias apresentam direta ou indiretamente a 
necessidade de coletar métricas de software e hardware para a tomada de decisão de 
gerenciamento e monitoramento. Outro aspecto importante a ser considerado é a 
heterogeneidade destes ambientes, inclusive relacionada ao conteúdo legado, seja de 
hardware ou software. 

 As diferentes ferramentas de gestão de infraestrutura utilizadas atualmente 
utilizam protocolos específicos, como o SNMP, além de aplicações fortemente ligadas a 
sua respectiva plataforma, tornando inviável a coexistência entre diversos fornecedores. 
Nota-se também a baixa capacidade de customização, considerando a forte presença de 
soluções de código fechado, além da dificuldade de realizar este monitoramento através 
de diferentes domínios de rede, como é o caso da arquitetura de Computação em Névoa 
– FOG [Al-Fuqaha et al., 2015]. 

 O IMAIoT – Infrastruture Monitoring Agent for IoT foi desenvolvido justamente 
para realizar esta tarefa, independente da plataforma de fornecimento de infraestrutura. 
Utilizando a arquitetura Publish/Subscribe, as métricas podem ser utilizadas para diversos 
fins, desde a gestão e monitoramento da infraestrutura, até a divisão de carga de trabalho 
em processos de elasticidade de aplicações e de infraestrutura (como em plataformas de 
NFV). 
 No IMAIoT, as métricas obtidas dos dispositivos monitorados podem ser 
acessadas de forma indireta, com o uso de um broker para IoT, ou diretamente, através 
de um socket TCP. O broker na arquitetura de IoT funciona como um grande armazém 
de estados dos dispositivos a ele associados, recebendo atualizações destes e notificando 
os seus subscritos. A ferramenta também pode ser utilizada para realização de 
experimentos e avaliações de desempenho, já que conta com a opção de geração de 
registros históricos com as métricas monitoradas para posterior análise em uma operação 
totalmente autônoma. Escrito em C++, a ferramenta pode ser facilmente portada para 
diversas plataformas de forma rápida, com o mínimo de overhead no sistema hospedeiro, 
ocupando cerca de 30Kbytes de sua memória RAM em sua compilação para RaspberryPi 
por exemplo. 
 Finalmente, uma aplicação para visualização das métricas graficamente 
(dashboard) é apresentada como exemplo, utilizando simples programação em 
JavaScript, demonstrando a versatilidade no uso do IMAIoT. 

 A seção 2 apresenta a motivação do desenvolvimento da ferramenta e os trabalhos 
correlatos. Na seção 3 a arquitetura da ferramenta é apresentada. A seção 4 apresenta um 
exemplo de aplicação e a estrutura da demonstração e, finalmente na seção 5 as 
conclusões são apresentadas. 

2. Motivação e Trabalhos Correlatos 
As tecnologias de virtualização e o movimento de migração de recursos computacionais 
com a adoção da computação em nuvem, a computação como serviço e sua onipresença, 
geram uma pressão cada vez maior por ferramentas e técnicas de gerenciamento e 
orquestração.  

 Esta demanda pode ser observada na academia com um grande número de 
trabalhos que avaliam desempenho utilizando métricas de hardware e software, e neste 
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ambiente, precisão e homogeneidade de técnicas para a coleta de métricas é essencial. Em 
[Coutinho et al., 2015] os autores apresentam uma revisão de técnicas de elasticidade em 
Computação em Nuvem onde métricas como CPU, uso médio de rede, entre outras são 
elementos chave para promover o auto scaling. Avaliações de desempenho como vistas 
em [Heideker; Zyrianoff; Kamienski, 2018; Zyrianoff et al., 2017, 2018] mostram que 
monitorar os recursos de forma precisa é essencial para certificar as conclusões destes 
estudos. 
 No caso da tecnologia NFV, a detecção de gargalos em Funções de Rede 
Virtualizadas é essencial para garantia a qualidade de serviço exigida nesse ambiente, e a 
importância do uso de métricas confiáveis é explorado em [Khalid et al., 2016]. Em 
propostas como a de [Miotto et al., 2019], a figura do Metric Collector traduz-se em um 
agente que fornece as informações sobre o estado da máquina virtual. 

 Em geral as plataformas de Computação em Nuvem como a Amazon AWS, 
Google Cloud, Microsoft Azure, OpenStack, entre outras, possuem APIs que fornecem 
estas informações, contudo, estas informações limitam-se à sua respectiva plataforma e 
domínio de rede. Outras ferramentas independentes da plataforma de nuvem estão 
disponíveis, tais como: SolarWinds2, PRTG3, Nagios4, OpsView5, Zenoss6, entre outros. 
Em comum, todas estas ferramentas são pagas. Apesar de o Nagios ser opensource, seus 
recursos avançados e ferramentas de administração são pagas. Ferramentas como o 
Prometheus7 e o Graphite8, apesar de serem opensource, são desenvolvidas em linguagens 
de programação de alto nível e possuem uma arquitetura baseadas em registro local, o 
que torna sua utilização em ambientes com poucos recursos computacionais inviável. 

O IMAIoT diferencia-se destas ferramentas por tornar o agente independente da 
interface de administração, ou seja, o agente é autônomo, em um modo de operação onde 
as métricas são armazenadas em arquivos locais para a posterior análise. A configuração 
do IMAIoT no modo context broker, onde suas métricas são reportadas no FIWARE 
Orion, também representa um diferencial por unificar o tratamento da informação em 
sistemas de IoT em um mesmo protocolo e arquitetura, ou seja, a informação de um sensor 
ou atuador é tratada da mesma forma e pelo mesmo canal que a informação de 
monitoramento da infraestrutura. 

O projeto FIWARE9 tem por objetivo a construção de um ecossistema de código 
aberto para criação de soluções inteligentes através de uma API padronizada. Apesar de 
não se limitar ao conceito de IoT, o FIWARE vem ganhando notoriedade em projetos 
voltados à Cidades Inteligentes e IoT. Neste contexto, o FIWARE Orion apresenta-se 
como sua mais representativa contribuição. O FIWARE Orion é um context broker, uma 
espécie de armazém de estados, onde dispositivos de IoT ou outros softwares se 
conectam, em uma operação de publish – quando estes elementos publicam dados no 

                                                
2 https://www.solarwinds.com/server-application-monitor/ acesso em 13/03/2019. 
3 https://www.paessler.com/prtg acesso em 18/03/2019. 
4 https://www.nagios.com acesso em 11/02/2019. 
5 https://www.opsview.com/downloads  acesso em 18/03/2019. 
6 https://www.zenoss.com acesso em 18/03/2019. 
7 https://prometheus.io/ acesso em 12/04/2019. 
8 https://graphiteapp.org/ acesso em 12/04/2019. 
9 https://www.fiware.org acesso em 21/03/2019. 
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broker – ou subcriber – quando dispositivos de IoT ou outros softwares são notificados 
quando há modificações nas informações armazenadas, que são organizadas em tópicos 
e sub tópicos.  

3. Arquitetura do IMAIoT 
A Figura 1 mostra a arquitetura geral do IMAIoT, que utiliza basicamente quatro threads 
em sua execução. O primeira é a thread responsável por coletar as diversas métricas de 
hardware e software, preenchendo uma estrutura de dados para a posterior consulta. A 
segunda thread é responsável por prover um socket TCP para consulta direta ao estado 
do agente, fornecendo uma estrutura de dados do tipo JSON com as métricas coletadas 
ao aplicativo de consulta. A terceira thread é utilizada para gerar um arquivo de registro 
histórico (log) na máquina local no caso de experimentos de avaliações de desempenho 
ou simplesmente como histórico local. É possível configurar o formato deste arquivo 
como texto separado por ponto e virgula ou JSON. Finalmente a quarta thread é 
responsável por publicar as métricas coletadas no FIWARE Orion. 
 A opção pelo desenvolvimento em múltiplas threads se deve ao fato de o IMAIoT 
permitir tempos assíncronos de amostragem de métricas e publicação/log, ou seja, a 
amostragem das métricas poderá ser feia em um intervalo de tempo diferente do intervalo 
de registro das mesmas, além de mitigar o atraso provocado tanto na coleta das métricas 
como nas diversas formas de publicação das mesmas em favor da precisão no tempo 
absoluto (timestamp) da amostragem. Vale ressaltar que muitas das plataformas de 
hardware onde a ferramenta pode ser utilizada, por exemplo um RaspberryPi, possuem 
limitações na velocidade de gravação de mídias (cartão de memória) além de sobrecargas 
causadas por picos de uso das aplicações. 

  
Figura 1: Arquitetura Geral do IMAIoT. 

 Como há um grande número de variáveis para modelar o comportamento do 
IMAIoT, optou-se por realizar esta configuração através de um arquivo de texto plano 
com o nome das variáveis seguidos o símbolo de igualdade (=) e seus respectivos valores 
atribuídos. A Tabela 1 descreve as principais variáveis do arquivo imaiot.conf. 

 Entre as diversas variáveis apresentadas na Tabela 1, vale destacar a possibilidade 
de não só coletar as métricas do sistema operacional hospedeiro, como também de 
processos em execução, mas em especial de containers Docker10 - esta característica 

                                                
10 https://www.docker.com/ acesso em 25/02/2018. 
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permite a obtenção de métricas em máquinas que hospedam microserviços que utilizam 
o Docker como ambiente de virtualização, atuando como sensor em processos de 
elasticidade. O resultado final é não só o monitoramento da máquina real ou virtual, como 
também das aplicações envolvidas no Service Function Chaining - SFC. 

Tabela 1: Principais Variáveis de Configuração do IMAIoT. 

Variável Descrição 

NodeUUID = urn:ngsi-ld:999 [texto] UUID utilizado no Orion Context Broker para 
identificar unicamente o agente. 

KindOfNode = LoRaGateway [texto] Identifica o tipo de nó monitorado para 
simplificar a consulta do mesmo na plataforma de IoT 

SamplingTime = 5 [inteiro] Intervalo de coletas das métricas (segundos) 
LogMode = 0 [boleano] Registra em arquivo local as métricas 

LogType = txt [txt | json] Formato do arquivo de log, se texto 
separado por ponto e virgula (txt) ou JSON 

LogFileName = imaitlog.txt [texto] Nome do arquivo de log.  
LogIntervall = 5 [inteiro] Intervalo de registro das métricas (segundos) 
ServerMode = 1 [boleano] Ativa o socket TCP para consulta  
ServerPort = 5999 [inteiro] Porta utilizada para a o socket TCP 

OrionMode = 0 [boleano] Ativa a publicação das métricas coletadas 
no Orion Context Broker  

OrionHost = http://hostname [texto] URL para o Orion Context Broker 
OrionPort = 1026 [inteiro] Porta para o Orion Context Broker 

OrionPublisherTime = 30 [inteiro] Intervalo entre as publicações de métricas 
(segundos) 

DockerStat = 0 [boleano] Coleta de estatísticas de containers dockers 

DockerNames = * [texto] Lista de containers, separados por espaço, ou 
asterisco (*) para todos os containers em execução 

ProcessNames = bash apache [texto] Lista de nomes de processos do sistema 
operacional separados por espaço. 

 Um exemplo da versatilidade da ferramenta pode ser observado na Figura 2, onde 
o agente IMAIoT pode ser instalado em múltiplos equipamentos, desde gateways 
LoRaWAN, dispositivos do tipo RaspberryPi ou servidores de aplicações em datacenters 
locais, até em instâncias em provedores de nuvem pública. Estas métricas podem ser 
inclusive publicadas em uma instância do Orion Context Broker rodando na própria 
infraestrutura monitorada. Neste exemplo, aplicações específicas podem ser 
desenvolvidas para consultar os dados do context broker, não só apresentando as métricas 
em sua forma bruta, como utilizando algoritmos diversos para obtenção de informação de 
alto nível do sistema como um todo. 
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Figura 2: Exemplo de Aplicação com Múltiplos Agentes IMAIoT. 

3.1 Visualização e Utilização das Métricas 
A arquitetura do IMAIoT permite a obtenção das métricas coletadas através do arquivo 
de registro histórico, por conexão direta ao socket TCP e/ou pela consulta ou subscrição 
ao tópico publicado no Orion Context Broker. Assim como exemplificado na Figura 2, o 
repositório do IMAIoT contém uma aplicação web exemplo que efetua a conexão ao 
context broker indicado, coletando as métricas de todos os dispositivos nele publicados, 
finalmente exibindo-as de forma amigável ao usuário. Esta conexão ao context broker é 
realizada através da API REST do próprio Orion. 
 A Figura 3 mostra a interface web desenvolvida como exemplo, sendo composta 
de apenas um arquivo HTML contendo definiç ões de estilo em CSS e uma aplicação em 
JavaScript responsável por realizar as chamadas à API REST e exibir os dados na página 
HTML. Esta interface pode ser adaptada e/ou expandida para atender a aplicação 
desejada, inclusive com atualização automática das métricas em tela. Neste exemplo, 
existem três agentes publicando métricas no Orion (urn:ngsi-ld:999999, 
urn:ngsi-ld:111119 e urn:ngsi-ld:6652). 

  
Figura 3: Interface Gráfica em um Exemplo de Aplicação Web para o IMAIoT. 
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 Outras funcionalidades podem ser implementadas diretamente no Orion, como 
por exemplo o FIWARE Quantumleap, para armazenamento de séries temporais, o que 
permite não só a obtenção de métricas instantâneas dos agentes IMAIoT, como também 
o histórico de suas respectivas métricas, sem a necessidade de implementar novas 
aplicações ou funcionalidades no agente – basta configurar a plataforma de IoT para 
realizar esta tarefa de forma autônoma.  

 O repositório para o código fonte do IMAIoT, assim como o manual de instalação 
e aplicação de exemplo estão disponíveis em um repositório público do GuitHub 
(https://github.com/heideker/IMAIoT). Um vídeo com o procedimento de instalação e 
testes está disponível na plataforma YouTube (https://youtu.be/IPe_KVRKbtE). 

4. Descrição da Demonstração 
A demonstração será realizada utilizando um conjunto de máquinas reais e virtuais onde 
o agente IMAIoT estará instalado. Serão exploradas as diversas formas de consulta das 
métricas, observando os arquivos de log gerados, consultas em terminal via telnet ao 
socket TCP e consultas via curl ao Orion Context Broker. Paralelamente, a interface 
gráfica de exemplo será utilizada para ilustrar as métricas obtidas em uma aplicação 
usuária. O website do projeto IMAIoT (http://www.imaiot.org) contém também um 
exemplo de uso real da ferramenta monitorando alguns servidores físicos e virtualizados 
e RaspberryPi. Neste exemplo a interface da Figura 3 foi customizada para uma conexão 
fixa a um Orion específico além de uma figura com a topologia monitorada. 
 A primeira demonstração será composta pela execução do agente IMAIoT na 
máquina hospedeira, explorando brevemente algumas configurações, como o 
DebugMode e o LogIntervall. Em seguida, a demonstração será realizada efetuando 
o login em uma das máquinas/dispositivos monitorados e, através do uso de ferramentas 
do próprio sistema operacional, como o tail, inspecionar em tempo real o conteúdo de 
um arquivo de log em formato texto.  
 Na sequência, a mesma demonstração é realizada em uma outra 
máquina/dispositivo, configurada para exibir o log em formato JSON. Explorando o 
socket TCP, utilizando a ferramenta telnet, será observada a consulta ao agente de 
forma direta. Para explorar a ferramenta configurada para uso do Orion Context Broker, 
será utilizada a ferramenta curl para efetuar diversas consultas ao Orion, aplicando 
filtros para obter as métricas utilizando as consultas via API REST. 
 Finalmente a aplicação web exemplo será exibida demonstrando a versatilidade 
da plataforma na criação de aplicações para o usuário final ou administrador da 
infraestrutura. A demonstração utilizará os equipamentos para exibição disponíveis como 
projetores e/ou TVs além de dispositivos próprios de IoT (e.g. Raspberry Pi) e máquinas 
em infraestruturas remotas acessíveis por Internet. 

5. Conclusão 
A demanda por ferramentas de gerenciamento de infraestrutura crescerá na mesma 
proporção da adoção das tecnologias de IoT. Acredita-se que a ferramenta IMAIoT não 
só representa uma boa alternativa ao uso de ferramentas proprietárias e fortemente 
acopladas às plataformas específicas, como apresenta-se versátil o suficiente para a 
expansão de suas funcionalidades, bem como portável para outras arquiteturas. 
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 Como trabalhos futuros, espera-se a inclusão da habilidade de interação do agente 
com a infraestrutura monitorada, permitindo a atuação na mesma, assim como a inclusão 
de protocolos de segurança para acesso ao agente, garantindo segurança e privacidade ao 
sistema. 
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Abstract. Understanding urban mobility, people’s feelings and social behavi-
ors have been the focus of many researches and investments. Due to the costs to
create a sensors’ infrastructure in a given area, data about many aspects of a
city become restricted to private companies, research groups and governments.
In this scenario, considering that Location-Based Social Media (LBSM) may
provide a new way to better comprehend the social behaviors with the user’s
viewpoint, we propose the use of LBSM as participatory sensing and design
the Participatory Social Sensor (PSS), a friendly and open source framework to
social media data acquisition and analysis. We develop the Twitter data acqui-
sition and analysis process, aiming to guide new researchers in their application
goals with a structured input setup, where they specify the spatial area, tempo-
ral interval, tags, and other parameters. The result is a set of visual analyses
which describe the context overview, allowing researchers and students to con-
duct their projects, focusing only on the main research issues and help them to
make project decisions.

Resumo. Compreender a mobilidade urbana, o sentimento das pessoas e os
comportamentos sociais têm sido o foco de muitas pesquisas e investimentos.
Devido ao custo de se criar uma infraestrutura de sensores em uma dada área,
dados que descrevem vários aspectos das cidades têm se tornado restrito à em-
presas privadas, grupos de pesquisadores e governos. Nesse cenário, o uso de
LBSM fornece uma nova maneira de compreender os comportamentos sociais
a partir do ponto de vista do usuário. Diante disso, propomos o uso de LBSM
como sensor participatório e desenvolvemos o PSS, um framework amigável
e de código aberto para aquisição e análise de dados de mı́dia social. De-
senvolvemos um processo de aquisição e análise de dados do Twitter, visando
guiar pesquisadores em suas aplicações através de uma configuração de en-
trada estruturada, onde é especificada a área, intervalo temporal, tags e outros
parâmetros. O resultado é um conjunto de análises visuais que descrevem uma
visão geral do contexto, permitindo aos pesquisadores e estudantes conduzir
seus projetos, focando somente nos problemas principais de pesquisa e os aju-
dando a tomar decisões.
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1. Introdução
O desenvolvimento das cidades e de toda uma sociedade depende da análise de dados para
o planejamento de infraestruturas, gestão dos sistemas de transportes e compreensão dos
aspectos sociais e econômicos. Nesse sentido, vários investimentos têm sido feitos como
forma de compreender os comportamentos das comunidades, seja no trânsito ou em ou-
tros aspectos das vidas das pessoas. No entanto, o processo de coleta de dados em grandes
cidades demanda grandes infraestruturas de sensores dos mais variados tipos, tornando o
processo custoso e até mesmo inviável. Em outras palavras, esse processo depende de
uma vasta cobertura de dados e comunicação, como dados de semáforos, dados de mı́dias
sociais (como Twitter, Facebook, Instagram), dados de dispositivos móveis, dados de sen-
sores veiculares, sensores meteorológicos, dentre outros. Grande parte desses dados, por
sua vez, são restritos às companhias privadas, grupos de pesquisa, governos e em muitos
casos, estão desatualizados. O monopólio desses dados é um fator preponderante que
restringe a realização de estudos mais abrangentes, o que permitiria o desenvolvimento
de novas soluções para essas cidades. Por esse motivo, a coleta de dados que caracteriza
todo um contexto social e utiliza um processo de baixo custo se torna uma tarefa desafia-
dora mas necessária para o avanço da sociedade. A partir desses fatos, emerge o conceito
de Sensoriamento Participativo – Participatory Sensing, que leva em consideração que as
pessoas podem sensorear o ambiente ao seu redor e auxiliar na obtenção de determinado
conhecimento.

Desse modo, propomos o Sensor Social Participativo – Participatory Social Sen-
sor (PSS), um framework amigável de baixo custo para aquisição e análise de dados de
Mı́dias Sociais Baseadas em Localização – Location-Based Social Media (LBSM). O PSS
fornece para pesquisadores, desenvolvedores, educadores e alunos uma infraestrutura de
código aberto pronta para coleta, tratamento e caracterização de dados de mı́dia social. A
ferramenta tem como objetivos: i) auxiliar novos pesquisadores e alunos na compressão
e análise de dados de mı́dias sociais; ii) direcionar o foco dos estudos aos dados e ao
problema de pesquisa; iii) ser flexı́vel o suficiente para dar suporte ao desenvolvimento de
diversas aplicações; iv) ter código aberto para permitir modificações segundo os objetivos
da aplicação; v) dar suporte ao ensino de disciplinas como ciência dos dados, mineração
de dados, big data entre outras.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são discu-
tidos os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a arquitetura do PSS. A Seção 4
descreve os resultados das análises em um determinado contexto. Na Seção 5, apresenta-
mos os resultados do uso da ferramenta e um estudo de caso. A Seção 6 descreve como a
ferramenta será demonstrada no evento. Por fim, concluı́mos na Seção 7.

2. Trabalhos Relacionados
Com a difusão da Internet e com as LBSMs como parte do cotidiano das pessoas, uma
grande quantidade de dados são gerados diariamente. Dessa forma, vários estudos fo-
ram desenvolvidos utilizando-se desses dados para criar aplicações e serviços, como por
exemplo, no contexto de trânsito [Xu et al. 2018]. Santos et al. [Santos et al. 2018]
apresentam uma metodologia para melhorar a compreensão do tráfego urbano. Ainda no
cenário de trânsito, [Donahue et al. 2018] fazem uso das mı́dias sociais para compreender
a dinâmica de visitas que os motoristas fazem em Twin Cities, Minnesota, EUA e ainda
gerar informações que facilitam a gestão dos espaços verdes e parques da região.
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1139



Já no trabalho desenvolvido por [Gaurav et al. 2013], foi investigado o poder
da mı́dia social em prever os candidatos vencedores em eleições que aconteceram na
América Latina. Para tal, foi desenvolvida uma técnica para análise de tweets com base
na análise de termos que remetem aos candidatos desses paı́ses. No fim, a abordagem
mostrou-se eficiente na predição dessas eleições.

[Karami et al. 2018] utilizaram dados de mı́dia social como forma de
caracterização de doenças (diabetes, obesidade) e comportamentos sociais (dietas,
exercı́cio), desenvolvendo uma abordagem cujo objetivo é caracterizar a opinião da
população em relação a esses assuntos de saúde como forma de controle e combate à
doenças relacionadas.

Diferente das abordagens descritas acima, propomos uma ferramenta amigável e
de código aberto de propósito geral para aquisição e análise de dados do Twitter. Tal
ferramenta permite que pesquisadores, estudantes e professores desenvolvam aplicações
tendo como base um framework para coleta, análise e caracterização de dados de mı́dia
social. Dessa forma, por meio de um arquivo de configuração, é possı́vel gerar resultados
visuais que possam guiar os usuários em seus respectivos objetivos, seja ele pesquisa,
ensino ou aprendizado.

3. Arquitetura do PSS
PSS é uma ferramenta de código aberto que tem como objetivo auxiliar alunos, professo-
res e pesquisadores (usuários) a desenvolver suas investigações com o foco em questões
de pesquisa. Ou seja, os processos de coleta, tratamento e caracterização dos dados de
mı́dia social são realizados pela ferramenta, permitindo maior flexibilidade e poder de
decisão aos usuários. A estrutura da ferramenta é apresentada na Figura 1. O processo
de aquisição e análise de dados inicia-se quando o usuário insere os parâmetros desejados
no arquivo de configuração. Os dados são então coletados e armazenados em arquivos de
texto para a etapa de tratamento. Nesta etapa, os tweets, que estão em arquivos JSON, são
transformados em arquivos CSV e servem de entrada para a etapa de análise de dados. Por
fim, é realizada a caracterização dos dados e geradas as visualizações para melhor com-
preensão do contexto de interesse. Devido à limitação de espaço, foi criada uma página
Web contendo a descrição completa da ferramenta, funcionalidades, código fonte, guia
de instalação e um tutorial em vı́deo.

3.1. Entrada

Para iniciar o uso do PSS, é necessário preencher apenas o arquivo de configuração, espe-
cificando o tempo de coleta de dados, o perı́odo de análise, a região geográfica de interesse
(por meio de um bounding box), as palavras (tags) de referência para o rastreio dos tweets
(tracks), fuso horário da região de coleta, além do nome do lugar de onde serão coletados
os dados.

Contudo, também é possı́vel especificar os parâmetros para gerar as visualizações
dos dados coletados, como por exemplo: o tipo de análise que se deseja fazer (temporal,
espacial ou espaço-temporal). Além disso, o usuário pode especificar se deseja realizar
análises como: análise de emoções, sumarização do dados textuais, análise dos usuários
mais frequentes, gerar os traces desses usuários e o respectivo intervalo de tempo da
análise.
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Figura 1: Arquitetura do PSS.

3.2. Aquisição de Dados
A primeira versão do PSS conta com o processo de aquisição de dados usando a API do
Twitter, Tweepy, através do bounding box da região, tags de pesquisa como forma de re-
direcionamento dos assuntos dos tweets coletados e o tempo (horas) que o usuário deseja
realizar a coleta. Dessa forma, os tweets coletados em formato JSON são armazenados
em arquivos de texto e nomeados com a data da coleta. Para otimizar os custos computa-
cionais, foi conduzido um processo de redução de parâmetros que busca eliminar todas as
informações que não serão utilizadas nas etapas posteriores, como por exemplo, imagem
padrão da conta, cor da borda da barra lateral, cores da imagem de plano de fundo do
perfil, cor do link do perfil, id do tweet respondido, URL para imagens da página princi-
pal e demais descrições do perfil dos usuários. É importante ressaltar que o processo de
aquisição de dados foi desenvolvido para suportar a implementação de novas fontes de
dados, tornando a infraestrutura robusta para futuras melhorias.

3.3. Tratamento de Dados
Nesta etapa são eliminados dos arquivos JSONs as informações irrelevantes e os dados re-
sultantes são agrupados em um único arquivo CSV, contendo as seguintes caracterı́sticas:
id do tweet, latitude, longitude, texto, timestamp e o nome do usuário. Além disso, são
selecionados apenas os tweets que possuem informações de localização.

Como os tweets coletados podem estar fora da área especificada pelo bounding-
box (inconsistência do stream da API do Twitter), faz-se uma nova filtragem espacial
para certificar que apenas dados da região de interesse serão analisados. Por fim, são
verificados os usuários mais ativos na plataforma, ou seja, usuários com maior número de
tweets publicados dentro da região espaço-temporal especificada, identificando as contas
mais relevantes da região. Ao identificar essas contas, é realizada uma pesquisa utilizando
a API REST do Twitter, com o objetivo de coletar o histórico dos últimos 3000 tweets de
cada conta, que serão posteriormente analisados nas etapas de identificação dos trajetos
dos usuários.

3.4. Análise de Dados
Nessa etapa é realizada a caracterização dos tweets coletados. Essas análises abrangem as
dimensões: Espacial, Temporal e Espaço-Temporal. O objetivo desta etapa é caracterizar
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os dados coletados de forma a guiar o usuário do framework PSS nas etapas de tomada de
decisão de acordo com seus objetivos individuais.

3.4.1. Espacial

Nesta seção, o interesse é analisar o comportamento dos tweets no espaço, a partir
da visualização dos dados no mapa e sua densidade. O objetivo é compreender a
i) Distribuição dos tweets no espaço; ii) Densidade dos tweets no espaço, permitindo
identificar as regiões que possuem maior concentração de dados e direcionar o foco da
investigação. Por exemplo, ao perceber que uma dada região tem uma densidade muito
grande de tweets, pode-se iniciar outra coleta, nessa região, conseguindo assim mais da-
dos para desenvolver eventuais pesquisas e aplicações.

3.4.2. Temporal

Na dimensão temporal, levam-se em consideração as caracterı́sticas dos tweets ao longo
do tempo, ou seja, como esses dados se comportam ao longo das horas do dia, dias da
semana e meses do ano. Nesse processo são realizadas as seguinte análises: i) Histograma
dos tweets ao longo das horas do dia; ii) Densidade dos tweets ao longo das horas do dia;
iii) Histograma dos tweets ao longo dos dias da semana; iv) Densidade dos tweets ao longo
dos dias da semana; v) Histograma dos tweets ao longo dos meses do ano; vi) Densidade
dos tweets ao longo dos meses do ano.

3.4.3. Espaço-Temporal

Esta etapa realiza a análise dos tweets nas dimensões espacial e temporal. Para tal, foram
geradas as seguintes análises de dados: i) Tweets plotados ao longo das horas do dia;
ii) Densidade de tweets plotados ao longo das horas do dia; iii) Densidade de tweets
plotados ao longo dos dias da semana iv) Tweets plotados ao longo dos meses do ano
v) Densidade de tweets plotados ao longo dos meses do ano vi) Análise de sentimentos
da região vii) Análise de sentimentos da região ao longo das horas do dia viii) Análise de
sentimentos da região ao longo dos dias da semana ix) Análise de sentimentos da região ao
longo dos meses do ano x) Histórico dos usuários mais frequentes xi) Trace dos usuários
mais frequentes xii) Descrição textual dos usuários por sentimento e horas do dia.

Em (i) conseguimos ver a distribuição espacial dos dados e como eles variam
ao longo do tempo. Fica nı́tido, por exemplo, que nas horas iniciais do dia (01:00h às
06:00h), os tweets são mais esparsos; Já em (ii e iii), podemos ver onde essa concentração
é mais densa, considerando as horas do dia e dias da semana, respectivamente. Em se-
guida, realizamos essas análises para os meses do ano (iv e v), sendo possı́vel observar
o comportamento desses tweets em uma escala maior. Também é feita a análise de sen-
timentos (positivos, neutros ou negativos) dos tweets em uma dada região, sendo que a
análise (vi) considera o sentimento agregado, (vii) o sentimento por hora, por dias da
semana em (viii) e meses do ano em (ix). Assim, podemos analisar regiões onde os sen-
timentos são ruins, dado fatores externos (como engarrafamentos, acidentes, desvios),
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bem como bons sentimentos (pessoas em momentos de lazer, como em parques, casas de
show).

A próxima etapa (x), constitui na análise dos usuários mais frequentes. Ou seja, foi
realizado o ranking dos n primeiros usuários que mais criaram tweets. Com esses usuários
selecionados, foi possı́vel observar o comportamento individual deles no espaço-tempo.
Na análise (xi), observamos como essas contas se movimentam no espaço-tempo, ou seja,
criamos os traces de tweets dos usuários e exportamos essa análise para um arquivo de
CSV com todos os traces dos usuários. Com esses dados, podemos analisar a cobertura e,
principalmente, a mobilidade dessas contas no espaço-tempo. Por fim, (xii) considera os
textos dos usuários para criar uma sumarização que descreva a região, seja por sentimento
ou horas do dia.

4. Resultados
Para as análises contida nos gráficos gerados, foi utilizado uma base constituı́da de
158.413 tweets adquiridos entre os dias 14-09-2018 e 06-11-2018. Além disso, foram
selecionadas tags de pesquisa que remetem a incidentes de trânsito congestion, accident,
construction, planned event, road hazard, disabled vehicle, traffic, jam, car, weather. Os
tweets analisados possuı́am geolocalização e estavam localizados em Manhattan - Nova
York.

Alguns resultados do processamento e caracterização dos dados do Twitter são
apresentados na Figura 2. Devido à limitação de espaço, são apresentadas a análise tem-
poral, que contém a frequência de tweets ao longo das horas do dia, a densidade no espaço,
o sentimento agregado em toda a região de observação e por fim, o exemplo de um trace
de tweets de um determinado usuário.

4.1. Descrição
Outra análise realizada pelo PSS considera os textos dos usuários para criar uma
sumarização que descreva a região, seja por sentimento ou horas do dia. A seguir, é
apresentada uma sumarização por sentimentos de -6, 0 e 6, como exemplo.

The summary for emotion scale:-6 This idiot, illiterate ignorant #UNFIT ILLEGITIMATE crook liar campaigning for the
GOP’S NOMINATION but they are h. . . The summary for emotion scale:0 ”New York, New York: a city so nice they named
it twice”#thatwindwasnojoke #newyork, New York New York New York #maisenza is #everywhere Ph by filippotartaglia03
&amp; rosimarty, New York New York, New York #NewYork #BigApple #ShotOniPhone, New York New York, New York,
you put me in an empire state of mind, New York The summary for emotion scale:6 Happy Birthday my Baby best friend
my everything happy 12th birthday I love you to infinity an beyond. . . CHEERS to this little one who I love so much! Happy
27th birthday Jennaaaaa!! Have fun today my libra baby! Hope. . . A very happy birthday to my best friend and favorite travel
companion, GING GING! I love growing and going through. . .

Para tal análise, foi utilizado o pacote syuzhet em R, que retorna valores relativo ao
quão positivo e quão negativo é o texto analisado, no caso, o tweet. Com essas duas
informações, foi realizado a soma do parâmetro positivo menos o negativo, chegando a
uma escala que representa se seu texto possui emoções boas, valores positivos na escala,
ou ruins, valores negativos na escala.

5. Estudo de Caso: T-Incident
Utilizando o framework PSS foi possı́vel coletar e analisar dados de Nova York e pro-
duzir uma aplicação descrita no seguinte estudo de caso: ”Serviço de Detecção e En-
riquecimento de Eventos Rodoviários Baseado em Fusão de Dados Heterogêneos para
VANETs”, artigo aceito para publicação no SBRC 2019.
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(a) Frequência de tweets por hora. (b) Densidade de tweets por região e hora.

(c) Sentimento geral da região. (d) Trace de usuário.

Figura 2: Exemplos de análises temporal, espacial e espaço-temporal dos dados.

O Twitter Incident (T-Incident) é uma arquitetura robusta de baixo custo para
detecção e enriquecimento de eventos rodoviários baseado na fusão de dados hete-
rogêneos. Com o uso do PSS, foi possı́vel identificar os potenciais de uso da mı́dia
social na região. Em seguida, com a coleta de dados do Twitter utilizamos as funções
de extração de caracterı́sticas para identificar grupos de palavras relevantes para permitir
a detecção e descrição de eventos rodoviário. Além disso, implementamos os estágios de
agrupamento espaço-temporal e de aprendizado, uma vez que a programação do PSS é
estruturada e modularizada, viabilizando o processo de criar interfaces e novas funções.
A Figura 3 apresenta os estágios da abordagem T-Incident. Como resultado da metodolo-
gia, foi fornecido um serviço apurado de detecção e descrição de incidentes rodoviários
com acurácia acima de 90% para as métricas F1 score, Recall e Precisão.

6. Demonstração

Como forma de demonstração, será utilizado no dia da apresentação um computador
que apresentará em tempo real a coleta, tratamento, caracterização e visualização das
informações. Além disso, serão coletados previamente dados para uma análise mais com-
pleta, levando-se em conta diferentes contextos sociais, intervalos de tempos e regiões de
análise. Como forma de instrução, será feito slides para guiar as pessoas que acompa-
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Figura 3: Arquitetura do T-Incident.

nham a explicação. Além disso, a descrição completa da ferramenta, tutorial em vı́deo1,
código-fonte2 e o guia de instalação da ferramenta estão disponı́veis para a comunidade
na página da ferramenta3.

7. Conclusão
Este trabalho apresentou o PSS, um framework amigável, de baixo custo e código aberto
para coleta, tratamento e análise de dados de LBSM.

Com a solução proposta, desenvolvedores, pesquisadores, educadores e estudan-
tes podem conduzir seus trabalhos e se preocupar apenas com os dados da mı́dia social
e não com toda a etapa de coleta e tratamento desses dados. Além disso, a etapa de
caracterização dos dados de mı́dia social realizada pelo PSS pode guiar os usuários du-
rante a tomada de decisão em seus projetos. Outro benefı́cio no uso do PSS é em auxiliar
o ensino que envolva o uso de grandes quantidades de dados, como mineração de dados,
ciência dos dados, ciência da informação e aprendizado de máquina, tornando sistemático
e padronizado o processo de coleta, tratamento e análise.

Como trabalhos futuros, pretende-se integrar outras bases de dados de mı́dias so-
ciais; desenvolver uma interface Web; melhorar a interação com o usuário, tornando o
uso ainda mais fácil e intuitivo, permitindo também que usuários de outras áreas tirem
proveito da ferramenta.
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Abstract. The exponential growth of wireless devices connected to the Internet
and the limitation of the available electromagnetic spectrum requires the opti-
mization of resource scheduling and frequency reuse to provide a better quality
of service. New applications from the evolution of wireless networks, especially
the 5G network, consider the use of cognitive radios and the sensing of the spec-
trum as fundamental elements in its development. The advance and development
of new technologies depends on simulation environments that facilitate and in-
tegrate tools to evaluate the various applications and scenarios of 5G networks.
This article presents a collaborative sensing module and a cognitive resource
scheduler for the LS module of the ns-3 network simulator.

Resumo. O crescimento exponencial de dispositivos sem fio conectados à inter-
net e a limitação do espectro electromagnético disponı́vel requer a otimização
do escalonamento de recursos e reúso de frequências para prover uma melhor
qualidade de serviço. As novas aplicações oriundas da evolução das redes
sem fio, principalmente a rede 5G, consideram o uso de rádios cognitivos e
o sensoriamento do espectro como elementos fundamentais no seu desenvolvi-
mento. O avanço e desenvolvimento de novas tecnologias depende de ambien-
tes de simulação que facilitem e integrem ferramentas para avaliar as diversas
aplicações e cenários das redes 5G. Este artigo apresenta um módulo de senso-
riamento colaborativo e um escalonador de recursos cognitivo para o módulo
LTE do simulador de rede ns-3.

1. Introdução
A rápida expansão de dispositivos com conectividade sem fio, aliada a novos serviços na
internet, geram forte demanda por espectro para transmissão. Para garantir nı́veis de qua-
lidade de serviço apropriados aos diferentes tipos de aplicações é necessário o aumento
da largura de banda e também o aumento da eficiência no uso do espectro disponı́vel.
Espera-se que essas necessidades deverão ser atendidas na próxima geração de redes sem
fio, ou seja, a quinta geração (5G) que planeja fornecer uma capacidade aumentada em
1.000 vezes, uma taxa de dados 10-100 vezes maior e 10-100 vezes mais dispositivos
conectados, em comparação com as atuais redes sem fio 4G.
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Hoje em dia o espectro de radiofrequência está quase totalmente atribuı́do às di-
ferentes operadoras licenciadas. Para permitir um melhor uso dos recursos de espectro
limitado e otimizar a sua utilização são usadas várias tecnologias de multiplexação tais
como Acesso Múltiplo por Divisão de Freqüência (FDMA em inglês), Acesso Múltiplo
por Divisão de Tempo (TDMA em inglês) e técnicas de Múltiplas Entradas e Múltiplas
Saı́das (MIMO em inglês). Redes com acesso centralizado (TDMA, CDMA, Ortogho-
nal FDMA) garantem uma maior eficiência espectral ao evitar o desperdı́cio de recursos
com colisões, como ocorre no CSMA (Carrier Sense Multiple Access) ou nas requisições
assı́ncronas para acesso ao meio (CSMA/Collision Avoidance). No controle de acesso ao
meio (MAC) centralizado, os pontos de acesso indicam às estações associadas o momento
e frequência em que podem transmitir e/ou devem receber uma transmissão, conforme a
disponibilidade de recursos de rádio e necessidade das estações. Essas técnicas não se
mostram capazes de resolver fundamentalmente o problema de escassez de recursos do
espectro causado pela polı́tica de alocação fixa [Hu et al. 2018].

Vários estudos mostram [Valenta et al. 2009, Beckman et al. 2010,
Hu et al. 2018] que o espectro licenciado é em muitos momentos subutilizado. A
tecnologia de Rádio Cognitivo (RC) surgiu como uma proposta para resolver o problema
de subutilização do espectro e otimizar a alocação de recursos. O espectro de radio-
frequência apresenta um conjunto de faixas não contı́nuas de espectro não utilizados
pelos respectivos usuários licenciados chamados de usuários primários (PUs em inglês).
O sensoriamento de espectro é o primeiro passo do compartilhamento de espectro e
permite que usuários secundários (SUs em inglês) usem de maneira oportunı́stica as
faixas de espectro vazias de acordo com sua necessidade e deixem de acessar o canal
tão logo o PU retome sua transmissão. Este compartilhamento é chamado de acesso
dinâmico ao espectro (DSA em inglês) e permite o uso de espectro ocioso desde que não
interfira com o PU. A correta execução do procedimento permite aumentar a largura de
banda disponı́vel para os SUs e é considerada fundamental para o desenvolvimento das
redes 5G.

Normalmente, o uso compartilhado do espectro envolve quatro passos: 1) sen-
soriamento; 2) alocação; 3) acesso e 4) hand-off. Trabalhos recentes de pesquisa
[Hu et al. 2018] agrupam as técnicas de sensoriamento do espectro em 3 grandes grupos:
a) não colaborativos, onde os SUs detectam o PU e evitam o canal, ideal para uma abor-
dagem de protocolos MAC descentralizados; b) base de dados, em que cada SU envia
o resultado do sensoriamento para o ponto de acesso ou estação rádio base, que com-
para resultado com dados históricos para encontrar faixas disponı́veis e c) colaborativo,
que combina os resultados de detecção de vários SUs para melhorar a confiabilidade da
detecção usando algoritmos de fusão.

Amplamente usado no meio acadêmico, o ns-3 [NSNAM 2019] é um simula-
dor de rede de eventos discretos de código aberto. Comparado a outros simuladores
de código aberto, o ns-3 oferece alguns recursos de simulação multi-RAT (Radio Ac-
cess Technology) e multi-banda, com Wi-Fi, WiGig, LTE (Long Term Evolution) (LTE-A,
LAA, LTE-U), entre outros. Existe um interesse de estender as funcionalidades do ns-3
para permitir avaliar as tecnologias que promoverão o desenvolvimento da rede 5G, entre
elas, os RC e as técnicas DSA. Existem várias iniciativas nesse sentido, por exemplo o
LENA [CTTC 2019], desenvolvido para o LTE no ns-3. Entretanto, no momento em que
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a presente ferramenta foi desenvolvida, não existia ainda uma implementação sólida de
algoritmos de sensoriamento colaborativo com foco em redes LTE e 5G.

Com essa motivação, este trabalho apresenta o COLAB, um conjunto de
adaptações para o módulo LTE do simulador ns-3 que implementa o sensoriamento co-
laborativo para rádio cognitivo. A implementação e validação deste módulo para o ns-3
utilizando a pilha LTE serve de base para a simulação de uma rede 3GPP [Sultan 2019],
facilitando comparações de resultados e portabilidade de novos protocolos para a pilha
do 5G-NR. O algoritmo de sensoriamento permite que a torre de telefonia chamada de
evolved NodeB (eNB) estime o comportamento de um PU e aloque recursos de rádio de
maneira a evitar colisões. O protótipo do sensoriamento colaborativo foi desenvolvido em
C++ e um conjunto de ferramentas auxiliares para plotagem de resultados foram imple-
mentadas em Python.

As contribuições esperadas do COLAB à área de pesquisa em redes 5G são as
seguintes: a) suporte ao desenvolvimento de novos algoritmos de escalonamento da ca-
mada de enlace, com base nas informações do sensoriamento colaborativo; b) suporte ao
desenvolvimento de novas técnicas para caracterização do padrão de acesso ao canal do
PU, a fim de permitir a utilização oportunı́stica do canal sem causar prejuı́zos à trans-
missão primária; c) verificação do impacto dos mecanismos de sensoriamento da camada
fı́sica nas camadas superiores e nas métricas das diversas aplicações das redes LTE e 5G;
d) facilitar um ambiente para o desenvolvimento de algoritmos de detecção de espectro
ideal em conjunto com estratégias de alocação de espectro e mecanismos de acesso ao
espectro que atendam aos diferentes requisitos dos quatro cenários de aplicação das redes
5G. Este artigo está organizado como segue: a Seção 2 apresenta a especificação da arqui-
tetura usada no ns-3 para implementar o algoritmo de sensoriamento colaborativo e seu
uso com rádio cognitivos. A Seção 3 descreve o roteiro de demonstração da ferramenta.
A Seção 4 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Descrição da ferramenta

2.1. Arquitetura e funcionalidades

A implementação da arquitetura para sensoriamento colaborativo adotada no módulo LTE
do simulador ns-3 é dispersa pelas múltiplas classes que implementam as diferentes cama-
das da pilha do protocolo, conforme mostrado na Figura 1. À camada LteSpectrumPhy,
que corresponde à parte de transmissão e recepção de sinais, no método de recepção
(StartRX) foi acrescida uma parte para integração dos dados recebidos e o encaminha-
mento para uma função de sensoriamento (Sense). A função StartRxDlCtrl foi
modificada para permitir o recebimento de mensagems de controle com resultados do
sensoriamento e o seu encaminhamento para a camada PHY do eNB (eNodeB, imple-
mentado no LteEnbPhy).

À camada MAC do módulo do UE (User Equipment), foi acrescida
uma função para montagem da mensagem de controle com resultados do sen-
soriamento (SendCognitiveMessageC). Ainda à camada MAC do eNB, fo-
ram acrescidas funções para receber mensagens de sensoriamento das dife-
rentes estações (ReceiveCognitiveMessage) e fazer fusão dos resultados
(mergeSensingReports). Assim também, a função DoSubframeIndication
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Figura 1. Implementação de pilha de rede LTE com sensoriamento no ns-3.

do LTE foi modificada, para implementar a fusão de resultados antes de execu-
tar o escalonamento de recursos. Ainda na camada MAC do eNB, a função
DoSchedDlTriggerReq dos escalonadores passou a receber um parâmetro adicio-
nal, contendo um bitmap informando os grupos de blocos de recursos (RBGs em inglês)
ocupados, prevenindo seu uso pelo escalonador.

2.2. Funcionamento dos Módulos Desenvolvidos
A Figura 2 mostra um esquema dos passos do algoritmo desenvolvido no plano de con-
trole para a operação do sensoriamento colaborativo em um canal licenciado. A primeira
versão dessa implementação no módulo exemplifica o acesso do usuário primário (PU) ao
canal em um dado momento, seguida pela notificação da UE para o eNB sobre a presença
do PU, a agregação das notificações pelo eNB e o seu efeito no escalonamento de recursos
para prevenir transmissões que interfiram com o PU.

Na camada fı́sica (LteSpectrumPhy), está disposta a função de sensoriamento do
canal (Sense), que executa o sensoriamento. Dado que o ns-3 não emula a camada
fı́sica no caso da rede LTE, o algoritmo de sensoriamento do canal utiliza os parâmetros
de SINR e uma curva de probabilidades de detecção de usuário primário, gerados externa-
mente em um simulador de camada de enlace. O protótipo de algoritmo de sensoriamento
implementado (sensingProcedure), verifica a relação SINR de cada um dos RBGs,
ou a relação entre o SINR médio dos RBGs, e estima as chances de um PU estar trans-
mitindo baseado na curva de probabilidade. A Figura 3 mostra um exemplo de curva
de probabilidade de detecção que serve de entrada no ns-3, calculada em um ambiente
simulado com o uso de vários pontos de amostragem e parâmetros do canal fı́sico de
interesse[5G-Range 2018]. A probabilidade de falso positivo é Pfa = 0.01. O módulo da
camada fı́sica dos eNBs (LteEnbPhy) foi modificado para redirecionar mensagens com
informações do sensoriamento cognitivo para a camada MAC do eNB associado.

Na camada MAC dos UEs (LteUeMac), se encontra a função de notificação da
detecção de PU via canal de controle (SendCognitiveMessageC), ou via canal
de dados (SendCognitiveMessage). A notificação contém o número do quadro e
sub-quadro, mais um bitmap indicando os RBGs em que a transmissão do PU foi de-
tectada. A camada MAC dos eNBs (LteEnbMac) foi modificada para receber as men-
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Figura 2. Diagrama do sensoriamento colaborativo

sagens do sensoriamento colaborativo (RecvCognitiveMessage, via canal de da-
dos, ou RecvCognitiveMessageC, via canal de controle), guardando em seguida
os resultados dos sensoriamentos dos UEs em registros que facilitam a posterior con-
sulta. Ainda na camada MAC dos eNBs (LteEnbMac), dentro da função de indicação
do sub-quadro (DoSubframeIndication) e antes do disparo de cada escalonamento
(SchedDlTriggerReq), foi implementado um método que agrega os dados do sen-
soriamento colaborativo. O resultado dessa agregação é um bitmap de RBGs a serem
ignoradas pelo escalonamento, evitando interferir com o usuário primário.

Um exemplo dos resultados da execução da ferramenta é mostrado na Figura 5,
utilizando a topologia da Figura 4, que contém 10 dispositivos (UEs) e um eNodeB. O
primeiro gráfico da Figura 5 mostra a potência de transmissão medida do PU no canal. No
segundo gráfico, é mostrado o resultado do sensoriamento individual dos UEs ao longo da
simulação. No terceiro gráfico, é mostrada a relação SINR média dos RBGs para cada um
dos UEs ao longo da simulação, visualmente indicando a presença da transmissão do PU.
No quarto gráfico, são plotados os resultados do escalonamento, com espaços em branco
indicando RBGs livres, azul indicando RBGs escaladas (transmissões de downlink), en-
quanto RBGs com transmissões do PU são indicadas em vermelho, onde transmissões
LTE cessam. Este gráfico reflete diretamente o algoritmo de agregação das informações
de sensoriamento colaborativo advindo dos UEs, podendo aumentar ou reduzir o número
de falsos positivos e/ou falsos negativos.

2.3. Aplicações e Casos de uso

A presente ferramenta pode ser utilizada como um suporte para o desenvolvimento e
avaliação dos seguintes casos de uso:

• Novos algoritmos de escalonamento para a camada MAC: algoritmos clássicos
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Figura 3. Curvas de probabilidade de detecção do PU vs SNR [5G-Range 2018]

de escalonamento tipicamente assumem que o canal é licenciado e, portanto, o
eNB é usuário primário. O sensoriamento colaborativo implementado na ferra-
menta provê informações suficientes para a modificação e implementação de no-
vos algoritmos que levem em conta a possibilidade de usar oportunisticamente
um canal licenciado. A ferramenta assume que o canal de controle fica em banda
licenciada e não sofre interferência de terceiros.
• Caracterização do padrão de acesso do PU ao canal e rádio cognitivo: o

acesso à whitespaces, é tipicamente regido por bases de dados controlados por
agências controladoras do espectro. As bases de dados porém, não contam com
comportamento detalhado do padrão de acesso do PU, o que dificulta o reúso
do espectro por terceiros. Neste sentido, a ferramenta oferece a possibilidade
da implementação de algoritmos de aprendizado para identificar e caracterizar o
padrão de acesso do PU, a fim de prever seus acessos e identificar oportunidades
de acesso.
• Efeitos colaterais no sistema baseados no extrapolação do sensoriamento real:

a ferramenta pode ser utilizada para verificar como diferentes mecanismos de sen-
soriamento da camada fı́sica, seja real ou simulada, afetam a rede como todo. O
método sensingProcedure carrega uma curva de probabilidade da detecção
de um PU, que pode ser substituı́da facilmente; permite a detecção para cada RBG
ou no canal como todo, dependendo da necessidade do algoritmo de sensoria-
mento utilizado; pode ser feito apenas em RBGs não alocados para transmissão,
evitando RBG escaladas para downlink (DCIs), uplink (UCIs) e retransmissões
HARQ (RAR).

3. Roteiro de Demonstração
O código fonte, manual e vı́deos estão disponı́veis em https://gabrielcarvfer.
github.io/NS3/COLAB/.

A demonstração da ferramenta se dará em um conjunto de cenários com e sem
acesso dinâmico ao espectro, onde uma rede LTE utiliza oportunisticamente um canal
licenciado para a transmissão de dados, coexistindo com o PU do canal. O cenário si-
mulado difere do padrão LTE-LAA, onde a rede LTE faz uso de um canal não licen-
ciado utilizando o princı́pio LBT (Listen-Before-Talk). A detecção de transmissões do
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Figura 4. Topologia do cenário de simulação para sensoriamento colaborativo

Figura 5. Resultados do sensoriamento colaborativo e reflexo no escalonamento
de recursos
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PU através do sensoriamento colaborativo e cessão das transmissões no canal licenciado,
prevem e/ou reduzem a geração de interferência que afete o PU. A topologia da rede uti-
lizada nos cenários é a mesma utilizada na Seção 2.2, mostrada na Figura 4. A curva de
probabilidade utilizada é a mostrada na Figura 3.

Os cenários exemplificados na demonstração são 04, resultantes das combinações
de um canal AWGN (Additive white Gaussian noise) de 20MHz, com ruı́do de fundo de
-174dBm/Hz, com e sem a presença do usuário primário, com e sem DSA. As métricas
comparadas são latência, vazão, interferência percebida à transmissão do usuário primário
(medição de SINR) e taxa de utilização do canal.

4. Conclusão e trabalhos futuros
A escassez de recursos de rádio e a demanda por melhor cobertura e qualidade de serviço
tornam evidentes a necessidade do desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias que
permitam o uso oportunı́stico do espectro. O COLAB, a ferramenta ora apresentada,
pode ajudar na pesquisa, desenvolvimento e teste de algoritmos para redes cognitivas e
acesso oportunı́stico integrado à pilha LTE do ns-3. Como trabalhos futuros, serão inves-
tigados novos métodos para aprimorar o ciclo cognitivo de sensoriamento, algoritmos de
inteligência artificial para predição do comportamento do PU e alocação de RBGs, algo-
ritmos de fusão dos dados de sensoriamento, melhorando os resultados da ferramenta e
das redes simuladas.
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Abstract. The widespread adoption of cloud computing leads to a constant de-
velopment of more efficient ways to manage the resources used by it. One of
the most recent steps is called Function-as-a-Service (FaaS), a cloud comput-
ing service model where developers can focus on developing functions, without
worrying with the underlying resources. We propose an architecture for deploy-
ing FaaS platforms in hybrid clouds that can be composed by multiple cloud
providers. The architecture enables privately deployed FaaS platforms to per-
form auto-scaling of virtual machines in a distributed infrastructure and routes
requests to servers geographically located closest to the clients, considering a
scenario where the users of such platform are scattered around the globe.

1. Introduction
During the last decade, more and more companies and individuals have adopted cloud
computing as a means of providing Information Technology services. With that increased
interest and adoption of cloud computing, multiple deployment models have been pro-
posed for such infrastructures, allowing it to be used not only via big cloud providers,
namely public clouds, as they were in the beginning, but also via private clouds, using
companies’ own infrastructure. Lately, there has also emerged a demand for hybrid cloud
deployments, i.e., a deployment model that uses both public clouds and private clouds, in-
tegrating them into a single environment, namely multi-cloud infrastructures. According
to RightScale1, 81% of companies that rely on cloud computing to provide their services
choose to use a multi-cloud approach [RightScale 2018].

Another aspect that has changed a lot in the cloud computing scenario is the num-
ber of service models that are available. Classic service models were restricted to SaaS –
Software as a Service, PaaS – Platform as a Service, and IaaS – Infrastructure as a Service,
with those models differing on the level of control and management responsibilities that
the users had over the cloud infrastructure. In contrast, almost anything is provided as a
service and offered by cloud computing providers recently. In this work we will be high-
lighting one of such service that has gained a lot of popularity among cloud computing
researchers and developers, FaaS – Function as a Service.

The FaaS service model aims at shortening an application development cycle by
allowing developers to focus on the development of highly-specialized code (functions)

1https://www.rightscale.com/
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that performs a single task, and deploy them in highly scalable and highly available in-
frastructures, without having to dealdirectly with the underlying physical and virtual in-
frastructure where they will be hosted and executed. In such environments it is much
easier and faster to test the newly created functions. Besides that, a much more fine-
grained, pay-per-use billing model can be used, considering the number of requests to use
a function, and the processing power used by it.

Early FaaS services date back to 2014, when the big cloud providers started
to make them available2, but in the last couple of years, several FaaS platforms have
emerged [OpenFaaS , OpenWhisk , Kubeless , Fission ], allowing the FaaS service model
to be deployed also in private or hybrid cloud computing environments.

A FaaS platform usually consists of a central component – API Gateway – which
is responsible for receiving requests to deploy, update, remove or trigger the execution
of functions, and a backend platform that can be use to automatically scale the resources
allocated to a function depending on the demand (and possibly some other user-defined
limits). It is important to note that most of the FaaS platforms that are available for private
deployments, can only make auto-scaling of containers where the functions are executed,
but not auto-scaling of nodes (virtual machines or bare-metal nodes).

Considering the scenario of multi-cloud platforms, as well as the possibility that
its users are spread worldwide, it would be wise to have requests made by users be handled
by services hosted as close as possible to them.

In this paper we propose a tool forimplementing distributed platforms that support
FaaS, considering both multi-cloud and federated cloud scenarios, that can effectively
balance the load between multiple instances of the service, as well as auto-scale computa-
tional infrastructure capacity available for executing each registered function, considering
both virtual machines and containers.

The rest of this work is divided as follows: in Section 2 we describe the a archi-
tecture proposed for deploying FaaS-based services in geographically distributed multi-
clouds. Thereafter, in Section 3 we discuss the tool hereby proposed, which is a reference
implementation of the proposed architecture. This is followed by the description of the
documentation of the proposed tool (Section 4), and how we intend to demonstrate the
tool at the event (Section 5). We conclude the paper with our final remarks and directions
for future work.

2. Architecture
In this section we describe the architecture proposed for deploying and executing Server-
less applications in federated clouds. This architecture comprises three main components:
(i) FaaS Cluster, (ii) FaaS Proxy, and (iii) Multi-Cloud Resource Allocator (MCRA).
Such architecture is depicted in Figure 1 [Vasconcelos et al. 2019].

The FaaS Cluster, is a cluster where the actual FaaS platform is deployed. Mul-
tiple instances of the FaaS Cluster are deployed on geographically distributed cloud in-
frastructures. This component receives and processes requests coming from the FaaS
Proxy. It is also responsible for monitoring the resources used in each individual cloud
and request the MCRA to perform the auto-scaling of nodes.

2https://aws.amazon.com/lambda/

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019
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Figure 1. DistributedFaaS architecture.

The FaaS Proxy is the new entry-point of the entire architecture. It provides the
same interface that a regular FaaS gateway would. However, instead of processing the
requests directly, it chooses between either forwarding the request to a load balancing
service or forwarding it to a multicasting service. This choice depends on the type of the
request received. Requests related to registering or removing functions available should
be forwarded to a multicaster service. This service will make sure the received requests
are replicated in all FaaS Clusters deployed. On the other hand, requests for executing
functions are forwarded to a load balancing service. This service will chose where to
execute the function, based on the geographic location of the user who made the request
and that of the available FaaS Clusters.

Last but not least, the Multi-Cloud Resource Allocator (MCRA) is the compo-
nent that allocates or removes resources in any of the clouds that provide the infrastructure
to the FaaS Clusters. These clouds may be operated by different providers, and run differ-
ent orchestrator middleware. The MCRA implements auto-scaling at the virtual machine
level.

3. Implementation

In this paper we provide a reference implementation of the architecture proposed based on
some of the most prominent solutions in cloud computing at this time: Fogbow3, Open-
FaaS4, Kubernetes5, HAProxy6 and Asperathos7. Fogbow is used for the provisioning of
virtual machines in a heterogeneous multi-cloud setting, where the FaaS Clusters will be
deployed, and also to allow the auto-scaling done by the MCRA. OpenFaaS was chosen
as the FaaS platform of the individual FaaS Clusters. It is used for deploying and exe-
cuting functions, as well as performing intra-cluster auto-scaling of resources (contain-

3http://www.fogbowcloud.org/
4https://www.openfaas.com/
5https://kubernetes.io/
6http://www.haproxy.org/
7https://github.com/ufcg-lsd/asperathos
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ers). Kubernetes is the backend technology used by OpenFaaS to deploy its infrastrucure.
HAProxy, on its turn, is used to implement load balancing at the FaaS Proxy component.
Finally, Asperathos is used for monitoring the usage of physical resources (memory, CPU,
etc.) at each FaaS Cluster, and perform the auto-scaling of virtual machines using Fog-
bow. The implementation of the FaaS Proxy is complemented with a simple multicaster
explained in Section 3.1. In the rest of this section we further describe the implementation
of each component, as well as the communication between them.

3.1. FaaS Proxy
The FaaS proxy is composed by three subcomponents: (i) an OpenFaaS Gateway Proxy,
a (ii) Load Balancer, and a (iii) Multicaster.

The OpenFaaS Gateway Proxy is an HTTP(S) server written in Golang that ex-
poses the same API as a regular OpenFaaS API Gateway. That is, the server is able to take
requests to create, update, and execute functions, as well as requests for deleting functions
that are no longer needed. When a request for creating, updating or deleting a function
is received, the OpenFaaS Gateway Proxy forwards it to the FaaS Proxy Multicaster, so
that the message can then be sent to all OpenFaaS Clusters belonging to the same cloud
federation. On the other, if a request to execute a function is received, it is forwarded to
the FaaS Proxy Load Balancer, so that it can choose to which cloud provider should the
request be forwarded, based on the location of the user that performed the request and the
location of the OpenFaas Clusters.

The FaaS Proxy Multicaster, also developed in Golang, receives requests from
the FaaS Gateway Proxy and replicates such requests across all FaaS Clusters currently
deployed. If a request fails to be executed in any of the FaaS Clusters, the Multicaster
is responsible for retrying it in background, until it succeeds. The Multicaster also keeps
a history of all actions performed in time, so that if a new FaaS Cluster joins the cloud
federation, it can replicate the state of the other FaaS Clusters (deploying the currently
available functions).

The FaaS Proxy Load Balancer, implemented using HAProxy, uses a set of rules
configured as Access Control Lists (ACLs) and the information about the client geo-
graphic location (based on the client’s IP address) to determine to which FaaS Cluster is
closest to the client and thus should process the request.

3.2. FaaS Cluster
In our imlpementation, the FaaS Cluster is based on the OpenFaaS platform. It can be
subdivided into two main subcomponents: (i) FaaS Service, and (ii) Resource Monitor,
further described as follows.

The FaaS Service is an instance of the OpenFaaS platform. OpenFaaS can use
many backend technologies, such as Docker Swarm and Kubernetes. We have chosen to
use Kubernetes as the underlying technology for deploying it, as it eases the task of auto-
deploying and auto-scaling the containers that compose a given application or service.
The OpenFaaS platform consists of an API Gateway, responsible for receiving requests
to create, update execute and remove functions, as well as containers of the functions
themselves. Additionally, we have included a deployment of a Kubernetes Metrics API8,

8https://kubernetes.io/docs/tasks/debug-application-cluster/
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that enables us to collect metrics about the resources (CPU, memory, etc.) used by the
OpenFaaS cluster.

The FaaS Cluster Resource Monitor was implemented in Python using As-
perathos, which is a platform to facilitate the deployment and control of applications
running in cloud environments. For the purposes of this work, we have developed three
Asperathos plugins that are responsible for: (i) collecting metrics from the Kubernetes
Metrics API, (ii) analysing the need for new resources (virtual machines) or releasing
resources that are no longer needed, and (iii) making the actual requests to the MCRA to
do the auto-scaling of nodes.

3.3. Multi-Cloud Resource Allocator

The MCRA, based on the Fogbow middleware, is responsible for receiving requests from
the FaaS Cluster Resource Monitor to allocate or release resources. Upon receiving a
request, the MCRA uses the Fogbow Resource Allocation Service (RAS), and asks it to
make the necessary adjustments (adding or removing virtual machines) to the appropriate
cloud where the request came from. This component, together with the FaaS Cluster
enables our solution to achieve the aimed auto-scaling of nodes.

3.4. Components Interaction

Figure 2. DistributedFaaS communication architecture.

The communication among the components used in our tool is shown in Figure 2
and is better detailed in the next sections.

3.4.1. FaaS Proxy Components Interaction

The OpenFaaS Gateway Proxy is the system entry point. It receives HTTP(S) requests,
analyzes and forwards them for the next component. Requests for creating, updating

resource-usage-monitoring/#resource-metrics-pipeline
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and deleting functions are forwarded, without modifications, to the Multicaster. Re-
quests to invoke a function are forwarded to the Loadbalancer Component but it has an
X-Forwarded-For header added to it in order to maintain the original request source IP.

Once the Multicaster receives an HTTP(S) request, it will replicate such request
over all FaaS Clusters. The Multicaster will use an HTTP(S) request to communicate with
the FaaS Clusters.

The Load Balancer component is an HAProxy server. The Load Balancer will
receive an HTTP(S) request and forward it to the closest FaaS Cluster. HAProxy will
look into the X-Forwarded-For header to obtain the source IP address and then find the
FaaS Cluster closest to the client.

3.4.2. Resource Monitor Components Interaction

An HTTP(S) request is required to start monitoring FaaS Cluster Components. A re-
quest containing configuration for Asperathos Components is addressed to Asperathos
Manager. Asperathos Manager will receive the request and forward the respective config-
uration for each Asperathos Component over an HTTP(S) connection. Asperathos Com-
ponents will start right after receiving the required configurations.

The Asperathos Monitor will query Kubernetes API periodically over an HTTP(S)
connection to get FaaS Cluster CPU usage information. As soon as the information is
retrieved, Asperathos Monitor will save it on Redis.

The Asperathos Controller will check Redis regularly to get CPU usage infor-
mation. When new CPU usage information is available and scaling is necessary, the
Asperathos Controller will make a Remote Procedure Call to the MCRA (Fogbow Proxy)
which will communicate with Fogbow using its Rest API.

4. Documentation and source code
The documentation of the tool has two parts: i) the installation guide, and ii) the API
documentation.

The installation guide is available online, and can be accessed in the fol-
lowing URL: https://git.lsd.ufcg.edu.br/distributed-faas/
distributed-faas-demo.

Since the DisOpenFaaS tool provides the same API as the standard OpenFaaS
tool (implemented by its OpenFaaS Gateway Proxy component), users of the DisOpen-
FaaS tool should consult the OpenFaaS REST API documentation available online, and
accessible through the following URL: https://app.swaggerhub.com/apis/
adbys/FaaSProxyGateway/0.0.1.

Additionally, users can access the videos that demonstrate how the tool is installed
(available online at https://youtu.be/-dLA\_Fbgt80), and how it works (avail-
able online at https://youtu.be/pGuiV7Oo1hQ).

4.1. Source code
This project has been funded by a private company, and the code is not public. Never-
theless, for the sole purpose of the evaluation of the tool, we are providing the reviewers
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with access to our private software repository. The software repository is available at
https://git.lsd.ufcg.edu.br/distributed-faas, and reviewers can lo-
gin using the following credentials:

• username: sbrc2019
• password: sbrc2019!

5. Demonstration

The demonstration planned will use a pre-installed deployment of the tool using two
clouds at UFCG. In this deployment we use the tool netem () to emulate a WAN en-
vironment, that mimics a real setting. Then the demonstration will follow a flow that
resembles what is shown in the video available at https://youtu.be/pGuiV7Oo1hQ. Thus,
the only requirement for the execution of the demonstration is the possibility to provide
our own laptop (where the client software will run) with an Internet connection (ideally a
wired one, but it should not be a problem if only Wi-Fi is available).

6. Conclusions

We have implemented a tool that allows the deployment of a distributed FaaS platform.
This was done by implementing a new component (FaaS Gateway Proxy) that acts as an
interface between the users of the distributed FaaS platform and the actual FaaS Clusters
that are deployed in multiple clouds.

The availability and scalability of functions was achieved by the use of OpenFaaS
and Kubernetes clusters. By using such technologies, replicas of the functions are auto-
matically deployed and removed in virtual machines belonging to a same FaaS Cluster.
We were also able to achieve auto-scaling of virtual machines in a distributed multi-cloud
environment, by using the Asperathos framework in conjunction with the Fogbow mid-
dleware. This allowed our system to allocate and release both containers and virtual
machines seamlessly.

The third goal of this work, distributing the load across the multiple FaaS Clusters
based on the geographic location of users who make the requests was achieved by writing
ACLs to an HAProxy server proxy.

As a future work, we intend to better evaluate the performance of FaaS-based
applications deployed in such platform, as well as to assess the overall benefits regarding
resources utilisation.
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Abstract. Executing network measurements in the Internet is essential to cha-
racterization efforts, traffic engineering, and failure troubleshooting. The RIPE
Atlas platform is one of the largest publicly accessible active measurement plat-
forms. RIPE Atlas, however, imposes two constraints on user-defined measure-
ments. First, measurement budgets protect networks hosting vantage points and
destinations from overload. Second, the RIPE Atlas API limits which measure-
ments can be requested and when they will be executed. We introduce AtlasDNS,
a framework that interposes between users and the RIPE Atlas API to provide
flexible and centralized control of RIPE atlas measurements, allowing more pre-
cise control of what measurement to perform and reducing measurement cost to
allow more measurements under a fixed budget.

Resumo. A execução de medições de rede é parte integral de esforços de
caracterização, engenharia de tráfego e resolução de falhas na Internet. A
plataforma RIPE Atlas é uma das maiores plataformas abertas de medições ati-
vas. O RIPE Atlas, porém, impõe duas restrições sobre medições definidas por
usuários. Primeiro, orçamentos de medição protegem redes hospedando pon-
tos de medição e destinos contra sobrecargas. Segundo, a API do RIPE Atlas
limita quais medições podem ser requisitadas e quando serão executadas. Nós
apresentamos o AtlasDNS, um arcabouço que se interpõe entre usuários e a API
do RIPE Atlas para prover controle flexı́vel e centralizado de medições, permi-
tindo controle mais preciso de quais medições executar e reduzindo o custo de
medições para permitir mais medições dentro do mesmo orçamento.

1. Introdução
Medir e monitorar a topologia da Internet é uma tarefa integral para modela-
gem e caracterização de suas propriedades [Spring et al. 2004, Cunha et al. 2014,
Anwar et al. 2015, Lone et al. 2017]. Além disso, o monitoramento da topologia da In-
ternet é útil para operadores que precisam entender e realizar engenharia de tráfego ou
solucionar falhas [Katz-Bassett et al. 2008, Katz-Bassett et al. 2012, Giotsas et al. 2017].
A ferramenta mais comumente utilizada para realizar medições ativas de rotas entre dois
dispositivos na Internet é o traceroute. Estas tarefas, entretanto, requerem medições com
grande cobertura da rede para permitir identificação de rotas alternativas e isolamento de
potenciais enlaces com falhas. Em geral, estas medições requerem execução sistemática
do traceroute entre conjuntos representativos de origens e destinos.

Plataformas colaborativas de medição são a abordagem mais comum para obter
acesso a conjuntos de pontos de medição diversos, permitindo coleta de medições to-
pologicamente distribuı́das pela Internet [Cunha et al. 2016]. O RIPE Atlas1 é uma das

1https://atlas.ripe.net
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maiores destas plataformas e oferece aos seus usuários mais de 10.000 pontos de medição
(sondas) instalados em mais de 3.000 sistemas autônomos (ASes), e permite que seus
usuários realizem medições ativas como ping, traceroute e resolução de nomes (DNS).
Um diferencial do RIPE Atlas é o paradigma de controle de acesso, que incentiva a
colaboração para o crescimento e manutenção da plataforma por meio de um sistema
de créditos. Usuários que hospedam sondas em sua rede recebem créditos, que podem ser
gastos para realizar medições a partir de qualquer sonda disponı́vel na plataforma. Este
sistema motiva usuários a expandir a plataforma na mesma proporção que sua demanda.

Apesar da significativa contribuição do RIPE Atlas para realização de medições,2

a plataforma impõe restrições como quotas diárias de utilização e limite de medições con-
correntes à condução de experimentos para evitar sobrecarregar redes hospedando sondas
e destinos com tráfego de medição excessivo. Estas restrições dificultam a condução de
experimentos que precisam de controle mais preciso das medições.

Neste trabalho apresentamos o ATLASDNS, um arcabouço interposto entre usu-
ários e a API do RIPE Atlas para permitir controle mais preciso de medições e otimizar
a utilização de recursos (seção 2). O ATLASDNS intermedia a interação com a API do
RIPE Atlas para configuração de medições e possibilita o controle de origens e destinos
de forma mais flexı́vel. Além disso, o ATLASDNS permite a configuração de medições
contı́nuas, que custam a metade da quantidade de créditos que medições individuais, per-
mitindo a execução do dobro do número de medições.

Uma das contribuições do ATLASDNS é utilizar redirecionamento via DNS, si-
milar ao utilizado em redes de distribuição de conteúdo, para medições do RIPE Atlas.
Um nome de domı́nio gerenciado pelo ATLASDNS é primeiro configurado como o des-
tino de medições do RIPE Atlas. Quando a medição é executada em uma sonda s,
esta dispara uma requisição DNS. O ATLASDNS itera sobre a lista de endereços vin-
culada a este nome para retornar um endereço IP especı́fico. O ATLASDNS permite que
usuários especifiquem quais endereços IP devem ser retornados para cada nome alvo. O
ATLASDNS permite ainda que usuários controlem quais sondas devem realizar medições
para cada nome gerenciado pelo arcabouço. Estas funcionalidades, combinadas, permi-
tem que usuários do AtlasDNS controlem de forma programática as origens e destinos
das medições realizadas pelo RIPE Atlas.

Avaliamos a eficácia do ATLASDNS realizando um experimento de descoberta
de interfaces na Internet. Inspirados em aplicações práticas que utilizam informações
obtidas do protocolo BGP (AS-paths) para definir origens e destino de medições
[Spring et al. 2004, Katz-Bassett et al. 2012], configuramos um experimento que visa mi-
nimizar a sobreposição entre medições de traceroute para maximizar o número de in-
terfaces descobertas. Comparamos resultados experimentais obtidos utilizando as fun-
cionalidades nativas do RIPE Atlas e utilizando o ATLASDNS, demonstrando que a
reconfiguração de destinos e redução do custo das medições permite a descoberta de quase
duas vezes mais interfaces com o mesmo orçamento de medição.

2. O RIPE Atlas
Atualmente, o RIPE Atlas é uma das plataformas com maior número de pontos de
medição (sondas) disponı́vel publicamente. O controle de acesso a seus serviços é reali-

2A página do RIPE Atlas na Wikipedia lista mais de 25 publicações que utilizaram a plataforma.

2
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Figura 1. Fluxo de etapas para requisição, escalonamento, execução, disponibi-
lização e acesso a medições no RIPE Atlas.

zado por meio de um sistema de créditos baseado em recompensa, que concede créditos
diariamente para usuários que hospedam sondas em suas redes. Estes créditos, por sua
vez, são utilizados pelos usuários na realização de medições a partir de outras sondas hos-
pedadas por outros usuários. Medições podem ser avulsas (one-off ) ou periódicas (com
intervalo entre medições especificado pelo usuário). Medições avulsas custam o dobro de
crédito que medições periódicas.

A figura 1 ilustra a requisição e execução de uma medição no RIPE Atlas
[RIPE NCC Staff 2015]. Para configurar uma medição de traceroute, o usuário deve sub-
meter (passo 1) parâmetros de uma medição (como o destino da medição e sondas a serem
utilizadas como origem) à interface de agendamento, que a insere em uma fila junto às
demais requisições (2). A requisição é processada (3) e enviada para as sondas (4), que
executam o traceroute (5). Em seguida, os resultados da medição são enviados (6) para a
interface de disponibilização de resultados, que finalmente são coletados pelo usuário (7).
Como cada um dos passos 2 a 6 pode levar uma quantidade de tempo fora do controle do
usuário, esta arquitetura dificulta o controle de quando as medições são realizadas.

O uso de funcionalidades nativas da plataforma restringe medições de rotas na
Internet a medições para até 100 alvos distintos, o que é uma fração insignificante da
quantidade de possı́veis alvos na Internet. Além disso, o limite diário de uso de créditos
também restringe a execução diária de traceroutes a menos de 17.000: uma fração in-
significante do número de rotas na Internet. Estes problemas tornam o uso eficiente de
créditos na plataforma essencial.

3. ATLASDNS

O ATLASDNS é um arcabouço para controlar origens e destinos de medições no RIPE
Atlas, que gerencia um conjunto de medições previamente configuradas no RIPE Atlas e
um conjunto de nomes de domı́nio N . Cada nome de domı́nio n ∈ N (e.g., targets0.
atlas.winet.dcc.ufmg.br) é configurado como destino de uma medição controlada
pelo ATLASDNS. O controle sobre cada nome de domı́nio n e a medição correspondente
é outorgado pelo administrador do sistema a um usuário.

Endpoint Operações Ações
/targets GET Consultar o estado dos nomes de domı́nio gerenciados.
/ips/n/ GET, POST, UPDATE Gerenciar Mn (atualizações informam um dicionário).
/origins/n/ GET, POST Gerenciar Sn (atualizações informam uma lista).
/admin/ GET, POST Gerenciar Un (atualizações informam um usuário).

Tabela 1. Endpoints da interface REST do ATLASDNS

3
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Figura 2. Fluxo de controle de medições desde a configuração do usuário até o
seu recebimento nas sondas

Usuários podem modificar as origens (sondas) e destinos das medições para
cada um dos nomes de domı́nio sob seu controle utilizando a interface REST provida
pelo módulo ENDPOINT-MANAGER. Para cada nome de domı́nio n gerenciado pelo
ATLASDNS, uma lista de sondas Sn que realiza medições para aquele nome de domı́nio.
Para gerenciar os destinos associados a um nome de domı́nio n, o ENDPOINT-MANAGER
mantém um dicionário Mn → In mapeando um nome n ∈ N para uma sequência de
endereços IP In para os quais sondas que resolvem n devem realizar medições. Além
disso, o ENDPOINT-MANAGER mantém o último endereço IP em Is retornado a cada
sonda s.

Quando uma requisição DNS para um nome n é recebida, o ENDPOINT-MANAGER
consulta o próximo elemento i de In, e o retorna para a sonda que realizou a requisição (se
o último endereço retornado for o último da sequência, o ENDPOINT-MANAGER retorna
ao inı́cio da sequência).

O ATLASDNS permite que administradores modifiquem o conjunto de usuários
Un autorizados a gerenciar Sn e Mn (para os nomes de domı́nio n que controlam) di-
namicamente através de uma interface REST, mostrada na tabela 1. As modificações
realizadas em Un, Sn, e Mn surtem efeito imediatamente, permitindo que usuários contro-
lem de forma instantânea quais medições devem ser realizadas. Para evitar que usuários
aumentem o custo das medições configuradas inicialmente, o ATLASDNS não permite
modificação do número de sondas (tamanho) em Sn. Em termos práticos, usuários podem
apenas trocar uma sonda por outra. Porém, modificações do conjunto Sn são efetivadas
realizando participation requests na interface do RIPE Atlas, o que induz atraso de esca-
lonamento de novas medições para sondas adicionadas a Sn. Nenhuma dessas operações
consome créditos do RIPE Atlas.

A configuração e utilização do funcionamento do ATLASDNS, bem como sua
iteração com o RIPE Atlas, seguem as etapas ilustradas na figura 2. Inicialmente, a
configuração das medições é realizada através das interfaces do RIPE Atlas (1). Para cada
medição é necessário informar o nome de domı́nio n alvo, um conjunto de sondas inicial
para a medição (i.e., o que define |Sn|), e habilitar a resolução de nome pela própria sonda
(caso contrário o RIPE Atlas resolve uma única vez e substitui o nome por um endereço
IP). Os passos 2–4 são executados indefinidamente (até o final das medições ou desliga-
mento do ATLASDNS): (2) o RIPE Atlas escalona as medições, (3) as sondas resolvem o
nome e (4) realizam a medição. A disponibilização dos resultados segue o fluxo descrito
na seção 2. A qualquer momento, um usuário pode modificar a configuração das origens
Sn (5) ou destinos Mn (6) associados a nomes de domı́nio que controla. Uma modificação
de Sn dispara uma sequência de participation requests para a API da RIPE (7).

4
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Considerações Éticas: Reforçamos que o ATLASDNS não fere os termos de uso do RIPE
Atlas. Pelo contrário: a ferramenta apresentada contribui para a prevenção de sobrecarga
na plataforma, já que reduz a quantidade de requisições à API do RIPE Atlas por permitir
reconfiguração dos destinos via DNS. Ressaltamos ainda que todas as restrições impostas
a usuários do RIPE Atlas continuam válidas para medições gerenciadas pelo ATLASDNS.

3.1. Detalhes de Implementação

O ATLASDNS é modularizado em contêineres do Docker3, o que facilita a sua
implantação, extensão e atualização de partes do sistema. Um dos contêineres executa
o ENDPOINT-MANAGER, desenvolvido em cima de uma versão do Flask estendida para
permitir autenticação HTTPS com certificados de cliente4 (a versão padrão só inclui o
caso comum de certificados de servidor). O Flask é conectado ao banco de dados não-
relacional MongoDB que armazena e persiste a configuração atual.

Outro contêinere executa o servidor PowerDNS com um backend desenvolvido
em Python 3. O backend é chamado sempre que o servidor recebe uma requisição para
um dos nomes de domı́nio gerenciados pelo ATLASDNS, e retorna um endereço IP de
acordo o estado atual (i.e., Mn[s] e o último endereço IP enviado a s). Este contêinere
tem acesso ao banco de dados gerenciado pelo MongoDB.

Por fim, um contêinere executa o Redis, que serve como gerenciador de mensa-
gens (message broker) do Celery, que é usado no ENDPOINT-MANAGER para agendar
as execuções dos participation requests na API do RIPE Atlas sempre que um usuário
atualiza a lista de sondas em um conjunto Sn.

4. Avaliação

Para validar a eficácia do ATLASDNS, comparamos dois experimentos realizados no
RIPE Atlas onde o objetivo é maximizar a quantidade de interfaces e sistemas autônomos
(ASes) descobertos. Referenciamos os experimentos por Enativo e EADNS, onde o pri-
meiro utiliza a funcionalidade nativa do RIPE Atlas para requisitar medições avulsas e o
segundo utiliza o ATLASDNS para fazer reconfiguração dinâmica.

4.1. Escolha de Origens e Destinos dos Traceroutes

No experimento Enativo, utilizamos uma heurı́stica para escolher pares de origem e des-
tino que maximizam a quantidade de ASes cobertos pelas medições. Primeiro obtemos os
ASes hospedando cada sonda do RIPE Atlas utilizando a API do sistema. Depois proces-
samos tabelas de roteamento BGP do RIPE RIS e do RouteViews para identificar os ASes
nas rotas utilizadas por estes ASes e outros destinos na Internet. Por último, aplicamos
um algoritmo guloso para escolher sondas e destinos de forma a maximizar o número de
ASes cobertos pelos pares de origem e destino selecionados. A cada iteração, o algoritmo
escolhe o par origem-destino que descobre o maior número de novos ASes. Inicialmente,
o algoritmo escolhe o par origem-destino com a maior rota. Os ASes na rota escolhida são
considerados cobertos e ignorados nas iterações seguintes. Executamos 16.000 iterações
para escolher realizar 16.000 traceroutes avulsos no RIPE Atlas, praticamente o máximo

3 Embora nossa implementação use o Docker, poderia ser facilmente adaptada para outras tecnologias.
4Disponı́vel em https://github.com/barsand/werkzeug/tree/cert-forwarding
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Experimento Créditos Traceroutes Cobertura
Interfaces ASes

EADNS 960.000 32.000 101.178 5.841
Enativo 16.000 47.194 3.446

Tabela 2. Resultados dos experimentos utilizando funcionalidades nativas do
Ripe Atlas e as do ATLASDNS

permitido pelo limite diário de uso de créditos (mantivemos uma margem de segurança
para não atingir o máximo e comprometer o experimento).

Para o experimento EADNS, primeiro identificamos todos endereços IPv4 respon-
sivos a ping, obtendo uma lista H de 1.254.249 endereços. Em seguida, utilizamos a in-
terface da RIPE Atlas para obter a relação de 8.743 sondas públicas ativas. Criamos então
7 nomes de domı́nio, e configuramos o mesmo número de medições periódicas, de forma
que cada medição possua no máximo 1.000 sondas distintas (o máximo permitido pela
plataforma). Ao final da configuração junto ao RIPE Atlas, foram realizadas medições a
partir de 6.530 (um subconjunto das sondas ativas disponı́veis para realizar traceroutes).
Para cada nome de domı́nio, configuramos os alvos no ATLASDNS com os endereços de
H, de forma que cada lista de endereços fosse compartilhada por todas as sondas de um
experimento vinculada ao seu respectivo domı́nio. Além disso, aleatorizamos a lista de
endereços para evitar que vários domı́nios sejam sondados em um curto intervalo. Defini-
mos o perı́odo entre medições consecutivas de cada sonda de forma a utilizarmos a mesma
quantidade de créditos que no experimento Enativo; como medições periódicas custam a
metade de medições avulsas, realizamos um total de 32000 traceroutes em EADNS.

4.2. Resultados

A tabela 2 mostra um sumário dos nossos resultados. A figura 3 mostra o número de
interfaces e o número de ASes descobertos à medida que os experimentos são executados.
No geral, o experimento EADNS observa mais que o dobro do número de interfaces e 61%
mais ASes. Notamos que este resultado foi obtido utilizando uma heurı́stica para escolher
pares origem-destino no experimento Enativo e sem escolha de pares para o experimento
EADNS. Estes resultados demonstram a eficácia do ATLASDNS comparado à utilização
da funcionalidade nativa do RIPE Atlas.

5. Aplicações Práticas
O PEERING Testbed [Schlinker et al. 2014] é uma plataforma que permite o estudo do
protocolo de roteamento interdomı́nio (BGP) em um cenário real, oferecendo aos pes-
quisadores acesso à uma rede (AS47065) conectada a diversas outras redes na Internet,
incluindo múltiplos provedores e alguns pontos de troca de tráfego (PTTs). Assim, o
PEERING possibilita a condução de experimentos que demandam medição ativa do rote-
amento entre domı́nios na Internet.

Diversos trabalhos na literatura abordam temas que envolvem a coleta de
informações de rotas na Internet de forma dinâmica. Por exemplo, [Cunha et al. 2014]
monitora mudanças de rota entre diversos pontos da Internet, e aloca medições dinamica-
mente de acordo com a estabilidade de cada rota; [Quan et al. 2013] avalia a confiabili-
dade da rede, direcionando medições para regiões não exploradas ou com confiabilidade

6
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Figura 3. Comparação da cobertura de Interfaces (esquerda) e ASes (direita)
entre os experimentos com AtlasDNS e RIPE Atlas convencional

reduzida. Na maioria dos experimentos utilizando o PEERING, ao realizar um anúncio
BGP que irá propagar pela Internet, é necessário monitorar as rotas escolhidas pelos ASes
para alcançar o PEERING. Duas formas utilizadas para encontrar essas rotas são: veri-
ficar os AS-paths nos coletores BGP ou realizar medições de traceroute para o prefixo
anunciado, partindo de vários pontos de medição na Internet. A primeira solução fornece
uma cobertura de ASes inferior a 400 ASes, sendo necessário aumentar essa cobertura
através de pontos de medição espalhados na Internet.

O ATLASDNS oferece funcionalidades que facilitam a condução dos experimen-
tos apresentados nos trabalhos citados e em vários outros. Sua utilização por pesquisado-
res e operadores de rede poderá potencializar o uso da plataforma RIPE Atlas e contribuir
diretamente com a qualidade de trabalhos futuros na área de medição e monitoramento
da Internet. Em especial, ao configurar anúncios de prefixos do PEERING, os usuários
que executam experimentos a fim de provocar mudanças nas polı́ticas de roteamento inter-
domı́nio podem configurar medições na RIPE com ajuda com ATLASDNS para monitorar
as rotas entre sondas para os prefixos anunciados. Esta configuração pode ser gerenciada
sob demanda, de acordo com os reflexos observados, para realizar a verificação da efeti-
vidade dos anúncios.

6. Planejamento de Demonstração no Salão de Ferramentas
O Código-fonte, documentação e tutorial de instalação do ATLASDNS estão dis-
ponı́veis em http://dcc.ufmg.br/˜lucas.barsand/atlasdns. Para demonstrá-
lo ao público no salão de ferramentas, será realizada a implantação do ATLASDNS em
um servidor da UFMG gerenciando medições reais no RIPE Atlas. Um segundo servidor
poderá ser utilizado para apresentar o processo de implantação do sistema com o Doc-
ker. Utilizaremos um computador que suporte utilização de comandos Unix e conexão
à Internet para configurar experimentos de medição e evidenciar a contribuição da ferra-
menta descrita neste trabalho no cenário da avaliação descrito na seção 4.2, apoiado por
um poster com conceitos básicos ilustração da arquitetura do ATLASDNS.

Adicionalmente, ofereceremos ao público a oportunidade de interagir com as in-
terfaces do ENDPOINT-MANAGER em um interpretador Python pré-configurado, e geren-
ciar sob demanda configurações de alvos para observar seu funcionamento ao vivo.

7

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019
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7. Conclusão
Diante da importância da realização de traceroutes para pesquisa e operação de re-
des, apresentamos o ATLASDNS, um arcabouço para gerenciamento de medições no
RIPE Atlas, uma das maiores plataformas abertas de monitoramento da atualidade. O
ATLASDNS expande as funcionalidades do RIPE Atlas e é programaticamente acessı́vel.

Avaliamos a eficácia do ATLASDNS realizando dois experimentos com o obje-
tivo de identificar interfaces e sistemas autônomos na Internet, um experimento usando a
funcionalidade nativa do RIPE Atlas e outro utilizando o ATLASDNS. Mostramos que
o ATLASDNS identificou mais que o dobro de interfaces e 61% a mais de sistemas
autônomos para o mesmo número de créditos utilizados no RIPE Atlas.

Agradecimentos: Este trabalho foi financiado por: RIPE NCC, RNP, FAPEMIG, CAPES
e CNPq.
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Abstract. IP anycast is extensively used to distribute services in the Internet.
It relies on BGP, which makes management complex. Furthermore, the avai-
lability of such services in IPv4 and IPv6 (dual stack) increases management
complexity. In this paper we introduce CatchmentView, a visualization tool that
builds graphics of routes using traceroute data from measurement sources
to anycast sites. Visualization from CatchmentView helps operators identifying
differences between routing and catchment of anycast dual stack services. We
built CatchmentView based on the Root DNS servers that are dual stack and le-
verage anycast for distribution. Using traceroutedata from RIPE Atlas we
validate CatchmentView.

Resumo. IP anycast é amplamente utilizado para distribuir serviços na Inter-
net. A dependência no roteamento BGP faz com que a implementação e ge-
renciamento de anycast seja complexo e, ainda, a disponibilidade de serviços
anycast em IPv4 e IPv6 (dual stack) aumenta a complexidade do gerenciamento.
Nesse artigo apresentamos a ferramenta CatchmentView que, utilizando dados
de traceroute, constrói gráficos de rotas a partir de pontos de medição até
réplicas de um serviço anycast. Os recursos visuais do CatchmentView auxiliam
operadores na identificação de diferenças entre roteamento e catchment de um
serviço anycast dual stack. A ferramenta foi desenvolvida tendo como base os
servidores raiz do DNS, que são dual stack e extensivamente distribuı́dos via
anycast. Usando dados de traceroute da plataforma RIPE Atlas validamos
a ferramenta desenvolvida e mostramos sua utilidade.

1. Introdução
O histórico aumento de tráfego na Internet faz com que operadores constantemente bus-
quem alternativas para garantir a performance de seus serviços. A distribuição de serviços
na Internet através do uso de estratégicas de endereçamento anycast foi proposta ainda na
década de 90, porém o abrangente uso dessa técnica ainda é muito recente. Além de
melhora do desempenho, a ampla distribuição dos serviços na Internet através de any-
cast também tem o objetivo de garantir uma certa robustez contra ataques de negação de
serviço distribuı́dos (DDoS—Distributed Denial of Service).

IP anycast consiste em configurar múltiplas cópias de um mesmo serviço na In-
ternet utilizando um único endereço IP. Dessa forma, o protocolo de roteamento BGP é
responsável por encaminhar pacotes para a cópia mais próxima1. Apesar de conceitual-
mente simples, anycast na prática pode se tornar complexo devido a, entre outros, polı́ticas

1Na prática, além de proximidade topológica, muitas outras métricas são utilizadas nas decisões de
roteamento, inclusive métricas polı́ticas [Schmidt et al. 2017].
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de roteamento que tornam o encaminhamento de pacotes imprevisı́vel. O conjunto de ori-
gens (redes ou IPs) que são encaminhados para uma réplica anycast chamamos de anycast
catchment. O catchment de uma réplica anycast não é necessariamente estável, devido às
dinâmicas do roteamento BGP. Além disso, para serviços com muitas réplicas anycast,
a visualização do encaminhamento de pacotes para cada uma das réplicas se torna ainda
mais complexa.

O gerenciamento de um serviço anycast se dá principalmente através da análise de
latência (RTT) [Schmidt et al. 2017], com foco em desempenho. Porém, a visualização
é um artifı́cio importante para identificar situações em que o catchment do serviço como
um todo, ou de uma réplica especı́fica, não está de acordo com o planejado. Esse tipo
de problema de configuração pode, por exemplo, prejudicar o balanceamento de carga
planejado entre as réplicas.

Um exemplo prático em que a visualização do catchment ajuda na operação e ge-
renciamento do serviço anycast é no entendimento entre as diferenças de catchment para
tráfego IPv4 e IPv6 em serviços dual stack. De acordo com [Nikkhah and Guerin 2016],
o roteamento IPv6 já deveria ser semelhante ao do IPv4. Porém, IPv6 ainda está em fase
de implementação e diferenças de roteamentos dos dois protocolos na Internet podem ser
bastante significativas [Wicaksana 2016]. Para um serviço anycast e dual stack, isso pode
significar diferenças grandes de balanceamento de tráfego entre ambos protocolos. Por
exemplo, o servidor raiz do DNS, B-Root, possui atualmente duas réplicas configuradas
como serviço anycast e dual stack. A maioria das requisições DNS em IPv4 são encami-
nhadas pelo BGP para a réplica localizada em Los Angeles, enquanto a réplica em Miami
recebe a maioria das requisições enviadas em IPv6 [Moura 2017].

Contribuição. Esse artigo apresenta a ferramenta CatchmentView, planejada e
desenvolvida com o objetivo de auxiliar operadores no entendimento do comportamento
de serviços anycast e dual stack. A ferramenta provê recursos de visualização através de
grafos de conectividade que mostram o caminho percorrido desde a origem de um pacote
até a réplica destino do serviço anycast, utilizando dados de entrada oriundos de medições
traceroute. A ferramenta está disponı́vel em http://catchmentview.com.

2. Ferramentas Relacionadas

Existem poucas ferramentas disponı́veis online que buscam auxiliar operadores no enten-
dimento do roteamento na Internet e as consequências para seus serviços. Exemplos des-
sas ferramentas são: (a) Radian [Bartolomeo 2016], desenvolvida para a análise visual de
medições de traceroute em tempo real, disponı́vel online, porém limitada a somente 5
pontos de medição na versão demo; e (b) TraceMON [Candela 2017], também de análise
visual de medições de traceroute, mas que tráz informações extra como dados dos
Sistemas Autônomos, whois, latência e geolocalização de IPs. Essas ferramentas têm
por objetivo principal auxiliar a gerência de serviços através de recursos visuais. Porém,
nenhuma delas foca nas particularidades do catchment de serviços anycast e dual stack.

3. CatchmentView: Arquitetura e Implementação

A ferramenta CatchmentView foi implementada com o objetivo principal de prover re-
cursos visuais para entender o catchment de um serviço anycast. Através de dados de
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Figura 1. Arquitetura da ferramenta CatchmentView.

medições de traceroute a ferramenta CatchmentView constrói visualizações do per-
curso de pacotes desde a origem até o serviço anycast de destino. A rota dos pacotes é
apresentada através de saltos entre Sistemas Autônomos.

Como ponto de partida, utilizamos a plataforma RIPE Atlas2 que já possui uma
estrutura de medições de serviços bem estabelecida e operacional. Através da RIPE
Atlas, temos acesso a um grande banco de dados de medições e, entre elas, medições
de traceroute para todos os servidores raiz do DNS (Root servers)3. Os servidores
DNS Root fazem amplo uso de IP anycast para a distribuição de serviços DNS dual stack.
Ou seja, as caracterı́sticas dos servidores DNS Root e a disponibilidade de medições
traceroute dos mesmos através da RIPE Atlas, os faz um perfeito caso de uso para o
desenvolvimento e validação da ferramenta CatchmentView.

A Figura 1 apresenta a arquitetura da ferramenta CatchmentView. Por se tratar de
um serviço Web, a ferramenta é dividida em backend e frontend, detalhados a seguir.

3.1. Backend

O backend, ou servidor, da ferramenta CatchmentView é responsável pela manipulação
dos dados de medições traceroute oriundos da plataforma RIPE Atlas. Essa
manipulação corresponde a coleta, filtragem, processamento e armazenamento dos da-
dos, nessa ordem. O backend da ferramenta foi desenvolvido utilizando a linguagem R.

Coleta. A coleta de dados é feita através da API da plataforma RIPE Atlas4. As medições
das quais os resultados são utilizados pelo CatchmentView são do tipo traceroute e
built-in5. Essas medições são realizadas periodicamente, a cada 30 minutos, por todos os
pontos de medições ativos da RIPE Atlas. Portanto, essa é uma fonte de dados constante.

Filtragem. O processo de filtragem descarta os dados de medições incompletos, por
exemplo, traceroute que não alcançou o destino. (Note que não é do escopo desse
trabalho/ferramenta analisar as causas de falha de uma medição qualquer.)

Processamento. Além da organização dos dados para posterior apresentação no frontend,
2https://atlas.ripe.net/
3IDs das medições utilizadas: 5001, 5008, 5010, 6001, 6008 e 6010.
4https://atlas.ripe.net/docs/api/v2/reference/
5https://atlas.ripe.net/docs/built-in/
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Figura 2. Visão Geral CatchmentView.

dados adicionais são adicionadas aos coletados da plataforma RIPE Atlas. Esses dados
adicionais compreendem informações de localização da origem (pontos de medição da
RIPE Atlas) e dados dos Sistemas Autônomos.

Armazenamento. Por fim, os dados coletados, filtrados e processados são armazenados
localmente no servidor em arquivos estruturados com formato JSON.

Ferramentas adicionais. Dois outros componentes utilizados pela ferramenta Catch-
mentView são fundamentais para a elaboração das visualizações finais: (a) para deter-
minar a qual Sistema Autônomo pertence um IP intermediário na rota resultante de uma
medição traceroute, utilizamos o serviço IP to ASN6; e (b) para estimar a localização
geográfica de uma réplica anycast e, assim, determinar o catchment do serviço, utilizamos
a API da RIPEStat7, que possui um banco de dados de informações sobre endereços IPs
e Sistemas Autônomos.

3.2. Frontend

O frontend do CatchmentView também foi desenvolvido em R e faz uso da biblioteca
ShinyDashboard8. O frontend é dividido em dois módulos: IPv4 vs IPv6 e temporal.

Módulo IPv4 vs IPv6. Tem por objetivo apresentar graficamente as diferenças entre o
catchment IPv4 e IPv6 de um serviço anycast e dual stack. Os gráficos de rotas para
ambos protocolos são exibidos lado a lado, conforme ilustrado na Figura 2. Através da
comparação do catchment IPv4 e IPv6 o operador pode, por exemplo, identificar dis-
paridades não desejadas no roteamento dos dois protocolos para tráfego de uma mesma
origem.

A Figura 2, além dos gráficos de rotas para IPv4 (esquerda) e IPv6 (direita), mostra
os outros componentes da ferramenta com os quais o usuário pode interagir. No menu à
esquerda encontram-se as opções de seleção dos dados a serem exibidos nos gráficos.

6https://iptoasn.com/
7https://stat.ripe.net/index/about-ripestat/
8https://cran.r-project.org/web/packages/shinydashboard/index.html
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Figura 3. Divisão global em cinco regiões definida pela RIPE para localização
dos pontos de medição. Fonte: documentação da plataforma RIPE Atlas10.

Como a ferramenta foi desenvolvida tendo os servidores Root DNS, a opção Select root
permite a seleção de um dos servidores raiz. (No entanto, essa opção pode ser omitida no
uso da ferramenta para outros contextos de medições.) Nesse menu também se encontram
as opções de seleção de data e hora da medição a ser exibida.

Ainda no menu a esquerda da ferramenta, sob o menu Advanced Probe Selection, é
possı́vel realizar uma seleção mais especı́fica dos pontos de medição (RIPE Atlas probes)
que devem ser utilizados para compor o gráfico de rotas. Há três opções para a seleção
especı́fica de pontos de medição, ou grupos dos mesmos: (a) por identificador único
(ID) do ponto de medição9; (b) pontos de medição localizados em Sistemas Autônomos
especı́ficos; e (c) seleção baseada em localização geográfica por região ou paı́s. O filtro
de pontos de medição por região geográfica segue a divisão proposta pela RIPE, ilustrada
na Figura 3, em cinco regiões mundiais: West, North-Central, South-Central, North-East
e South-East.

Acima dos gráficos de rotas há três opções para visualização de dados adicionais
das medições escolhidas pelo usuário: Probes, Map e Settings. Em Probes informações
estatı́sticas sobre as medições realizadas pelos pontos de medição escolhidos são apre-
sentadas. A opção Map apresenta informações relacionadas a localização 11 dos pontos
de medição, com os mesmos marcados em um mapa mundial. Por fim, a opção Settings
possibilita a seleção de outros ou mais pontos de medição, diferentes dos (ou adicionais
aos) inicialmente apresentados no gráfico de rotas.

Módulo temporal. Tem por objetivo possibilitar a busca de dados de medições históricas,
ou seja, realizadas no passado e armazenadas de acordo com os requisitos de dados de
entrada do CatchmentView. Nesse módulo apenas um gráfico de rotas é exibido, sendo
IPv4 ou IPv6. A maior diferença para o módulo de comparação de versões do IP é de
que a ferramenta gera um gráfico apenas, para uma das versões do IP, selecionada pelo
usuário. Através da análise de medições históricas o operador pode, por exemplo, analisar
a evolução do roteamento de um serviço após a inserção ou remoção de uma réplica
anycast.

Gráficos de rotas. Os resultados das medições que compõem o catchment do serviço
escolhido são apresentados em um gráfico formado por nodos e vértices. Os nodos são

9Opção vinculada ao uso da plataforma RIPE Atlas.
11Não utilizamos dados oriundos de ferramentas e banco de dados geográficos para determinar a

localização dos pontos de medição, pois essa informação já está disponı́vel na RIPE Atlas.
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Tabela 1. Nodos presentes nos gráficos de rotas.

Nodo Nome Descrição

Target conceitual Serviço alvo da medição

Mirror Réplica anycast alcançada pela medição

Autonomous System Saltos intermediários da rota

Probe RIPE Atlas Ponto de origem da medição

classificados de acordo com sua funcionalidade e posição na rota (Tabela 1). O Target
conceitual é o serviço anycast alvo das medições—note que não há um nodo fı́sico único
na rota para esse serviço, pois há múltiplas réplicas do mesmo e por isso o denominamos
conceitual. Os nodos denominados Mirror representam as réplicas reais do serviço any-
cast, onde as medições de traceroute alcançaram seus objetivos—somente aquelas
réplicas que receberam medições traceroute (dado o roteamento BGP) aparecerão
no gráfico de rotas. Os nodos do tipo Autonomous System representam os saltos inter-
mediários a nı́vel de Sistemas Autônomos na rota percorrida desde a origem da medição
traceroute até o alvo final da réplica do serviço anycast. Por fim, os nodos Probe
RIPE Atlas são os pontos origem das medições traceroute.

Caracterı́sticas visuais. Para auxiliar no entendimento das informações apresentadas
nos gráficos de rotas, o frontend da ferramenta CatchmentView possui as seguintes fun-
cionalidades. Ao clicar em um nodo o mesmo é destacado no gráfico de rotas. Se o
nodo selecionado for do tipo Mirror ou Autonomous System, somente o nodo selecionado
será destacado. Porém, se o nodo selecionado for do tipo Probe RIPE Atlas, então a rota
inteira construı́da pela medição de traceroute também será destacada. Esse recurso
auxilia principalmente na visualização de diferenças entre rotas IPv4 e IPv6 de medições
traceroute que partiram de uma mesma origem. Ao selecionar um nodo com duplo
clique, uma série de informações são exibidas em uma janela pop-up. Essas informações
variam de acordo com o tipo do nodo selecionado. Por exemplo, para os nodos do tipo
Probe RIPE Atlas, informações do ID, paı́s, localização geográfica e rede de origem são
exibidos sobre o ponto de medição correspondente.

3.3. Generalização da ferramenta

Note que apesar de utilizarmos os servidores raiz do DNS como caso de uso, a ferramenta
CatchmentView pode ser adaptada para a visualização de conexões de qualquer outro
serviço na Internet. A única exigência é de que os dados de entrada, contendo informações
das medições de traceroute, devem seguir os modelos definidos pela RIPE Atlas12.

4. Validação e Caso de Uso

Tendo como base de desenvolvimento os resultados de medições de traceroute da
RIPE Atlas, nos possibilitou realizar estudos de casos em que a ferramenta Catchment-
View auxiliou de forma visual na identificação de diversas situações de disparidades entre
roteamento e catchment IPv4 e IPv6 de serviços anycast dual stack. A Figura 4 apresenta
um exemplo dos casos observados, em especı́fico para o servidor raiz do DNS K-Root.

12https://atlas.ripe.net/docs/data_struct/
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Figura 4. Comparação entre catchment IPv4 (esquerda) e IPv6 (direita) a partir
de 4 pontos de medição tendo como alvo o serviço do K-Root.

Através da análise das rotas percorridas a partir dos quatro pontos de medição
na Figura 4 podemos observar que há grandes diferenças no roteamento IPv4 e IPv6 no
serviço do K-Root. Observamos, por exemplo, que o roteamento do IPv4 é mais “direto”
e isolado que o do IPv6; e também que o catchment do IPv6 é dependente de decisões de
roteamento que acontecem dentro de um único Sistema Autônomo: AS2686. As rotas de
três pontos de medição convergem no AS2686; porém esse Sistema Autônomo novamente
separa as rotas fazendo com que cada ponto de medição alcance uma réplica distinta do
serviço K-Root via IPv6.

Através da Figura 4 visualizamos também que o catchment de réplicas do serviço
K-Root difere nas versões do protocolo IP. Por exemplo, enquanto o catchment IPv4 do
ponto de medição Probe 31461 é a réplica localizada em Buenos Aires–AR, no IPv6 o
catchment para o mesmo ponto de medição é a réplica localizada em Miami–US.

Para ilustrar ainda mais as diferenças de roteamento e catchment visualizadas na
Figura 4, a Tabela 2 resume as informações das rotas obtidas através das medições de
traceroute. Os resultados na Tabela 2 mostram que as diferenças entre roteamento
e catchment IPv4 e IPv6 impactam também no desempenho do serviço (diferenças de
RTT); e que nem sempre uma rota maior, em termos de saltos entre Sistemas Autônomos,
corresponde a um maior RTT—como é o caso da Probe 10866.

Interações com operadores. É importante salientar também que parte da validação
da ferramenta CatchmentView foi realizada gradualmente durante o desenvolvimento
da mesma através de interações com operadores dos servidores raiz do DNS. Alguns
operadores enfatizaram a necessidade de uma ferramenta visual que apresentasse gra-
ficamente o catchment de seus serviços. Através de sugestões e comentários colhidos
durante reuniões com esses operadores, a ferramenta CatchmentView buscou atender al-
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Tabela 2. Resumo dos resultados da Figura 4.

Ponto de medição
IPv4 IPv6

Saltos (AS) RTT (sec) Saltos (AS) RTT (sec)

Probe 10866 4 185,8 5 84,8

Probe 12808 2 123,3 4 139,9

Probe 27142 3 105,7 3 88,2

Probe 31461 4 57,8 5 152,0

gumas necessidades especı́ficas dessa comunidade, mas também buscando ao máximo a
generalização da mesma.

5. Considerações finais
Nesse artigo apresentamos a ferramenta CatchmentView, que tem por objetivo auxiliar o
gerenciamento de serviços anycast dual stack. A ferramenta é composta por um backend
que busca por dados de traceroute na plataforma RIPE Atlas. (A ferramenta pode
ser adaptada para buscar medições de qualquer outro serviço, desde que os dados sigam
a mesma formatação.) O frontend da ferramenta apresenta uma série de filtros que per-
mitem variações nas visualizações dos dados das medições através de gráficos de rotas:
salto a salto a nı́vel de Sistema Autônomo, a partir de um ponto de medição até a réplica
anycast alcançada. Como parte da validação da ferramenta desenvolvida, utilizando dados
de medições de traceroute disponı́veis através da plataforma RIPE Atlas, mostramos
que através das visualizações construı́das podemos identificar diversas diferenças entre
roteamento e catchment de serviços anycast e dual stack. Essas diferenças, quando inde-
sejadas e/ou inesperadas, podem ocasionar um comportamento inesperado do serviço.

Demonstração no SBRC 2019. No Salão de Ferramentas do SBRC 2019, a ferramenta
CatchmentView será apresentada através da utilização de um laptop com conexão a In-
ternet (já que a ferramenta é um serviço Web). Também utilizaremos um pôster para
divulgação da ferramenta desenvolvida.
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Abstract. In this paper we will discuss the soaring need for a Internet of Things
(IoT) platform to operate on increasingly complex real-world problems. In this
scenario, the architecture and deployment used on the open source Konker Plat-
form will be shown and it’s use for a simple device based on the ESP8266 mi-
crocontroller will be demonstrated using the platform operating on the cloud.

Resumo. Neste trabalho será discutida a necessidade crescente do uso de uma
plataforma para dispositivos de Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet
of Things) para atuação em problemas reais cada vez mais complexos. Nesse
cenário, serão exibidas a arquitetura e a implementação usadas na plataforma
open source de IoT Konker assim como será demonstrado o uso de um dispo-
sitivo simples, baseado no microcontrolador ESP8266, acessando a plataforma
baseada em nuvem.

1. Introdução

Dados atuais estimam que hoje existem mais de 17,8 milhões de dispositivos conecta-
dos na internet, dos quais 10,8 milhões são dispositivos de comunicação pessoal, como
smartphones e computadores [Iot-Analytics 2018]. Dessa forma, estima-se que existam
hoje mais de 7 bilhões de dispositivos enviando dados para a internet que não são rela-
tivos a comunicação pessoal, ou seja, que coletam informações de forma autônoma ou
pseudo-autônoma, caracterizando-se como dispositivos de Internet das Coisas ou IoT, do
inglês Internet of Things. Essa classe de dispositivos possui um crescimento mais rápido
que os dispositivos de comunicação pessoal e devem se tornar a maioria dos dispositivos
na internet em 2021, como ilustra a Figura 1.

Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2019
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Figura 1. Número projetado de dispositivos de comunicação pessoal (non-IoT) e
de IoT até o ano de 2025 (gráfico retirado de [Iot-Analytics 2018]).

Dentre os dispositivos conectados, existe uma mirı́ade de modelos diferentes com
sensores e atuadores próprios para as tarefas para as quais foram designados. Dessa
forma, além de medirem grandezas fı́sicas distintas e atuarem das mais variadas for-
mas, até mesmo a configuração dos dispositivos possui particularidades quanto a taxa
de transferência de dados, periodicidade e robustez além dos mais variados modelos de
conectividade para suporte das caracterı́sticas desejadas para o dispositivo. Hoje o modelo
mais comum é a conectividade por Wireless Personal Area Networks (WPAN), que com-
preende redes de pequeno alcance como Zigbee, Z-Wave e Bluetooth, e conectividade
usando Wireless Local Area Networks (WLAN) que compreende conexões WiFi. Co-
nexões de longo alcance e baixo consumo, conhecidas como LPWAN, estão começando a
se tornar mais comum, tendo um crescimento expressivo esperado para os próximos anos,
como ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Número projetado de conexões a internet por dispositivos de IoT, divi-
didos por tipo de conexão (gráfico retirado de [Iot-Analytics 2018]).

Nesse contexto, é necessário uma forma comum e transparente de administrar
e se comunicar, independente do dispositivo ou de como ele está conectado. Além
disso, ter os dados consolidados em um só lugar permite explorar de forma facilitada o
potencial de IoT em sua plenitude, permite tomar decisões baseadas em dados em tempo
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real, ou próximo a tempo real, usando ferramentas capazes de extrair valor de dados
com alta dimensionalidade, como métodos de Machine Learning. Uma solução para
essa complexidade é a utilização de uma Plataforma de IoT que englobe essas funções e
permita uma análise de dados simples, utilizando APIs de acesso bem documentadas.

2. Plataforma de IoT Konker
Construir soluções de IoT que resolvam problemas do mundo real não é uma tarefa trivial
[Konker 2018]. Em geral, é necessária uma combinação de habilidades:

Operational Technology: Trata-se de entender o problema especı́fico que se está ten-
tando resolver e como resolvê-lo no mundo real. Se a solução é uma solução
de irrigação na agricultura, é necessário conhecer quais os problemas associados,
quais os equipamentos são usados para irrigar, de que forma trabalham, onde estão
suas limitações, e assim por diante.

Hardware: Trata-se de construir o equipamento que trabalha como ponte entre OT e a
Internet. Esse equipamento, dependendo das condições de trabalho, talvez tenha
que ser resistente à umidade, sujeira, vibração, temperatura, conectividade. entre
outros aspectos importantes para uma instalação em campo.

Software: Trata-se do I (Internet) em ”Internet das Coisas”. Construir uma solução de
software na Internet capaz de receber, armazenar, processar e analisar grandes
volumes de dados, com alta disponibilidade, segurança e desempenho, além de
ser capaz de auxiliar no processo de gestão da rede de dispositivos utilizados para
alimentar e operacionalizar o fluxo de dados da solução.
A Plataforma Konker é uma ferramenta que endereça o último ponto desta lista: o

Software na Internet. Trata-se de uma Plataforma na nuvem que opera num modelo PaaS
(Platform as a Service) e que realiza o trabalho de receber, armazenar, processar, enri-
quecer, transformar os dados coletados por qualquer dispositivo, assim como simplifica
o trabalho de integração e gestão deles. O objetivo é liberar tempo e esforço para que o
criador de uma solução baseada em IoT possa concentrar seus esforços na solução em si,
no hardware, no problema que deve ser resolvido e em seu modelo de negócio e mesmo
assim tenha uma solução final altamente robusta e escalável. A prototipação de soluções é
especialmente simples: em alguns minutos é possı́vel começar a enviar e visualizar dados.
A principal contribuição para o estado da arte com relação a outras plataformas de IoT se
encontra no desenvolvimento pensado no paradigma de comunicação brasileiro, onde a
maior parte das comunicações são bidirecionais e pouco resilientes, além de permtir o uso
de dispositivos muito simples, com baixo poder computacional. A arquitetura da plata-
forma Konker trata as conexões downstream e upstream da mesma forma idêntica, permi-
tindo as mesmas operações para sensores e atuadores, incluindo dispositivos que operam
como ambos. Com relação a resiliência, é previsto nativamente o uso de Gateways que
permitem mapear de forma transparente dispositivos que podem ter conectividade restrita
ou mesmo não-IP, permitindo o uso de dispositivos com hardware bastante simples.

2.1. Arquitetura da Plataforma
A Plataforma Konker foi desenvolvida usando componentes de código aberto e está dis-
ponı́vel no GitHub [Konker 2019b] sob licença Apache-2.0. O uso de uma licença bas-
tante permissiva tem como premissa a ideia de que soluções baseadas em Internet das
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Coisas são muito amplas para ser construı́das por uma única pessoa ou empresa: elas
serão construı́das por muitos, e que para atingir todo seu potencial de uso ela deve ser
amigável com a criação e aceleração de novos negócios. Ela também está disponı́vel
no formato Docker [Konker 2019a], possibilitando a instalação em ambientes locais
sem preocupações com dependências e inconsistências de bibliotecas e softwares. Para
instalação usando o Docker é necessário: um Sistema com o Docker instalado (Linux,
OSX, Windows 10), 1 GB de memória RAM e 1 GB de espaço em disco disponı́vel.

Em sistemas Linux ou OSX, basta executar o comando abaixo para baixar e
instalar o docker contendo a plataforma:

sudo docker run -p 80:80 -p 1883:1883 -v /yourpersistentfolder:/data/db -itd
konkerlabs/konker-platform

Após a instalação, a interface da plataforma se encontrará em http://localhost,
com as credenciais padrões usuário: admin@localhost e senha: changeme, e
pode ser aberta no navegador de preferência. Maiores detalhes da instalação po-
dem ser encontrados na referência [Konker 2019a]. Embora seja possı́vel instalar
localmente, a plataforma foi projetada para rodar em nuvem e pode ser acessada em
https://demo.konkerlabs.net. Nessa página é possı́vel criar um usuário
com capacidade de utilizar até 5 dispositivos gratuitamente. É importante observar que
rodando na nuvem é possı́vel atingir mais facilmente o objetivo principal da plataforma
de conectar dispositivos localizados em qualquer parte do planeta de forma transparente,
robusta e consistente.

Como discutido no inı́cio da seção, a arquitetura da Plataforma Konker na nu-
vem é composta por módulos distribuı́dos por um cluster de máquinas em diferentes Data
Centers, orquestrada usando o Marathon/Mesos [Marathon 2019] para garantir alta dis-
ponibilidade.

Um macro desenho de todo o espaço da solução da plataforma Konker pode ser
visto na Figura 3. Nela é observada a solução desde o lado do dispositivo e Gateway até
a aplicação por parte do usuário. Embora seja importante observar o todo, o escopo desse
trabalho se concentra em três principais componentes na plataforma: Data, Core Platform
e API. Esses componentes podem ser vistos em detalhes na Figura 4.

Data: Componente que recebe e envia as mensagens via MQTT ou REST
[Salman and Jain 2019] para os dispositivos e Gateways, além de enfileirar
as requisições usando o RabbitMQ [RabbitMQ 2019]. O broker utilizado para
comunicação MQTT é o Mosquitto [Mosquitto 2019], com planejamento para
utilização futura do VerneMQ [VerneMQ 2019]. A ingestão de dados via HTTP é
feita utilizando como backend o NGINX [NGINX 2019], juntamente com código
em Java para migração dos dados. Nessa camada também ocorrem os processa-
mentos de rotas e regras simples na ingestão dos dados bem como Bridges de
transformação de formato dos dados, para ingestão de dispositivos com pacotes
de dados diferenciados, como dispositivos de tracking (GPS) comerciais.
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Figura 3. Espaço de solução da Plataforma Konker.

Figura 4. Detalhe dos 3 componentes da plataforma Konker abordados nesse
trabalho.
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Core Platform: Componente central da plataforma onde ocorre leitura e gravação
dos dados nos diferentes bancos de dados utilizados além da autenticação dos
dispositivos. Para os dados provenientes de dispositivos (payload das mensagens)
é utilizado um banco de dados distribuı́do Cassandra [Cassandra 2019] enquanto
para os metadados desses dispositivos se encontra em um Database Mongo
DB [MongoDB 2019]. Outro banco de dados usado nessa camada é o Redis
[Redis 2019] como cache para processos como Alertas gerados na plataformas
por dispositivos. Existe também um storage para arquivos, como firmwares, que
se utiliza do serviço S3 da Amazon [Amazon 2019]. O software desenhado para
integração de todos os componentes dessa camada se utilizam principalmente das
linguagens: Java, Node.JS e Python.

API: Componente projetado para controle de todos os itens configuráveis pelo usuário,
ou seja, essa camada é responsável pela criação, modificação e exclusão dos
metadados de dispositivos, usuários, gateways, alertas e rotas. O principal
componente dessa camada é o Swagger [Swagger 2019] e ela possui toda a
comunicação com o usuário usando REST. Também faz parte dessa camada a
própria documentação da API também baseada em ferramentas do Swagger.
A maior parte do código dessa camada, assim como das demais, é escrito em Java.

3. Usando a Plataforma Konker
O modo mais simples de testar a plataforma é utiliza-la na nuvem, gratuita para até 5
dispositivos, disponibilizada no site: https://demo.konkerlabs.net. Caso haja
a necessidade de usar mais dispositivos, existe a possibilidade de contratação de mais
dispositivos na plataforma na nuvem na modalidade PaaS ou usando uma instalação
particular como descrito em detalhes na referência [Konker 2019a]. Quatro conceitos
importantes antes de iniciar a criação de dispositivos e envio de dados são [Konker 2018]:

Dispositivo: Um dispositivo na Plataforma Konker é uma representação de um
dispositivo fı́sico (ou virtual) que envia ou recebe dados. É o equivalente a
”Things”quando se fala em ”Internet of Things”. Apenas dispositivos cadastrados
na plataforma podem enviar e receber dados.

Canal: O conceito de canal está associado ao dispositivo e é uma maneira de agrupar
mensagens com conteúdo semelhante para que possam ser tratadas em conjunto.
Um exemplo é o caso em que um dispositivo tem 2 sensores: um sensor de umi-
dade e um sensor de temperatura. Nesse caso, é aconselhável que os dados en-
viados pelo dispositivo sejam enviados para um canal ”temperatura”e os dados
de umidade para um canal de ”umidade”. Dessa forma, pode-se aplicar filtros ou
visualizações apenas para um tipo de informação ou de outra independentemente.
Canais não precisam ser cadastrados: basta informar seu nome durante o envio da
informação que ele será automaticamente criado.
Os canais também são relevantes para o dispositivo que recebe os dados. Suponha
que um dispositivo receba da plataforma 2 tipos de informação, como por
exemplo comandos e configurações. Nesse caso, o dispositivo pode fazer uma
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assinatura para receber apenas os dados de comandos ou apenas os dados de
configuração.

Rota: Uma rota é um caminho que liga um dispositivo de entrado a um dispositivo
(ou webservice) de saı́da. Dessa forma, se há um dispositivo que contém um
botão chamado ”Botao 01”e um dispositivo que contém um LED chamado ”LED
01”, pode-se criar uma rota que liga o dispositivo ”Botao 01”ao dispositivo
”LED 01”, de forma que as mensagens enviadas ao pressionar o botao sejam
encaminhadas ao dispositivo que acende ou apaga o LED. Nesse cenário, também
seria necessário especificar, na rota, qual o canal em que os dispositivos se
comunicam.

Transformação: Um ponto de transformação permite que uma mensagem seja arbi-
trariamente manipulada durante o processamento da rota para que ela esteja no
formato que o dispositivo de saı́da possa entender. Isso é realizado através de
chamadas a serviços externos à plataforma que devem receber as mensagens,
processá-las e devolvê-las à plataforma para continuar o processamento.

Um tutorial com todos os passos necessários para conectar um dispositivo na
plataforma pode ser encontrado no vı́deo: https://www.youtube.com/watch?
v=lL6Fsi1kDSw. Nesse exemplo é conectado à plataforma um medidor da tensão de
alimentação de um NodeMCU, que é uma placa de ensino baseada no microcontrolador
ESP8266 [Espressif 2019]. Caso uma utilização mais avançada ou automatizada seja
necessária, também está disponı́vel em vı́deo o tutorial de utilização da API no link:
https://www.youtube.com/watch?v=HWRTcOwh978.
A documentação completa, em texto, descrevendo em detalhes o uso da plataforma e da
API, pode ser encontrada em: https://www.konkerlabs.com/developers/
developers-pt.html

4. Descrição da Demonstração planejada para o SBRC

A demonstração planejada para o O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e
Sistemas Distribuı́dos consiste em reproduzir os passos necessários para conectar um dis-
positivo na Plataforma Konker (PaaS), criar uma rota entre dois dispositivos, visualizar
os dados de forma rápida na própria plataforma e rodar uma análise em Python nos dados
obtidos em tempo real. Também serão exibidos dados obtidos em tempo real dentro do
Campus na Universidade Estadual de Campinas (dentro do programa SmartCampus) e ao
menos uma aplicação consumindo dados da plataforma. Como dispositivos serão usados
microcontroladores ESP8266 e ESP32 [Espressif 2019] além de sistemas mais complexos
rodando Linux, como o Raspberry Pi [Raspberrypi 2019]. Todos os sensores, atuadores
e computadores serão fornecidos pela Konker, sendo necessário no local apenas uma co-
nexão com a Internet (WiFi para os dispositivos), uma mesa ou bancada para interação
das pessoas com os dispositivos, acesso a rede elétrica e dois monitores ou televisores
para exibição dos dados, da plataforma e aplicações.
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Abstract. Fake news is created and shared in large scale through applications
such as WhatsApp and Telegram. The massive sharing of such news on these ap-
plications is caused by the impact of the headline, along with the ease of sharing
and also by the lack of a verification method. Therefore, it is evident the need
for a tool that facilitates the judgment of the news integrity. This work proposes
TrendsBot: a Telegram bot capable of collecting evidence through Twitter and
news portals, supporting users in a quick check of that news. The bot queries
keywords through transcribed audios or texts sent to a group, collects evidence
related to those words, and relates them to the terms of the news.

Resumo. As notı́cias falsas, conhecidas como Fake News, são criadas e com-
partilhadas em larga escala por meio de aplicativos como WhatsApp e Tele-
gram. O compartilhamento em massa dessas notı́cias nesses aplicativos é cau-
sado pelo impacto do tı́tulo, juntamente com a facilidade de compartilhamento e
também pela falta de um método de verificação. Portanto, fica evidente a neces-
sidade de uma ferramenta que facilite o julgamento da integridade das notı́cias.
Este trabalho propõe o TrendsBot: um bot para Telegram capaz de coletar
evidências através do Twitter e portais de notı́cias, dando suporte aos usuários
em uma verificação rápida dessas notı́cias. O bot consulta as palavras-chave
através de áudios transcritos ou textos enviados a um grupo, recolhe evidências
relacionadas com essas palavras e as relaciona com os termos da notı́cia.

1. Introdução
Recentemente, com o aumento de atividades em redes sociais a facilidade da propagação
de mensagens também se intensifica. Com vários canais de comunicação disponı́veis,
constantemente, o leitor é estimulado a propagar noticias com procedência duvidosa ou
falsa. As notı́cias falsas ou Fake News, apesar de ser um assunto antigo, vêm ganhando
destaque de forma recorrente e teve seu estopim durante as corridas eleitorais norte-
americanas de 2016 [Zhang and Ghorbani 2019]. Informações falsas podem ser impre-
cisas, onde a informação não é totalmente correta ou incorreta, que geralmente tem a
finalidade de enganar o usuário com uma mensagem totalmente falsa. Do mesmo modo,
alguns estudos sugerem que notı́cias falsas são direcionadas para um público que prova-
velmente não lê o conteúdo da manchete, sendo desta maneira propagadas como notı́cias
verdadeiras [Trends 2017].

Apesar da mobilização dos governantes e das empresas em tentar conter a
propagação de notı́cias falsas, essas ainda se difundem nas redes sociais. Pesquisas
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1186



mostram que em 2016 mais de 80% dos estudantes de nı́vel médio tiveram proble-
mas em distinguir notı́cias reais de anúncios patrocinados [Sadikoglu and Oktay 2018,
Dey et al. 2018]. Em consonância com as redes sociais, os aplicativos de troca de mensa-
gens instantâneas (IM) têm sido um dos principais disseminadores de Fake News.

O Telegram é uma aplicação de mensagens instantâneas que possui importantes
funcionalidades que foram exploradas para a elaboração deste trabalho. O Telegram é uma
aplicação em nuvem (do inglês cloud-based) com arquitetura distribuı́da e que utiliza seu
próprio protocolo de comunicação MTProto para acessar a API (Application Program-
ming Interface) do servidor a partir de um dispositivo móvel [Tel 2019]. Atualmente, o
Telegram conta com duas APIs que são disponibilizadas gratuitamente para desenvolve-
dores, que são a API Bot e a API TDLib.

O termo bot vem da palavra inglesa robot que significa robô. São scripts auto-
matizados que podem realizar tarefas de forma automática, se conectar com a web, ou
até mesmo trocar informações com outros bots [Eslahi et al. 2013]. A API bot possibi-
lita que os bots sejam implementados e/ou ligados em rede, e realizem funcionalidades
customizadas. A API TDLib é uma biblioteca da base de dados multi-plataforma do Tele-
gram, onde é possı́vel implementar um cliente (da arquitetura cliente-servidor) totalmente
customizado.

Neste trabalho, é proposto o TrendsBot, um bot para Telegram de interação semi-
automática, utilizando a API bot. Sendo assim, é possı́vel que um bot seja capaz de coletar
indicativos em portais de notı́cias confiáveis utilizando a API do Twitter que coleta mais
dados para auxiliar os usuários em uma rápida análise de informações tendenciosas. O
bot atualmente consulta palavras-chave através de áudios ou textos, e refina os resultados
com base na análise do conteúdo pesquisado, determinando a relevância, coincidindo e
relacionando os termos consultados, e retornando informações que estão de fato ligadas
às notı́cias falsas.

Este documento esta organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os traba-
lhos relacionados sobre os temas abordados neste artigo. A seção 3 detalha as tecnologias
utilizadas e as funcionalidades da ferramenta. A seção 4 descreve os resultados e trabalhos
futuros. E por fim, a seção 5 disponibiliza os links para o TrendsBot.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta trabalhos recentemente propostos para auxı́lio e detecção de
notı́cias falsas (fake news). Alguns artigos também abordam, de forma mais geral, o
uso de chatbots como ferramentas de auxı́lio ao usuário (assistentes). Outras aborda-
gens genéricas apontam um caminho de pesquisa relacionado ao uso das informações
disponı́veis nas redes sociais e sites de notı́cias como um caminho viável para detecção
de fake news.

Em [Hassan et al. 2017] é apresentada uma arquitetura para checagem de fatos,
através de uma ferramenta baseada nas tecnologias de: Aprendizagem de Máquina, Pro-
cessamento de Linguagem Natural e Consultas em Banco de Dados. A arquitetura do soft-
ware propõe um fluxo que inicia com o monitoramento de sites e redes sociais, passa por
um subsistema que classifica e seleciona os fatos para verificação, realiza comparações
em fontes confiáveis (sites, serviços e mı́dias sociais), e retorna um relatório que pode ser
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apresentado via API das redes sociais (por exemplo, uma conta do Twitter1 para postagem
de um comentário sobre a notı́cia).

Já [Long et al. 2017] propõe uma extensão de um modelo para detecção tradi-
cional baseado em redes neurais, e lhe adicionam as informações de perfil do orador
(informações pessoais, com intuito de lhe dar credibilidade). Em [Sample et al. 2019], é
utilizada uma abordagem baseada em um modelo linguı́stico que identifica caracterı́sticas
das notı́cias verdadeiras e falsas, de maneira que o conteúdo das verdadeiras possa ser ca-
racterizado quantitativamente. Além disso, é feita uma análise do padrão de propagação
de notı́cias, no qual as notı́cias verdadeiras diferem das notı́cias falsas, sendo estas últimas
muitas vezes originadas em bots com o objetivo de saturar o espaço de notı́cias.

O trabalho de [Granik and Mesyura 2017], observa a similaridade entre os siste-
mas de filtros de Spam e de detecção de fake News, além de propor outra abordagem que
utiliza Inteligência Artificial (IA) baseada em redes Bayesianas para detecção de notı́cias
falsas.

Recentemente, [Della Vedova et al. 2018] trouxe uma abordagem interessante,
com o uso de IA, utilizando dois métodos de forma combinada, que consideram o
conteúdo da notı́cia e os sinais sociais. Esse método de detecção foi validado no mundo
real via chatbot do Messenger do Facebook e obteve taxa de acerto de 81,7%. Na análise
dos sinais sociais, o chatbot recebe uma string, valida se é uma string de uma postagem
do Facebook, depois lista o conjunto de códigos Identificadores (IDs) das pessoas que
curtiram o post publicamente, e em seguida classifica o post.

Por outro lado, [Wang et al. 2018] faz uma revisão das principais técnicas de
criação e disseminação das notı́cias falsas (com uso de chatbots) e conclui dizendo que
a checagem das informações é um ponto chave para o combate das fake news, desde que
seja realizada de forma automática.

Analisando as propostas, foi possı́vel observar várias alternativas possı́veis de se-
rem executadas em termos de linhas de pesquisa, seja individualmente ou em conjunto.
Como ponto de partida e de exploração, utilizamos as visões gerais de [Rubin et al. 2015],
[Conroy et al. 2015] [Wang et al. 2018] e [Sample et al. 2019] para estudar as principais
caracterı́sticas e comportamentos dos processos de criação e propagação das notı́cias fal-
sas. O trabalho bastante completo de [Buntain and Golbeck 2017] contribuiu essencial-
mente nas fases de entendimento do problema e de proposição da solução, fornecendo um
mapeamento abrangente sobre as tecnologias empregadas nas áreas correlatas das chama-
das fake news em mı́dias sociais, incluindo as etapas de caracterização e identificação
(e diferentes técnicas, ferramentas e modelos utilizados). A abordagem ainda especi-
fica outras áreas correlatas relevantes, e em geral revelam uma importante perspectiva de
Mineração de Dados como solução para os problemas apresentados.

Através dos estudos de [Hassan et al. 2017], [Long et al. 2017],
[Granik and Mesyura 2017], [Della Vedova et al. 2018] observamos que várias aborda-
gens utilizam mecanismos inteligentes para classificação e detecção das notı́cias falsas,
e têm se mostrado eficientes. Especificamente em [Della Vedova et al. 2018], foram
utilizados, de forma aplicada, os chatbots para auxiliar na detecção de fake news (nesse
caso, restrito às postagens do Facebook). Os autores de [Hassan et al. 2017] afirmam que

1http://twitter.com.br
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(a) (b) (c)

Figura 1. Capturas de tela mostrando a interação com o TrendsBot

realizam o monitoramento de sites e redes sociais, e que utilizam a API do Twitter apenas
para exibição do feedback.

3. Tecnologias e Funcionalidades
O TrendsBot consiste de um chat bot que auxilia os usuários a identificarem notı́cias de
procedência duvidosa e/ou falsa em grupos do Telegram. O bot é capaz de interagir de
forma semi-automática com os membros do grupo. Uma vez mencionada a palavra-chave
de acionamento correspondente à notı́cia em foco através de mensagens de voz ou texto,
o bot coleta os termos presentes na mensagem e realiza uma consulta em portais online
do Twitter de alta confiabilidade como o G12, o BBC3 e o Diário de Pernambuco4. Adici-
onalmente, a página web “Fato ou Fake”é consultada para complementar as informações
já colhidas nos portais.

A Figura 1 mostra uma interação sendo realizada com o bot (a) através da
palavra-chave \twitter e passando um texto para ser buscado, nesse caso a palavra
Bolsonaro. Como pode ser visto ainda em (a), a palavra não está entre as tendências
do Twitter e também que existe uma notı́cia relacionada no site G1 e em (b) outra do
Diário de Pernambuco. Em (b) em (c) é mostrado o resultado da busca por notı́cias
feitas no site “Fato ou Fake”. Assim, os membros do grupo podem olhar esses indı́cios e
concluir sobre a veracidade de alguma notı́cia relacionada com o termo buscado, podendo
assim compartilhar esses indı́cios e ajudar a outro contatos a refletirem se aquela notı́cia
é verdadeira ou falsa.

Na Figura 2 é apresentada a arquitetura do TrendsBot. O bot do Telegram é res-
ponsável por intermediar a comunicação entre o usuário e o servidor, enviando requisições
para o servidor através de métodos HTTP GET e POST. Para consultar os Tweets mais
recentes dos Portais, é necessário que o bot envie um texto normalizado ao servidor utili-
zando um método HTTP POST. A partir deste momento, o texto normalizado, os Tweets

2https://g1.globo.com/fato-ou-fake
3https://www.bbc.com/portuguese
4http://www.diariodepernambuco.com.br
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Figura 2. Arquitetura do Sistema
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dos Portais e as Fake News do “Fato ou Fake são enviados a um bloco de comparação do
bot para verificar que a mensagem enviada está entre as notı́cias falsas.

Para o desenvolvimento do TrendsBot foi necessário um conjunto de tecnologias
que seriam imprescindı́veis para a integração. Sendo um bot para o aplicativo Telegram,
foi necessário utilizar uma API que pudesse implementar os comportamentos necessários
quando o bot fosse solicitado. Logo, a biblioteca Python Telegram Bot5 foi utilizada,
permitindo a adição de comandos ao bot.

Com essa implementação, foi possı́vel adicionar dois comportamentos fundamen-
tais para o TrendsBot. O primeiro comportamento foi referente ao recebimento de um
texto pelo bot, enquanto que o segundo foi relacionado ao recebimento de áudio. Desta
forma, foi programado que quando uma mensagem for enviada contendo uma palavra es-
pecı́fica predefinida, o bot é engatilhado e se comunica com a aplicação servidor passando
esse texto na requisição.

Se durante o recebimento do áudio for encontrada uma palavra especı́fica predefi-
nida, o fluxo engatilhado possui mais uma etapa. Essa etapa é referente ao envio do áudio
para a transcrição, que é realizada pela API chamada Google Speech To Text6. Logo, para
cada requisição do bot que precisasse realizar transcrição, é necessário antes que o áudio
seja enviado para o serviço de armazenamento da Google Cloud, o Google Cloud Storage,
para que de lá a API de transcrição pudesse inferir o conteúdo do áudio que está sendo
processado.

Finalizada a etapa de adquirir o texto, seja por texto ou por transcrição de áudio,
o bot realiza uma etapa de normalização do texto. Nessa fase de normalização são re-
movidas palavras do texto que não são representativas para a compreensão da mensagem,
isso durante a fase de análise de sentimento. Para essa etapa de normalização foi utili-
zada a biblioteca NLTK (do inglês Natural Language Toolkit), e para remover as palavras
menos representativas da lı́ngua portuguesa, usou-se uma lista de palavras definidas no
repositório de stop-words7.

Com o texto normalizado, a próxima etapa é realizada pelo código servidor. Para
isso, o bot realiza uma requisição HTTP/POST para o servidor com o conteúdo do texto
normalizado. Com o texto normalizado, é feita uma consulta no Twitter em busca das
mensagens mais relevantes sobre aquele assunto. Uma vez que o servidor recebe essas
mensagens, ele inicia o processo de análise de sentimento através da API Google Natural
Language, que ao receber o texto realiza um processo de score.

Para a análise são usados valores de referência para definir o sentimento em quatro
opções possı́veis, que são os sentimentos: claramente positivo, quando o score é dado en-
tre 0.8 e 1; neutro, entre 0.1 e menor que 0.8; misto, entre 0 e menor que 0.1; e claramente
negativo, entre -0.6 e menor que 0.

Uma vez que o bot recebe o sentimento e as notı́cias coletadas que estão relaci-
onadas ao tema, ele envia três informações relevantes que ajudarão o usuário a entender
se aquela mensagem enviada por ele está relacionada a alguma notı́cia falsa, como já

5https://python-telegram-bot.readthedocs.io/en/stable
6https://cloud.google.com/speech-to-text
7https://github.com/Alir3z4/stop-words/blob/master/portuguese.txt
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mencionado na explicação da Figura 1.

4. Resultados e Trabalhos Futuros
Um problema atual na sociedade são as notı́cias falsas (do inglês Fake News). Esse tipo
de notı́cia pode ser completamente ou parcialmente falsas, e pela falta de uma mı́nima
verificação dos usuários, seja pela natureza atrativa da notı́cia, e aliada com a facilidade
do compartilhamento pelas aplicações, essas notı́cias são massivamente compartilhadas.

Esse tipo de notı́cia motiva diversos pesquisadores a buscarem mecanismos e
ferramentas que apontem caracterı́sticas para auxiliarem os usuários a julgarem essas
notı́cias como verdadeiras ou falsas. Páginas de internet como a “Fato ou Fake”são me-
canismos básicos que informam quando uma notı́cia é verı́dica. Entretanto, é necessário
que um administrador da página decida e informe ao leitor os fatos que justificam uma
notı́cia como verdadeira ou não.

Com isso, a necessidade de ferramentas que automatizem a coleta de indı́cios e
dispensem a necessidade de jornalistas que classifiquem essas notı́cias está mais alinhada
com a facilidade e o tempo necessário para que uma notı́cia se torne viral. Isso justifica
aplicações como a do bot TrendsBot, que é uma aplicação que utiliza a rede social Twitter
para coleta de evidências que ajudem os membros de grupos no aplicativo do Telegram a
decidirem a veracidade da notı́cia.

Quando o bot é invocado, ele torna-se capaz de mostrar em um grupo no Telegram
se uma notı́cia está entre os assuntos mais comentados do momento. Também mostra s
e existe nos perfis do Twitter de três portais de notı́cias alguma menção sobre aquele as-
sunto. E por fim consulta a página “Fato ou Fake”em busca de alguma notı́cia verdadeira
ou falsa referente ao assunto.

Entre os trabalhos futuros, está a implementação de uma funcionalidade onde o
usuário submete sua localização para que o bot identifique as notı́cias próximas ao usuário
que tenham mais indı́cios de serem falsas. Com isso, esse usuário poderá compartilhar os
indı́cios encontrados pelo bot de que as notı́cias que estão nos seus grupos são verdadeiras
ou falsas. Outra adição será para que o bot inicie uma busca por indı́cios sempre que
um link for compartilhado no grupo, assim todos saberão dos fatos e indı́cios antes de
comentarem e compartilharem. Também como trabalhos futuros, estão a adição de mais
integrações com portais de notı́cias de jornais locais (região, estado ou cidade) que podem
trazer mais indı́cios do que um jornal de abrangência nacional no julgamento da notı́cia,
e ainda a integração com mais portais do tipo “Fato ou Fake”.

5. Demonstração
Nesta seção estão todos os links para os artefatos do TrendsBot.

• Links para os códigos do bot: Bot8 e Servidor9;
• Links para o manual de instalação e configuração da aplicação10 e vı́deos demons-

trando a instalação11 e uso da aplicação12.
8https://github.com/wellisonraul/TrendsBotPython
9https://github.com/wellisonraul/TrendsBotGoLang

10https://git.io/fjUsZ
11https://youtu.be/HYEYfvtTbzQ
12https://youtu.be/jEgaV5YqABk
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Abstract. The Internet of Things(IoT) is present in many domains, among them 

the smart home. In this segment, most of the IoT applications perform cloud 

communication to offer various types of services for the devices. However, for 

the smart home scenario, through the ACE-OAuth framework, an 

authentication and authorization service can still be established in the LAN, 

making it easier to prevent cyber attacks. For this, the article presents the 

investigation of the proposal, the design and development of a prototype based 

on the ACE-OAuth framework. With this prototype in development it is 

intended that developers have a new practical understanding of the operation 

of new permission control trends for their applications. 

Resumo. A Internet das Coisas (IoT) está presente em vários domínios, 

dentre eles o das casas inteligentes. Grande parte das aplicações de IoT 

realizam comunicação em nuvem para oferecer diversos tipos de serviços aos 

dispositivos. No entanto, para o cenário de casas inteligentes, por meio do 

framework ACE-OAuth, um serviço de autenticação e autorização pode ser 

estabelecido ainda na própria LAN, facilitando na prevenção contra ataques 

cibernéticos. Para isso, o artigo apresenta a investigação da proposta, a 

concepção e o desenvolvimento de um protótipo baseado no framework ACE-

OAuth. Com esse protótipo, pretende-se que desenvolvedores tenham uma 

nova compreensão prática do funcionamento das novos processos de controle 

de permissão em suas aplicações.  

1. Introdução 

A crescente proliferação massiva dos dispositivos da Internet das Coisas (Internet of 

Things, IoT) já tomou conta dos lares domésticos. A adesão a eles, muitos já com 

inteligência embarcada, possibilita maior conveniência e comodidade na rotina das 

pessoas. No entanto, ainda sofrem com frequência com brechas de segurança e 

vulnerabilidades. Por conta disso, por exemplo, o governo japonês tem a intenção de 

invadir alguns dispositivos de IoT, como roteadores e câmeras, das moradias dos seus 

cidadãos, como atividade preventiva contra aos ataques cibernéticos [DeLaOsa, 2019]. 

Diante disso, como grande parte dos dispositivos de IoT, têm recursos limitados, 

tais como memória, processamento, fonte de energia e capacidade de transmissão, é 
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difícil adotar técnicas que envolvam cálculos matemáticos, geração de números 

aleatórios e, consequentemente, o uso de algoritmos criptográficos [Styger, 2011] e, 

consequentemente, o uso de  protocolos de segurança comumente utilizados para 

proteção contra ciberataques. 

Nesse sentido, nasce a necessidade de buscar alternativas adequadas e mais leves 

e de maneira distribuída para contornar os desafios enfrentados para segurança de IoT 

com menor grau de complexidade. E uma dessas soluções advém das propostas de 

novos modelos de autenticação e autorização. 

Assim sendo, na tentativa de reduzir a complexidade de segurança de IoT, novos 

processos de autenticação e autorização são necessários para atender novos requisitos de 

segurança em IoT, em específico no cenário de casas inteligentes, tendo em vista que 

nesse ambiente possui interações diferentes, contextos particulares e casos de usos 

específicos [Ed et al, 2016] . 

Com este fim, a Internet Engieneering Task Force (IETF) propôs um processo 

denominado Authentication and Authorization for Constrained Environments (ACE), 

uma proposta híbrida que agrega um framework, tradicional na web, adaptado para 

cenário de IoT, o OAuth2, com o protocolo de comunicação CoAP (Constrained 

Application Protocol),   com o objetivo de satisfazer os requisitos de autorização e 

autenticação em IoT [Seitz et al, 2018]. Além disso, recentes estudos, baseados nesse 

modelo ACE, projetam novos esquemas e implementam soluções na tentativa de 

melhorar a eficiência e a economia de recursos como consumo de energia e memória. 

Dessa forma, diante dos processos insatisfatórios de autorização e autenticação 

aplicados à segurança de IoT, aliado às recomendações do modelo ACE proposto pela 

IETF, é que está sendo proposta a implementação de um protótipo para cenário de casas 

inteligentes com as seguintes características: geração e armazenamento de credenciais, 

notificação da solicitação ao proprietário do recurso e eventual consentimento pelo 

mesmo, possibilitando uma construção de uma solução prática, funcional e útil.  

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os 

Conceitos fundamentais relacionados ao ACE-OAuth; a seção 3 apresenta os Trabalhos 

Relacionados; a seção 4 apresenta a Nossa Abordagem e sua implementação; a seção 5 

apresenta a Demonstração referencia o código-fonte, a documentação e a apresentação 

em vídeo; finalmente, na seção 6, são citadas as principais considerações e os 

direcionamentos para trabalhos futuros. 

2. Conceitos Fundamentais 

A. ACE framework 

 Como descrito anteriormente, o framework ACE produzido pelo grupo de trabalho 

ACE, tem como referência o framework OAuth2 e mais quatros outros blocos dentre 

eles o CoAP. 

B. Tokens 

Tokens são credenciais necessárias para proteger os recursos. O token consiste de uma 

estrutura de dados que representa a permissão emitida por uma autoridade servidora 

para o cliente. Os tokens têm vários formatos e vários métodos de utilização (a exemplo 

o uso de propriedades criptográficas).  
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1195



Access Tokens (AT) são credenciais necessárias para acessar e proteger os recursos. O 

AT é uma estrutura de dados emitida pela entidade autorizadora para o cliente e 

consumida pelo servidor de recursos. 

Refresh Tokens (RT) são credenciais usadas para obter AT. Os RT são emitidos para o 

cliente pelo AS. Os RT são usados para obter um novo AT, quando o AT atual se torna 

inválido ou expira, ou para obter AT adicionais com escopo idêntico ou aproximado. 

Além disso, são intencionados apenas para uso com o AS e nunca são enviado ao RS. 

Proof-of-Possession (PoP) of tokens dado um token de acesso que pode se vincular  a 

uma chave criptográfica usada pelo servidor de recurso para autenticar as requisições. 

Estas provas são geradas pelo cliente para demonstrar a posse de um segredo para o 

servidor de recursos. Além do mais, a chave PoP pode usar criptografia simétrica ou 

assimétrica. 

C. Blocos 

A especificação do framework ACE tem como arcabouço quatros blocos: 

Open Authentication 2.0 (OAuth2) [Ed & Microsoft, 2012] é um framework que 

permite que aplicações terceiras obtenham acesso limitado a um serviço, por meio do 

proprietário do recurso que cederá a permissão para liberar ou recusar o fluxo entre 

recurso e o serviço.  

Constrained Application Protocol (CoAP) [Shelby et al, 2014] é um protocolo leve 

para transferência web, especificamente projetado para ambientes com limitações de 

recursos. Esse protocolo tipicamente roda sobre UDP o que reduz o overhead e as trocas 

de mensagens. 

Concise Binary Object Representation (CBOR) [Bormann et al, 2013] é um formato 

leve para troca de dados. Esse protocolo utiliza uma codificação binária projetada para 

reduzir extremamente o tamanho do código e de forma amigável o tamanho da 

mensagem.  

CBOR-based secure message format (COSE) [Schaad & Cellars, 2017] é um formato 

de mensagem seguro compacot baseado no CBOR. COSE especifica como codificar as 

chaves criptográficas, código de autenticação de mensagem, conteúdo criptográfico e 

assinatura com CBOR [WG-NET, 2018]. Para o ACE-OAuth, o COSE tem função 

sobre a segurança dos tokens autocontidos e prova de possessão. O formato padrão do 

token é definido pelo CBOR web CWT que é uma declaração de algo verdadeiro para 

ser transferido entre duas partes [Jones, et al., 2018]. Além disso, é possível aplicar uma 

camada de segurança por meio do OSCORE um método para proteção na camada de 

aplicação do CoAP usando COSE [Selander et al., 2018], neste caso para assegurar a 

proteção dos tokens. 

D. Atores 

Client (C) consiste de um dispositivo ou aplicação que tem a intenção de consumir 

algum recurso. 

Authorization Server (AS) é responsável pelo controle de acesso de identidade e 

controle de permissão sobre os recursos e fornecer o token para os CEs. 

Resource Server (RS) gerencia o acesso aos recursos para ser ofertados desde que seja 

concedida permissão pelo servidor de autorização AS. 
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Resource Owner (RO) é a entidade proprietária de um recurso protegido hospedado no 

RS e com direito a conceder acesso a ele. 

E. Endpoints 

Authorization Endpoint (AE) é suportado pelo AS, o AS envia uma notificação para o 

RO. RO que recebe uma solicitação de autorização sobre o recurso oferecido pelo RS. 

Em seguida, RO realiza uma requisição ao AS com informação do controle de 

permissão baseado no escopo, por meio da decisão de consentimento, homologando ou 

revogando, o acesso do cliente ao recurso. 

Client Endpoint (CE) consiste no terminal final que realiza as solicitações ao AS para 

obtenção do token e poder consumir recursos através do servidor de recursos RS. 

Introspection Endpoint (IE) é oferecido pelo AS e pode ser usado pelo RS se for 

necessária uma requisição de informação adicional relacionada a um AT recebido. 

Dessa forma, o RS faz uma requisição para o IE sobre o AS. O AS recebe a informação 

sobre ela e a processa. Se a requisição for processada com sucesso, o AT é retornado na 

resposta. 

Token Endpoint (TE) é hospedado pelo AS, o que permite o cliente realizar a 

requisição do AT. Dessa forma, o cliente faz uma requisição para o TE sobre o AS, 

depois, o AS recebe e a processa. Se a requisição for processada com sucesso, o AT é 

retornado na resposta. 

F. Fluxo Básico do Protocolo do Framework ACE 

Na Figura 1 é demonstrada a interação realizada entre as entidades AS, RS, Client e RO 

como concebido pelo IETF ACE WG. Além do mais, disso é possível observar a 

concentração dos endpoints hospedados no AS. Por fim, é notável perceber a interação 

do framework consiste em cinco etapas básicas, dentre elas duas são opcionais, que se 

concentram, principalmente, na comunicação entre RS e o AS. 

 

Figura 1 - Fluxo Básico do Protocolo OAuth2 no modelo proposto do ACE. 
 Fonte: Proprio autor. 

(A) Request Access Token (RqAT). O cliente faz uma requisição ao endpoint do token 

no AS. 

(B) Response Access Token (RsAT). Se o AS processar com sucesso a requisição do 

cliente, ele retorna um token de acesso. 
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1197



C) Request of Resource (RR). O cliente interage com RS para solicitar acesso para o 

recurso protegido e oferece o token de acesso. 

(D) Introspection Request (IRq). O servidor do recurso RS pode ser configurado para 

fazer uma introspecção realizando uma requisição para o AS, mas essa etapa é opcional. 

(E) Introspection Response (IRs). O AS valida o token e retorna os parâmetros mais 

recentes associados com o token para o RS, mas essa etapa é opcional. 

(F) Protected Resource (PR). Se a requisição do cliente for autorizada, o RS executa a 

requisição e retorna uma resposta com o código de resposta apropriado. 

3. Trabalhos Relacionados 
A. Framework ACE  

Fremantle e Aziz (2018) propõem um modelo funcional em protótipo para IoT 

por meio do protocolo chamado Oauthing que permite a identificação dos usuários e 

dispositivos por meio de uma instância em serviços em nuvem. Segundo os autores, isso 

permite melhoramentos significativos de segurança e garantia mais forte de privacidade 

devido ao desacoplamento entre o gerenciamento da identidade e da autorização por 

meio do consentimento explícito do usuário. Contudo, houve incremento na latência, 

aumento linear no uso da memória do dispositivo e no consumo de energia em 

comparação à outra baseline, denominada Mosquitto. 

Por outro lado, Sciancalepore et al. (2017) apresentam um framework 

denominado Oauth-IoT. Neste trabalho, os autores aplicam a ideia de um gateway que 

gerencia os dispositivos com recursos restritos e que realiza o controle de acesso de 

aplicações terceiras aos recursos. Além disso, o OAuth-IoT utiliza um mecanismo de 

cache, por meio do qual é esquematizado com três componentes: tabela de roteamento, 

diretório de recursos e tabela de dados. Dessa forma, por meio desse esquema evita-se 

que a requisição realize mais saltos até chegar à entidade que fornece a informação do 

recurso. No entanto, há a limitação no tempo de resposta quando todas as 

implementações foram adotadas no modelo de avaliação de desempenho.  

No trabalho de [Aragon, 2018] é apresentado um perfil IPsec ao ACE-OAuth, 

que especifica como o cliente estabelece um canal seguro com servidor de recursos para 

forcar acesso autorizado por meio de controle granular sobre os recursos. Para isso, os 

autores consideram o protocolo IPsec e o protocolo de gerenciamento de chave IKEv2. 

Uma das desvantagens do estabelecimento desse perfil IPsec, é o impacto no tempo de 

comunicação. Além do mais, há aumento no tamanho do token de acesso, que em 

consequência disso, faz com que o tamanho da mensagem cresça, afetando na 

comunicação e também nas trocas de mensagens dos dispositivos com restrições de 

recursos. 

4. Abordagem SentryIoTOAuth e Implementação 

A. Funcionalidades 

As seguintes funcionalidades foram implementadas: 

a) Geração, gerenciamento e armazenamento do AT pela AS; 

b) Verificação do AT e fornecimento aos recursos pelo RS; 

c) Notificação ao proprietário do recurso e consentimento pelo mesmo; 
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d) Interface web administrativa sobre as principais entidades do domínio. 

B. Cenário do SentryIoTOAuth 

O cenário de atuação do  SentryIoTOAuth é apresentado na Figura 2.   

 

Figura 2 - Cenário de atuação do SentryIoTOAuth baseado no modelo proposto do ACE. 
Fonte: Próprio autor. 

C. Fluxo do SentryIoTOAuth 

A seguir é demonstrado o processo operacional do cenário apresentado na Figura 2. 

1) Aplicação cliente consumidora (C) faz uma requisição para acessar o recurso (1) 

e sua requisição é encaminhada para o gateway do firewall ativando o serviço 

captive portal. 

2) O CE fica posicionado no firewall, que recebe e agrega as requisições solicitadas 

pelos Cs para realizar RqAT para AS (2)  

3) O AS recebe as RqAT solicitadas pelo CE e encaminha uma solicitação de 

permissão baseada no escopo para o RO (3), afim de liberar o AT para o CE.  

4) O RO recebe a notificação na aplicação móvel enviada pelo AS e (4) toma a 

decisão sobre a permissão ao CE para acessar o recurso e retorna a resposta para 

o AS.  

5) Caso tenha recebido a aprovação do consentimento pelo RO, o AS armazena no 

banco de dados e retorna a confirmação de autorização para o CE (5). 

6) Depois da confirmação de autorização recebida pelo CE, o CE realiza uma 

requisição ao AT para o CE (6) e o AS envia a RsAT para o CE (7). 

7) De posse do AT, o CE envia uma RR para o RS para verificar o AT (8). 

8) O RS recebe o RR do CE com o AT e verifica o AT no banco de dados. Caso o 

AT seja válido, o RS realiza uma requisição (9), de acordo com operação 

solicitada pelo o CE, para o servidor (R) que emula as lâmpadas inteligentes. 

9) Em seguida, servidor (R) retorna a resposta da mensagem para o RS (10). Com a 

mensagem recebida o RS encaminha uma mensagem de PR para CE (11). 

5. Demonstração 
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Para o salão de ferramentas, será demonstrado o provedor de serviço realizando 

a autenticação, gerenciamento de token e autorização dos dispositivos. Assim como a 

realização do consentimento pelo usuário para que o cliente acesse os recursos 

protegidos. São disponibilizados o código fonte da implementação no repositório do 

GitLab
1
, a documentação de apoio

2
 com a especificação do ambiente real, com as 

tecnologias utilizadas e a instalação e configuração das ferramentas e uma demo
3
. 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Este trabalho demonstrou o SentryIoTOAuth uma solução para autenticação e 

autorização em casas inteligentes baseado no modelo ACE-OAuth. Nosso protótipo 

mostrou que é possível realizar controle de permissão de maneira funcional e útil. 

Os próximos passos são adicionar novas funcionalidades como aplicar chaves 

criptográficas, utilizar a troca de mensagens serializadas e realizar o consentimento pelo 

usuário por meio da Internet. Além disso, realizar experimentos em ambientes reais ou 

testbed com a utilização de outros tipos de conexão sem fio e realizar uma validação 

com usuário e aplicar em um caso de uso. Pretende-se ainda, realizar um teste de carga e 

uma análise de segurança para saber em que aspectos que a nossa solução atende os 

requisitos de proteção contra ataques cibernéticos no cenário da casa inteligente. 
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Abstract. Simulation is a more adopted approach to be feasible vehicular tech-
nologies, since they allow the existence of new protocols and infrastructures in a
complete way, that is, what is necessary in all possible scenarios. For the simu-
lations to be a necessary boost, the simulation environment of an environment
must be real. Therefore, both the network parameters and the mobility model
must represent a real network topology with high frequency, that is to say, in
addition to requiring the network to match the parameters and mechanisms of
the real ones, the action model also has represent real-world mobility. With this,
a machine was proposed that collects the vehicle route, in real time, of a city
that controls the data in its simulation environment.

Resumo. Simulação é a abordagem mais adotada para avaliar redes veicula-
res, pois permite avaliar novos protocolos e infraesturutras de forma completa,
ou seja, avaliar novas ferramentas em todos os cenários possı́veis. Para que
essas simulações possam obter um resultado confiável é necessário que o ambi-
ente de simulação utilizado aproxime-se de um ambiente real. Portanto, tanto os
parâmetros de rede, quanto o modelo de mobilidade têm que representar a topo-
logia de rede real com alta fidelidade, isto é, além de exigir que parâmetros de
rede coincidam com os parâmetros e comportamentos dos equipamentos reais,
o modelo de mobilidade também tem que representar a mobilidade do mundo
real. Com isso, foi proposta uma ferramenta que coleta o percurso dos veı́culos,
em tempo real, de uma cidade que permitirá ao pesquisador utilizar esses dados
em seu ambiente de simulação.

1. Introdução
Simulação é a abordagem mais adotada para avaliar soluções de redes veiculares [Grzybek
et al. 2012, Boukerche and Meneguette 2017]. A avaliação de desempenho é um impor-
tante desafio enfrentado por investigadores, dadas as caracterı́sticas particulares deste tipo
de rede, como uma rede altamente dinâmica e de grande topologia de escala. A condução
de experimentos reais, usando veı́culos comuns, é muito cara e demorada, assim como sua
abordagem, particularmente quando uma avaliação em larga escala é contratada. Além
disso, não há público disponı́vel em grande escala de testes. É improvável que um teste de
larga escala esteja disponı́vel no futuro próximo devido a difı́cil implantação e aos custos
de manutenção. Simulação, por outro lado, é uma abordagem custo-efetiva e de larga
escala, amplamente adotada por pesquisadores [I. Meneguette et al. 2018]. No entanto, a
confiabilidade da simulação e dos resultados dependem de mecanismos veiculares apro-
priados e precisos, de alta capacidade para representar a topologia de rede com fidelidade.

De acordo com a taxonomia elaborada por Harri e colaboradores [Harri et al.
2009], os modelos de mobilidade podem ser classificados como: rastros (traces), base-
ados em pesquisas de aplicações reais e sintéticos gerados por simuladores de tráfego
e mobilidade urbana. Rastreamentos de mobilidade veicular tipicamente descrevem a
posição dos veı́culos ao longo do tempo e são usados para trazer realismo as ferramen-
tas de simulação. Com o avanço dos dispositivos habilitados para GPS, trajetos reais
coletados pelos veı́culos, durante sua rotina diária, estão disponı́veis publicamente na li-
teratura [Bracciale et al. 2014,Huang et al. 2007,Meneguette and Boukerche 2017]. Essas
trajetórias reais são muito úteis para o processo de avaliação, pois definem movimentos
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de veı́culos reais e são utilizadas em diferentes cenários. Entretanto, as redes veiculares
ainda não são utilizadas em larga escala, pois existe dificuldade em obter trajetos reais.

Muitos trabalhos utilizam os simuladores de trânsito para a geração de traces de
mobilidade, que são usados como entrada em simuladores de redes. Esses dados já foram
utilizados para experimentos com protocolos [Wang et al. 2015] e aplicações [Kuran
et al. 2015] em VANETs. Entretanto, a maioria dos rastros gerados possuem um pequeno
número de veıculos e foram simulados em cidades de pequeno e médio porte na Alemanha
[Uppoor et al. 2014] e Luxemburgo [Codeca et al. 2015].

Com o objetivo de prover um serviço de rastreamento em tempo real, conside-
rando não somente ônibus e carros, mas também toda a comunidade de uma cidade, como
a cidade de Catanduva, em São Paulo, este trabalho propõe gerar uma base de dados com
trajetos reais, considerando todos os aspectos da cidade para serem utilizados em simula-
dores de redes, tendo como objetivo trazer a simulação a um ambiente mais próximo do
real, permitindo ao pesquisador que gere o seu trace de mobilidade no momento em que
ele achar mais adequado. Essa solução também permitirá o monitoramento do tráfego
da cidade de Catanduva, considerando todos os veı́culos que trafegam em suas vias. A
captura da mobilidade do tráfego da cidade será gerada por um aplicativo móvel, e uma
vez que essa informação esteja na ferramenta, o pesquisador poderá selecionar o intervalo
do dia e a hora nos quais ele queira gerar a simulação.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção, são
mostradas técnicas de trajetórias e alguns trabalhos os quais apresentam trajetos reais; a
ferramenta proposta de rastreamento de veı́culos em tempo real para a geração de traces
para simulação de rede está descrita na seção 3; uma pequena avaliação do desempenho
do aplicativo desenvolvido e de seus resultados são apresentados na seção 4; e, por final,
a seção 5 apresenta as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados
Os trajetos reais de mobilidade são aqueles gerados por veı́culos reais, equipados com dis-
positivos habilitados para GPS. Normalmente, os traços reais de mobilidade representam
a mobilidade dos táxis, já que é mais fácil implantar e manter esse tipo de experimento
em veı́culos dessa categoria do que em veı́culos comuns. Entre os vestı́gios reais de mo-
bilidade existentes na literatura, selecionamos três para serem utilizados neste trabalho:
Roma, São Francisco e Xangai. A seleção foi motivada pela alta demanda desses dados
e suas localizações geográficas que representam três partes diferentes do mundo, sendo
essas Europa, América do Norte e Ásia.

Roma [Bracciale et al. 2014] contém a posição dos táxis que trabalharam durante
todo o mês de fevereiro de 2014. Cada motorista de táxi tem um dispositivo Android e
está equipado com um receptor GPS que periodicamente recupera sua posição e envia
para um servidor central. Posições com erros de precisão acima de 20 (vinte) metros fo-
ram ignorados. Este rastreio contém, por todo o mês, um total de 21.817.851 (vinte e um
milhões oitocentos e dezessete mil oitocentos e cinquenta e um) posições de 316 (trezen-
tos e dezesseis) táxis. Em média, cada veı́culo contribuiu com 69.040 (sessenta e nove
mil e quarenta) posições para todo o perı́odo de coleta. Contudo, poucos veı́culos con-
tribuı́ram com valores mais altos até 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentos), enquanto
outros contribuiram com valores tão baixos quanto 19 (dezenove) posições.

São Francisco [Piorkowski et al. 2009] contém entradas de posição de 536 (qui-
nhentos e trinta e seis) táxis que trabalharam durante o mês de maio de 2008. Cada táxi
tem um receptor GPS instalado e envia informações de localização (identificador, carimbo
de data/hora, latitude, longitude) periodicamente para um servidor central. Este rastreio
contém, para o mês inteiro, um total de 11.219.955 (onze milhões duzentos de dezenove
mil novecentas e ciquenta e cinco) entradas de posição. Cada táxi contribuiu, em média,
com cerca de 20.930 (vinte mil novecentas e trinta) entradas. Poucos destes veı́culos
contribuı́ram com valores significativamente menores, enquanto outros contribuı́ram com
medidas mais altas de até 49.370 (quarenta e nove mil trezentas e setenta).

Xangai [Huang et al. 2012] apresenta posições de 4.316 (quatro mil e trezentos
e dezesseis) táxis de fevereiro a abril de 2007. No entanto, podemos encontrar publi-
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camente disponı́veis apenas os dados de um único dia de fevereiro, contendo 6.075.587
(seis milhões setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e sete) entradas de posições. Seme-
lhante aos outros casos, os táxis eram equipados com dispositivos habilitados para GPS,
que enviavam suas informações de posição, periodicamente, para um servidor. Em média,
cada veı́culo coletou cerca de 1.408 (mil quatrocentos e oito) inscrições para o único dia
disponı́vel publicamente. Poucos veı́culos contribuiram com valores menores, enquanto
outros contribuiram com valores mais elevados, de até 7.011 (sete mil e onze).

Embora os exemplos apresentados descrevam trajetórias reais, a maioria foi criada
utilizando uma quantidade pequena de veı́culos, coletando o rastreamento apenas de táxis.
Além disso, esses traces foram capturados apenas em alguns dias. A ferramenta proposta
utiliza o smartphone dos condutores dos veı́culos, sendo estes condutores responsáveis
por informar o tipo de veı́culo sendo utilizado, podendo ser carro, moto, ônibus, entre
outros tipos de veı́culos. Portanto, neste trabalho, ao contrário dos demais, são utilizados
diversos tipos de veı́culos para monitorar e gerar rastreamento de veı́culos dentro da ci-
dade de Catanduva. Além disso, a infra-estrutura proposta fornece uma captura em tempo
real das informações de mobilidade do veı́culo, trazendo um cenário mais confiável para
a simulação de rede, permitindo ao pequisador selecionar o melhor dia e horário para sua
captura.

3. Desenvolvimento do Modelo de Mobilidade Urbana em tempo real para
Simuladores de Rede

Esta seção descreve a ferramenta proposta, na qual provê uma interface para rastreamento
de veı́culos de uma cidade, que poderá ser utilizada em simuladores de rede. Além de
prover os arquivos de mobilidade em tempo real, necessários para os simuladores de rede,
MobUrb tambem proverá informações suficientes para a agregação de novos serviços de
roteamento de veı́culos e/ou busca de rotas otimizadas, tanto para os cidadãos, quanto
para os condutores de veı́culos de preparação e resgate de emergências ou outros órgãos
que auxiliam na segurança da cidade. O aplicativo captura as informações do percurso
de seus usuários, de maneira totalmente anônima, armazenando os seguintes dados: tipo
de veı́culo do usuário, podendo ser: carro, moto, bicicleta, ônibus, caminhão ou não
informar, caso o usuário prefira; a data e hora inicial e final do percurso; a média de
velocidade em que o usuário trafegou e as coordenadas de seu percurso, juntamente com
a data e hora em que foram coletadas. Portanto, a ferramenta proposta usa serviços móveis
de mapeamento geográfico para a captura das informações de coordenadas do veı́culo de
tempos em tempos, sendo esse tempo correspondente ao deslocamento do veı́culo nas
vias. Essas informações são transmitidas para uma central de controle responsável por
monitorar o fluxo de veı́culos em uma cidade, bem como prover um trace de mobilidade
da cidade, que poderá ser utilizado em simuladores de rede.

Esta ferramenta é composta por três módulos:
• Cloud: contém todo o armazenamento e processamento das informações, essas

funcionalidades são providas pelo Firebase Realtime Database.
• Aplicativo de Sensoriamento: fica instalado nos celulares e é responsável por cap-

turar as coordenadas dos percursos dos usuários e encaminhar para o banco de
dados.

• Website: é acessı́vel por meio da web e é reponsável por prover um monitora-
mento, em tempo real, dos usuários que estão utilizando o aplicativo. É, por meio
do website, pode-se obter as informações contidas no banco de dados e a geração
das informações de mobilidade para os simuladores de rede.

3.1. Cloud
Para o desenvolvimento dos serviços de nuvem, foi utilizado o banco de dados Fire-
base, que oferece diversas funcionalidades e infraestrutura suficiente para conexão e
comunicação de diferentes tipos de dispositivos. O Firebase é um tipo de ferramenta
que oferece o backend como serviço (BaaS), proporcionando, para os desenvolvedores,
uma maneira simplificada de configurar e operar um backend em cloud para aplicativos
móveis e web. Esta ferramenta foi escolhida pela escalabilidade e heterogenidade que
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Tabela 1. Atributos armazenados no banco de dados

Parâmetro Valor
Id veı́culo 3

Tipo de veı́culo Veı́culo
Data 21/03/2019
Hora 12:23

Latitude 252
Longitude 1225

proporciona para os dispositivos que consomem seus serviços.O serviço utilizado foi o
Firebase Realtime Database, um banco de dados não relacional hospedado na nuvem.
Sua estrutura de armazenamento é baseado em JSON (Javascript Object Notation) e seus
dados são sincronizados em tempo real com os clientes que se encontram conectados. Es-
ses dados permanecem disponı́veis mesmo quando a aplicação está off-line. Os atributos
armazenados no banco de dados estão descritos na Tabela 1.

3.2. Aplicativo de Sensoriamento
Para a construção da aplicação foi utilizada a linguagem Java, através da IDE do Android
Studio 3.0. O aplicativo possui apenas uma interface, onde é possı́vel realizar as ações e
não há necessidade de possuir uma conta de acesso ou realizar login para acessá-la.

O aplicativo necessita de duas permissões do usuário para ser utilizado, ambas são
responsáveis por obter a localização do mesmo. A primeira forma de obter a localização
é utilizando o GPS do próprio celular, que possui melhor desempenho e precisão ao iden-
tificar a localização do usuário. Esse método utiliza o GPS do celular para se comunicar
com satélites e adquirir a localização atual. A segunda forma é acionada quando ocorre
algum problema que causa indisponibilidade na primeira. Esta forma obtém a localização
aproximada do aparelho por meio da conexão com a internet. No entanto, além de ter
uma menor precisão, essa forma aumenta o consumo de dados do aparelho. A Figura 1
mostra a tela principal que possui as 3 (três) ações possı́veis no aplicativo, que são: iniciar
o serviço, parar o serviço e sair do aplicativo.

Figura 1. Aplicativo de Sensoriamento

Ao clicar no botão iniciar, o serviço de captura de localização é iniciado e o apli-
cativo é colocado em segudo plano, permitindo que o usuário execute outros aplicati-
vos e atividades em seu smartphone. A cada 3 (três) segundos, o aplicativo solicita a
localização do usuário, onde são obtidas as coordenadas da posição atual e a velocidade
de movimento, que serão utilizadas para calcular a média de velocidade durante todo o
percurso que o usuário realizou. Ao clicar em parar ou sair do aplicativo, o serviço de
coleta de dados é finalizado e a média de velocidade é calculada e todas as coordenadas,
juntamente com o restante das informações, são enviados para o Firebase. Se o usuário
não estiver conectado à internet, assim que ele ativar a rede móvel de seu dispositivo ou
se conectar a uma rede wi-fi, os dados serão enviados para o banco de dados, concluindo
assim o processo de captura das informações do percurso.
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3.3. Website
Para a construção do website, foram utilizadas as tecnologias: HTML5, CSS3, JavaScript
e jQuery. O website possibilita que os usuários acompanhem no mapa em tempo real os
veı́culos conectados com o aplicativo e fornece uma interface, possibilitando aos usuários
que façam o download dos dados coletados para serem utilizados na simulação, podendo
selecionar os dados desejados, informando a data de inı́cio e fim da pesquisa.

Figura 2. Website de Rastreamento e Download

3.3.1. Geração do modelo de mobilidade para os simuladores de rede

O SUMO (Simulador de Mobilidade Urbana) é um pacote de simulação de tráfego de
código aberto, projetado para lidar com grandes redes rodoviárias. Por meio deste, é
possı́vel realizar diversos tipos de pesquisa, principalmente no contexto de gerencia-
mento de tráfego e mobilidade urbana. O SUMO permite gerar diferentes saı́das para
cada execução de simulação. Diversos dados podem ser definidos e extraı́dos por meio
das simulações, tais como: informações de rotas para cada um dos veı́culos, medidas para
ruas e faixas, consumo médio de combustı́vel, emissão média de poluentes, entre outros
[Daniel Krajzewicz and Bieker 2012].

Foi desenvolvido um algoritmo responsável por decodificar o banco de dados
JSON, em linguagem de marcação XML, na estrutura padrão utilizada pelo SUMO, para
que os dados coletados possam ser utilizados como base de simulações com dados reais
das rodovias brasileiras. Estes dados passam por um processo de mapeamento, onde as
informações dos percursos dos veı́culos, como tipo de veı́culo, data e hora e coordenadas
são repassados para um arquivo XML interpretável pelo simulador descrito acima.

Para realizar a conversão das coordenadas coletadas para nós ou vértices, foi utili-
zado um módulo Python denominado Sumolib. Este módulo provê diversas funcionalida-
des para trabalhar com simulação. As funcionalidades utilizadas para gerar os arquivos de
simulação foram: convertLonLatXY, responsável por realizar a conversão de coordenadas
em pontos (X,Y), e getNeighboringEdges, responsável por encontrar os nós e/ou vértices
próximos à posição encontrada. A Figura 3 representa a simulação do mapa da cidade de
Catanduva (SP).

Figura 3. Simulação do mapa de Catanduva (SP)
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3.3.2. Monitoramento de Veı́culos

A construção do mapa de monitoramento do website foi feito através da API JavaScript do
Google Maps, onde é possı́vel que os usuários do website vejam todos os dispositivos co-
nectados no momento. Para que um dispositivo fique visı́vel no mapa de monitoramento,
é necessário que o usuário do aplicativo móvel inicie o serviço de captura de coordenadas.
O usuário do website pode filtrar o tipo de veı́culo que deseja visualizar no mapa por meio
de uma caixa de seleção, onde estão disponı́veis os tipos de veı́culos, que são: carros, mo-
tos, bicicletas, ônibus, caminhões e não informados. A Figura 4 mostra o website com o
mapa e os veı́culos conectados.

Figura 4. Website de Monitoramento

3.4. Disponibilização do código, documentação e descriçao da apresentação
Os componentes que compõem a ferramenta MobUrb foram desenvolvidos sob a licença
GNU General Public License (Licença Pública Geral GNU), GNU GPL e encontra-se
disponı́vel no link: http://rsd.ctd.ifsp.edu.br/?page id=85.

Nesse link encontram-se os seguintes dados:
• Fonte: links para o código fonte de cada componente da ferramenta, desde o apli-

cativo de sensoriamento, bem como o website.
• Site: link para o site de geração dos arquivos de simulação, bem como a interface

de monitoramento de mobilidade.
• App: link para a instalação do aplicativo de sensoriamento.
• Documentação: consta um link para um tutorial de uso do aplicativo e do site, bem

como o link para o vı́deo explicativo, demonstrando a instalação e uso de todos os
componentes da ferramenta.
Para a apresentação da ferramenta será necessária uma máquina com acesso à in-

ternet e as configurações do Sumo instaladas. A apresentação da ferramenta será iniciada
com a descrição do aplicativo de sensoriamento, na sequência a explicação do website e
a geração dos dados para a simulação do modelo de mobilidade para o Sumo.

4. Avaliação do aplicativo de sensoriamento
Para a avaliação de desempenho do aplicativo de sensoriamento, foram levados em
consideração o consumo de bateria e dados dos planos de dados de telefonia (4G). Os
testes foram realizados em três modelos diferentes de smartphones, ambos com o sistema
operacional Android.

O primeiro smartphone (Smartphone 1) tem 64GB de memória de armazena-
mento, sistema operacional Android versão 8.1.0, display de 5.5 polegadas, dados móveis
LTE 4G, rede GSM Quad Band (850/900/1800/1900), Chipset Cortex-A53 Qualcomm
Snapdragon 625 MSM8953, processador de 2GHz com 8 núcleos (octa-core), sistema
operacional de 64 bits, unidade de processamento gráfico Adreno 506, 4GB de memória
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RAM, wifi 802.11, velocidade máxima de download 150 Mbps velocidade de upload de
50 Mbps, possui uma bateria do tipo LiPo com capacidade de 3080 mAh.

O segundo smartphone (Smartphone 2) tem 32GB de memória de armazenamento,
sistema operacional Android versão 8.1.0, display de 5 polegadas, dados móveis LTE
4G, rede GSM Quad Band (850/900/1800/1900), Chipset Qualcomm Snapdragon 430
(SDM430), processador de 8 núcleos (octa-core) 4x 1.4 GHz Cortex-A53 e 4x 1.1 GHz
Cortex-A53, sistema operacional de 64 bits, unidade de processamento gráfico Adreno
505, 2GB de memória RAM, wifi 802.11, velocidade máxima de download 150 Mbps,
velocidade de upload50 Mbps, possui uma bateria do tipo Litio com capacidade de 2800
mAh.

O terceiro smartphone (Smartphone 3) tem 64GB de memória de armazenamento,
sistema operacional Android versão 8.0.0, display de 5.5 polegadas, dados móveis LTE
4G, rede GSM Quad Band (850/900/1800/1900), Chipset Cortex-A53 Qualcomm Snap-
dragon 630, processador de 8 núcleos (octa-core) 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz,
sistema opepracional 64bits, unidade de processamento gráfico Adreno 508, 4GB de
memória RAM, wifi 802.11, velocidade máxima de download 150 Mbps, velocidade de
upload50 Mbps, possui uma bateria do tipo Litio com capacidade de 3300 mAh.

A figura 5(a) mostra a quantidade de dados móveis utilizados durante a execução.
O consumo de dados móveis durante a execução do aplicativo é considerado baixo de-
vido ao maior consumo (Smartphone 1) ter utilizado apenas 63,12 KB e o menor con-
sumo ter utilizado 54,76 KB pelo Smartphone 2. O baixo consumo de dados móveis
se dá devido ao aplicativo enviar as coordenadas do usuário a cada dois minutos e en-
viar todas as informações da rota apenas uma vez, somente quando a rota for concluı́da.
O Smartphone 1 teve um consumo de dados móveis um pouco maior em comparação
aos demais smartphones(2 e 3). Isto aconteceu porque a rota tomada pelo usuário do
Smartphone 1 foi maior que a utilizada pelos outros usuários; o que influencia direta-
mente a quantidade de coordenadas e de dados enviados.

Figura 5(b) mostra o consumo da bateria. Este consumo é considerado baixo,
pois o Smartphone 3 alcançou somente 1 % do consumo de bateria em vinte minutos
de teste (23mAh), e nos Smartphones 1 e 2, o gasto não atingiu 1 % (8 e 10 mAh).
O baixo consumo de bateria ocorre devido à execução do aplicativo em segundo plano,
permitindo que o usuário desligue a tela do smartphone. O usuário do Smartphone 1 tinha
um consumo de bateria menor do que o do Smartphone 3. Isto acontece devido ao uso de
outros aplicativos simultâneamente durante a execução do aplicativo de sensoriamento, o
que pode influenciar no consumo da bateria.

(a) Média de consumo de dados móveis (b) Média de consumo de bateria

Figura 5. Avaliação do aplicativo de Sensoriamento

5. Conclusão
Este artigo apresenta o desenvolvimento e as funcionalidades de uma ferramenta utilizada
para o monitoramento de veı́culos e geração de dados em tempo real da mobilidade urbana
da cidade de Catanduva (SP). A ferramenta consiste em um aplicativo móvel, responsável
por capturar as coordenadas geográficas dos usuários de maneira anônima, consumindo
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poucos recursos do smartphone e realiza o armazenamento das informações referentes
às rotas reais, no banco de dados, que podem ser utilizadas em simuladores de redes.
Foi realizada uma avaliação simples com relação ao aplicativo de sensoriamento, na qual
os resultados mostraram que o aplicativo possui baixo consumo de dados móveis e de
bateria.

Como trabalhos futuros, pretende-se fazer novos serviços de sistemas de transpor-
tes inteligentes baseados nas informações coletadas por esse aplicativo.
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Abstract. The massive amount of information being generated nowadays results
in the need for efficient data processing frameworks. For sensitive information,
concerns also emerge regarding data integrity and confidentiality. To address
such concerns, we present Asperathos, a configurable framework to automate
the execution of batch applications in cloud environments while complying with
QoS goals and processing potentially sensitive data. Our demonstration lever-
ages tools such as Kubernetes and Intel SGX in a smart grid scenario, comput-
ing the power consumption from a dataset containing detailed measurements
of users. We illustrate Asperathos features through the integration with both a
command line and a web-based interface.

1. Introduction

The processing of large amounts of sensitive data, generated by millions of people, such
as their locations, personal communications, and even power consumption, raises growing
concern not only on the efficient processing all this data, but also on the confidentiality and
integrity of these data. Many companies use the insights given by these computations to
improve their services and generate a variety of user recommendations. As an example,
the processing of data from distribution sensors and power meters from end users can
enable optimization on the distribution system or early detection of power quality issues1.

Although such applications are very useful, the data confidentiality required on its
processing and storage infrastructure should be carefully considered. Another common
demand on these types of applications is the need for agile data processing that meets pre-
defined Quality of Service (QoS) agreements. In this context, QoS is defined as a measure
to guarantee a certain level of performance to a data flow. Moreover, QoS is especially im-
portant for real-time streaming applications and in systems that need to optimize resource
usage and, thus, cannot be safe by overprovisioning.

Nevertheless, controlling data processing applications may be far from trivial as
each application may require different types of resources or have different goals. As an
example, controlling one application may require monitoring the usage of infrastructure
resources such as CPU and memory. In contrast, the control of other applications may

1SecureCloud documents. https://www.securecloudproject.eu/wp-content/uploads/D5.4.pdf (Last ac-
cessed: 14 mar. 2019)
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require the monitoring of metrics of the application itself, as the time it takes to process a
request.

In this paper we introduce Asperathos, an open-source tool for running QoS-aware
applications. Asperathos provides a configurable framework to automate the execution
of big data applications in cloud environments while complying with QoS goals. In As-
perathos, QoS is supported through customized actuators that regulate applications in exe-
cution time. Besides that, in contrast to other orchestration tools, such as Kubernetes2 and
OpenStack Heat3, Asperathos also consider specific application metrics. Finally, because
its flexibility, Asperathos is easily integrated with other technologies and tools, enabling
the execution of sensitive applications that make use of trusted execution environments to
guarantee data integrity and confidentiality, such as Intel SGX4.

Intel SGX is a relatively new hardware technology, available in processors since
2015 [McKeen et al. 2013, Barbosa et al. 2016] and provides guarantees regarding data
integrity and confidentiality by processing them inside protected memory areas named en-
claves. Some capabilities of Intel SGX make it suitable to support applications that deal
with sensitive data in the cloud, for instance, being able to encrypt and integrity check
data before storing it in main memory, and the possibility of attesting running software
before granting it access to the data [Costan and Devadas 2016]. In our demonstration,
we use SCONE, a Secure Container Environment that uses SGX to protect containerized
processes while simplifying the porting of applications [Arnautov et al. 2016]. SCONE
provides support both encrypted memory and the secure delivery of secrets only to appli-
cations that have proved to be running, and not tampered with, inside enclaves.

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 describes our Asperathos
framework, its features and existing plugins. Section 3 presents a relevant use case to
motivate and demonstrate the usage of this tool when considering smart metering data
analysis. Section 4 details the demonstration to be presented and pointers to documenta-
tion and code resources. Lastly, Section 6 includes some final considerations.

2. Asperathos
Time-critical applications rely on the premise that the processing of an input must end
before a predefined time. Some concerns about these types of applications appear for ex-
ample when combining applications with different timeliness constraints and/or different
priorities. Therefore, allocating resources wisely enables more efficiency, be it on energy
or costs. Specially with recurrent and resource demanding application or when the tech-
nique is applied by the cloud provider itself, the over usage of such resources may have a
considerable financial impact for their users [Li et al. 2011].

In order to offer a solution for this issue, we developed Asperathos, a configurable
framework to automate the execution of big data applications in cloud environments while
supporting QoS goals. Asperathos is composed of a set of components that communicate
through REST APIs and can be configured to actuate in a cloud environment and control
their resources. To support different cloud infrastructures and application management
tools, Asperathos uses a plugin approach, as will be detailed next.

2Kubernetes. https://www.kubernetes.io (Last accessed: 12 mar. 2019)
3OpenStack. https://www.openstack.org/ (Last accessed: 12 mar. 2019)
4Intel SGX. https://software.intel.com/sgx (Last accessed: 25 mar. 2019)
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1211



Figure 1. Asperathos component architecture.

2.1. Architecture
A diagram of the Asperathos architecture and how its components communicate is pre-
sented on Figure 1. The Manager is responsible to initiate new submissions and provide
the necessary environment for an application to run. In our context, submissions are com-
posed by the application itself and its respective execution parameters. In addition to that,
the Manager is also responsible for starting the other components of the system.

The next component is the Monitor, which is responsible for collecting metrics
from the environment by monitoring the units running the applications. Those metrics
can then be used by the Controller, the component responsible to take actions on the
environment based on the collected data and the QoS goals defined by the users. In this
context, the metrics are pulled from some metric storage and are used, for instance, to
decide whether to increase resource usage in order to finish a task on time or, alternatively,
to decrease resource usage and save resources.

Lastly, the Visualizer component provides a visualization platform where the user
can keep track of the application progress. The Visualizer service consumes the metrics
collected by the Monitor and display graphics of these data in a dashboard. One visual-
ization plugin will be detailed in Section 2.3 (Figure 2).

2.2. Existing plugins
Asperathos follows a plugin-based architecture. Plugins implement all available features,
and allow the user to easily extend the framework functionality by creating new ones.
Plugins currently available include OpenStack, which runs generic applications (defined
in virtual machine images) in an OpenStack infrastructure; Spark, Spark Mesos, and
Spark Sahara, which enable Apache Spark5 data processing tasks to be run in different
infrastructures (the basic Spark plugin considers a standalone cluster, Spark Mesos con-
siders a cluster over Apache Mesos6, and Spark Sahara considers a cluster provisioned
through OpenStack Sahara7); the Chronos plugin runs periodic tasks with a strict time

5Spark Home Page: https://spark.apache.org/ (Last accessed: 14 mar. 2019)
6Mesos Home Page: http://mesos.apache.org (Last accessed: 14 mar. 2019)
7Sahara Documentation: https://docs.openstack.org/sahara/latest/ (Last accessed: 14 mar. 2019)
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frame of execution; and the KubeJobs plugin runs containerized data processing appli-
cations in Kubernetes clusters. All the plugins aforementioned act on the infrastructure,
increasing or decreasing the resources allocated to any given submission (be it containers,
VMs, CPU and IOPS capacity, and so on) in order to adjust the application and meet QoS
constraints. For this demonstration, we will focus on the KubeJobs plugin, as Kubernetes
is currently the most popular tool for application orchestration, providing an application-
centered, declarative API, and a rich ecosystem of tools and extensions.

2.3. Additional features

Besides the features already presented, Asperathos is also capable of using different clus-
ters to execute tasks and register new ones to the platform. Clusters are selected as part
of a new submission providing user control over this decision. Asperathos can manage
credentials and keys to access such infrastructure.

Figure 2 depicts an example of execution that can be visualized using the As-
perathos visualizer tool. The graphics show a KubeJobs plugin execution, the first one
depicting the task progress relative to the time passed, the second showing the scaling of
the replicas when necessary, and the last graph is the application error, which is the ratio
of the task progress and the time spent. For this visualization, Grafana8 was used, together
with an Influx Database9 as the metric source.

Figure 2. Task execution in the Grafana dashboard provided by Asperathos.

3. Use case: smart metering data analysis
Consider that the electricity supply network of an entire city is monitored with a rich
network of sensors and smart meters, which collect measurements with high granularity.
These smart meters and sensors continuously collect and send data to the cloud. Job
routines process these data to detect anomalies, such as failures, frauds and quality issues,
and also to simulate how the system responds to unusual scenarios (e.g., rapid demand
escalations or failure of major components).

Such routines also need to consider data integrity and meet time constraints, as
they are executed periodically. Asperathos acts to ensure those constraints are respected
by allocating more resources to tasks that are behind the schedule or by freeing up re-
sources if the tasks are ahead of their time, potentially reducing costs.

As Asperathos components expose REST APIs to submit and manage workloads
and infrastructure, it is possible to build more components on top of the framework to bet-

8Grafana Home Page: https://grafana.com/ (Acesso em: 14 mar. 2019)
9Influx Data Home Page: https://www.influxdata.com/ (Acesso em: 14 mar. 2019)
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ter suit the user needs, Subsections 3.2 and 3.3 present real world use cases to help illus-
trate such usages. For the examples here we are using the KubeJobs plugin, and assum-
ing the Manager is running locally on the user’s machine (http://0.0.0.0:1500),
but potentially controlling a remote cluster (e.g., in a public cloud).

3.1. Implementation

The data analysis routine taken as an example consists of a Python program that down-
loads encrypted files from an object storage in the cloud. Each file contains smart meter
data from a specific customer and is processed to calculate the average consumption and
quality metrics, publishing the encrypted results back to the object storage. Encrypting
the input and output files ensures that customer data is still protected even if the files
leak (due to misconfiguration of the storage systems or due to invasions), as long as the
encryption key is kept secret.

The Python routine relies on the SCONE framework to provide confidentiality and
integrity guarantees. Confidentiality is ensured by running the entire application inside of
Intel SGX enclaves, while integrity is provided by SCONE’s remote attestation scheme.
Attesting an enclave means that the application currently running was not modified from
what the developer intended to run. Once attested, the application is able to securely get
secrets (i.e. the encryption key) from a trusted secret management service.

Asperathos allows such routine to run in a distributed fashion, processing up to
hundreds of customer records simultaneously, while supporting secure execution tech-
nologies (e.g. Intel SGX). Asperathos also controls resource allocation based on user-
defined deadlines (QoS), and provides failure-recovery mechanisms, guaranteeing that
each task is processed at least once.

3.2. Running from command line

The simplest way to submit workloads to Asperathos is by sending an HTTP request to its
main entry point, the Asperathos Manager. The request body must contain a JSON docu-
ment with all relevant parameters to the workload submission. Please refer to Asperathos
Quick Start Guide10 for more information.

$ c u r l −H ” Conten t−Type : a p p l i c a t i o n / j s o n ” −−d a t a @submission . j s o n \
h t t p : / / 0 . 0 . 0 . 0 : 1 5 0 0 / s u b m i s s i o n s

Asperathos returns the submission ID (e.g. kj-d59cf24), which can be used to
retrieve more information about the workload, such as its status and the address for the
visualization platform (as shown in Figure 2):

$ c u r l h t t p : / / 0 . 0 . 0 . 0 : 1 5 0 0 / s u b m i s s i o n s / kj−d59cf24
{” kj−d59cf24 ” : {” v i s u a l i z e r u r l ” : ” h t t p / / 1 0 . 5 . 0 . 7 7 : 3 2 0 4 4 ” , ” s t a t u s ” : ”

ongoing ” , . . . } }

The routine starts only after its code is attested. If any unintended or malicious
change was made to the code, the routine will not start. After processing a customer

10Asperathos user guide. https://github.com/ufcg-lsd/asperathos/wiki/User-Guide (Last accessed: 14
mar. 2019)
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record file, the routine publishes the results back to the object storage. In this particular
example, OpenStack Swift is our object storage of choice, but other services (e.g. S3 or
Google Cloud Storage) can be used as well. Results are also encrypted when posted to
the object storage. After downloading the output files from the object storage to a trusted
computer, the user can then decrypt the items and see the actual results:
$ . / d e c r y p t −−key $KEY −− f i l e OUTPUT consumer data 13 >

d e c r y p t e d o u t p u t
$ c a t d e c r y p t e d o u t p u t
298

3.3. Running from web-based user interface
It is possible to build tools around Asperathos to extend its functionalities or to provide
a better user experience. In this example we showcase a simple web-based user interface
(UI) intended to run locally on the user’s trusted machine. The UI simplifies the submis-
sion process by letting the workload parameters be defined in a user-friendly way. It is
also possible to define resource allocation limits and QoS constraints, such as a comple-
tion deadline (Figure 3).

Figure 3. Submission form. The user can define QoS constraints for the submission (e.g. Expected Time),
as well as other parameters for the execution (minimum and maximum amount of resources).

The user is able to choose the Kubernetes cluster where the workload must run,
or to easily add new clusters, regardless of the provider on which it runs. This example
requires that the clusters have Intel SGX support, as the workloads run inside of enclaves.
The UI is also responsible for encrypting the input items (Figure 4), pushing them to an
object storage of choice, triggering Asperathos and monitoring the submission progress
and its visualization.

Figure 4. Submission form. The user is able to select input files from their local storage. The UI will
encrypt and push them to the object storage.

6
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After the Python routine is attested, which means its exactly the same code (in-
cluding external libraries) as the developer intended to run, the secret management service
sends the encryption key to the enclaves, and the customer records downloaded from the
object storage can be securely decrypted and processed. When outside of the user’s trusted
machine, all the sensitive data is either encrypted or inside Intel SGX enclaves, ensuring
that it is protected even in compromised infrastructures.

After the submission completes, the UI downloads the encrypted results from the
object storage and decrypts them locally in the user’s trusted machine (Figure 5). If the
attestation process fails, indicating there was some unintended change to the code, the
submission will show an Attestation Error status.

Figure 5. After the submission completes, the UI downloads the encrypted results and decrypts them
locally.

4. Demonstration

Asperathos is released as an open source project that can be downloaded from Github11.
For a quick start on Asperathos, documentation is available on the wiki page12. In addi-
tion to that, there is a video13 presenting a motivation for Asperathos and two videos1415

showcasing the installation process and some of its features by navigating through our
portal.

The use cases described in Section 3 allow for two different scenarios to be demon-
strated. First a quick setup of the Asperathos components is demonstrated, followed by
a simple application submission. For this scenario we assume the user have a configured
Kubernetes cluster ready for use, with the proper Intel SGX software installed. All the
steps for this scenario are command line based, using Asperathos REST API.

The second demonstration will present a use case that integrates Asperathos to
a web-based user interface. Thus, we will demonstrate functionalities such as cluster
creation, application submission, task progress, download of results, and an example of a
Grafana visualization. Besides that, we are going to show an example of a possible attack,
where an operator manages to replace the application code. The attack case will result in
an error and the modified application will not produce results, since the SGX attestation
process fails. This demonstrates the security aspect of this paper.

11Asperathos repository. https://github.com/ufcg-lsd/asperathos (Last accessed: 14 mar. 2019)
12Guide. https://github.com/ufcg-lsd/asperathos/wiki/Quick-Start (Last accessed: 14 mar. 2019)
13What is Asperathos. https://youtu.be/UURyL_g9LT8 (Last accessed: 14 mar. 2019)
14Asperathos installation. https://youtu.be/bMI02YJ5uH8 (Last accessed: 14 mar. 2019)
15Asperathos portal. https://youtu.be/s8_hRV4SpCU (Last accessed: 14 mar. 2019)
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5. Related Work
Other systems have been built to provide QoS for time critical applications.
[Evans et al. 2015] provides a system that achieves QoS requirements for workflow sys-
tems, however it is limited to these kind of applications and cannot be orchestrated with
other cloud providers and technologies. As for security, [Schuster et al. 2015] considers
using Hadoop in an SGX environment. In order to enable SGX processing of Hadoop
applications, the application is split between a not trusted part and a trusted portion. As
our model is simpler, the Asperathos framework can be configured to run in a variety of
programming models and analytic infrastructures.

6. Conclusions
This work presents Asperathos, a framework for running QoS-aware sensitive batch ap-
plications on cloud environments, enabling customized plugins and actuators that adjust
applications in runtime. We also demonstrate that such concepts can be applied in the ex-
ecution of sensitive applications that need guarantees of data integrity and confidentiality,
which in our case is obtained by using the Intel SGX technology together with Asperathos.
The framework is demonstrated with a use case that considers smart grid analysis being
securely processed by Asperathos and shows protection against attacks that tamper with
the application code to leak sensitive information.
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