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“O problema é que muitas vezes ficamos tão concentrados
em pequenos detalhes de implementação que esquecemos
o porquê de estarmos aqui ... ‘Por quê’ é tão importante
quanto o ‘Como’; eles não são mutuamente exclusivos.”
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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para

a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

ESTRATÉGIAS ESCALÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIAS CONTÍNUAS

SOB DEMANDA EM REDES SEM FIO

Leonardo Bidese de Pinho

Dezembro/2007

Orientador: Claudio Luis de Amorim

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Esta tese propõe o uso de aglomerados (clusters) de pontos de acesso (Access Points-

APs) co-localizados operando em canais sem sobreposição, aliado a mecanismos e polí-

ticas de gerenciamento de recursos fornecidos pelos APs, como solução escalável efetiva

para distribuição de mídias contínuas sob demanda em redes sem fio. Em particular, é

proposto o sistema CINAPS, onde o gerenciamento dos recursos é realizado pelo WCM,

componente responsável pelo controle de associação de clientes aos APs, o qual imple-

menta duas novas heurísticas de controle de associação focadas na aplicação, denomina-

das ERF e BERF, que garantem largura de banda mínima através de mecanismos de re-

serva de recursos. Estas heurísticas exploram uma característica de VoD conhecida como

“Fator de Paciência”, permitindo o uso futuro de canais de comunicação. As principais

variáveis do sistema são identificadas e usadas em um modelo que serve de base para a

ferramenta de simulação (TCHE) e para o desenvolvimento de um módulo com suporte

ao CINAPS para o sistema GloVE de VoD. Os resultados obtidos com TCHE mostraram

que o CINAPS, usando as heurísticas focadas na aplicação, superou a heurística genérica

LLF com garantias de largura de banda mínima, diminuindo significativamente a rejeição

de requisições. De maneira complementar, foi proposto e avaliado o uso combinado de

duas técnicas (uma nova e outra adaptada da literatura) efetivas para redução do consumo

de energia no CINAPS. Posteriormente, o efeito da distânciaentre clientes e APs é incor-

porado ao modelo, dando origem a uma nova heurística consciente da distância, a qual é

proposta e avaliada. Em seguida, é investigada uma extrapolação onde CINAPS é usado

como bloco básico de uma grade de distribuição, denominada GAPS. Por fim, os resulta-

dos simulados são contrastados com resultados práticos coletados com uma ferramenta de

emulação de tráfego (WiAssess). A partir deste estudo pioneiro, surgem várias questões

de pesquisa, indicando a criação de um novo campo com diferentes caminhos a serem

percorridos em trabalhos futuros.

vi



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements

for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

SCALABLE STRATEGIES FOR ON DEMAND DELIVERY OF CONTINUOUS

MEDIA OVER WIRELESS NETWORKS

Leonardo Bidese de Pinho

December/2007

Advisor: Claudio Luis de Amorim

Department: Computing and Systems Engineering

This thesis proposes the use of clusters of collocated Access Points (APs) operating

in non-overlapping channels, together with mechanisms andpolicies to manage resources

provided by the APs, as an efficient scalable solution for continuous media distribution

over wireless networks. In particular, it introduces the CINAPS system, whose resource

manager called WCM performs the association control of clients to the APs, using two

novel application-friendly heuristics, namely Early Released First (ERF) and Bounded

ERF (BERF). Such heuristics exploit the Patience Factor, which is a slack of time that

VoD applications provide to allow the association control unit to accept requests for using

the communication channels in the near future. The main system variables are identified

and used to build a model taken as the basis for implementing asimulation tool known

as TCHE and for developing a CINAPS module for the GloVE VoD system. The results

provided by TCHE showed that CINAPS, using application-friendly heuristics, outper-

formed the generic LLF (Least Loaded First) heuristic with minimum bandwidth guaran-

tees, by decreasing significantly the overall blockage rateof video requests. Moreover,

the behavior of power consumption in the wireless NICs is analyzed and the usage of a

combination of two effective power saving techniques (a novel one and another adapted

from the literature) in CINAPS is proposed and evaluated. Also, the impact of the distance

between clients and APs is incorporated into the model so that a new distance-aware heu-

ristic is proposed and evaluated as well. Afterwards, an extended approach is investigated

where CINAPS is used as the basic block of a distribution grid, namely GAPS. Finally,

such findings are discussed in conjunction with practical results collected using the WiAs-

sess tool built to emulate the expected traffic that will be generated by GloVE with the

CINAPS extension. As a novel study, several other research directions are pointed out,

indicating that a new field has been actually established with many different tracks to be

followed on as future works.
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Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta, inicialmente, o contexto da tese e, em particular, a sua principal

motivação: avaliar a hipótese de que aglomerados (clusters) de pontos de acesso (Access

Points- APs) co-localizados podem ser uma solução efetiva para sistemas de distribuição

de mídias contínuas sob demanda em redes sem fio, e investigarquestões decorrentes da

sua utilização (já que, como será mostrado, a simples aglomeração dos APs não resolve

o problema em cenários de alta densidade de clientes, exigindo mecanismos e políticas

complementares que permitam um uso eficiente dos recursos proporcionados pelos APs).

Em seguida, descreve o método adotado no desenvolvimento datese e salienta, de forma

resumida, as principais contribuições para o estado-da-arte resultantes deste trabalho. Por

fim, é exposta a organização adotada para os demais capítulosque completam esta tese.

1.1 Contexto

Notoriamente, aplicações multimídia1 estão entre as mais requisitadas pelos usuários,

com destaque para áudio e vídeo, denominadas de Mídias Contínuas (Continuous Media

- CMs). Conceitualmente, CMs abrangem mídias que necessitam ser exibidas durante um

determinado intervalo de tempo, normalmente com alguma interação do usuário [85]. De

maneira análoga, CMs são definidas como sendo caracterizadas tanto por grande volume

de dados quanto por apresentar tempo contínuo de reprodução[51].

Embora exista demanda crescente por acesso a mídias contínuas, suas características

intrínsecas tornam a construção de sistemas efetivos de distribuição uma tarefa não tri-

vial. Dentre os fatores, salienta-se a demanda de grande largura de banda2 para sua trans-

1O termo “multimídia” refere-se a representação de modos mistos de informação - textos, dados, ima-
gens, áudio e vídeo - como sinais digitais [48].

2Nesta tese são utilizados como sinônimos os termos “largurade banda” e “largura de faixa”.
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missão. Por exemplo, a simples transmissão de um fluxo (stream) de vídeo de alta resolu-

ção, mesmo que compactado segundo algum padrão de compressão otimizado, consome

recursos significativos do servidor multimídia e da rede de distribuição, durante todo o

período de exibição. Além do alto consumo de largura de banda, o gerenciamento de

streamsde vídeo envolve aspectos de qualidade de serviço (Quality of Service- QoS),

principalmente no que se refere a continuidade de exibição.Ou seja, devem ser ofereci-

das garantias para que o conteúdo chegue no destino a tempo deser decodificado, evi-

tando assim que haja interrupção na exibição. A questão se complica ainda mais quando

junto ao fluxo de vídeo existe um fluxo de áudio, e ambos devem ser exibidos de forma

sincronizada. Em virtude disto, pode-se argumentar que a análise do comportamento de

um sistema de transmissão de conteúdo multimídia3 pode ser facilmente extrapolada para

transmissão de CM em geral.

Em particular, uma aplicação que desperta grande interessee desafio, envolvendo

transmissão de conteúdo multimídia, é Vídeo sob Demanda (Video on Demand- VoD).

Sistemas VoD convencionais permitem que diferentes clientes escolham exemplares do

seu acervo a qualquer hora e que comecem a assisti-los pouco tempo depois da sele-

ção, como se estivessem em uma vídeo locadora eletrônica virtual. Genericamente, esses

exemplares podem ser vistos como arquivos multimídia compostos por áudio e vídeo

comprimidos segundo um padrão conhecido. Sistemas VoD convencionais estabelecem

um fluxo de vídeo para cada cliente, o que pode requerer um elevado investimento em

hardware, com custo proporcional à audiência esperada. Portanto, para minimizar a re-

lação custo/audiência, é fundamental adotar estratégias que utilizem os recursos dehard-

ware eficientemente. Neste sentido, nos últimos anos foram propostas e amplamente

estudadas diversas estratégias para VoD no contexto de redes cabeadas4.

Na prática, do ponto de vista dos engenheiros de sistemas, existe uma corrida sem fim

onde o principal objetivo é casar da melhor forma possível o estado-da-arte em tecnologia

de redes com as características da aplicação de VoD de modo que o sistema VoD resultante

ofereça a melhor experiência para grandes audiências. Especificamente, para produzir e

viabilizar um projeto de sistema VoD custo-efetivo, os engenheiros precisam lidar com

três principais questões: suporte às funcionalidades básicas de VoD, escolha do hardware

mais indicado dentre os disponíveis no mercado, e emprego deuma política eficiente de

gerenciamento de recursos.

3Neste texto utiliza-se o termo “conteúdo multimídia” como referência ao conteúdo composto por áudio
e vídeo.

4Nesta tese são considerados equivalentes os termos “redes cabeadas”, “redes fixas” e “redes com fio”.
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1.1.1 Desafios de Sistemas VoD: escalabilidade e mobilidade

No contexto de sistemas VoD para redes cabeadas, vários trabalhos foram desenvolvidos

com o objetivo principal de aumentar a escalabilidade – capacidade de atendimento a

clientes simultâneos em função dos recursos empregados (i.e. o sistema é considerado

escalável quando a sua capacidade de atendimento a clientespode ser aumentada com

a inclusão de mais recursos; além disso, quanto maior for o crescimento da capacidade

em relação ao aumento na quantidade de recursos, mais eficiente – ou mais escalável – é

considerado o sistema5).

Em particular, sistemas VoDPeer-to-Peer(P2P) baseados em técnicas de reuso de

fluxo mostraram-se escaláveis em redes locais (Local Area Networks- LANs) que utili-

zam comutadores (switches) como dispositivos de interconexão, onde a largura de banda

existente entre os clientes é abundante [71, 72, 62, 66]. Para redes metropolitanas (Me-

tropolitan Area Networks- MANs) e de grande escala (Wide Area Networks- WANs),

especialmente quando a tecnologia empregada na rede de acesso restringe a largura de

banda entre clientes, as técnicas baseadas emproxies6 demonstraram ser a melhor es-

colha, pois elas aumentam a escalabilidade dos sistemas VoDprincipalmente quando os

proxiessão colocados nas bordas de redes de distribuição de conteúdo (Content Distribu-

tion Networks- CDNs) [42], como mostra a Figura 1.1.

Sob a perspectiva da rede de comunicação, VoD pode ser vista como uma aplicação

regular, considerando o seu típico modo de operação: (i) o cliente requisita um vídeo da

lista de títulos disponíveis; (ii) um fluxo de vídeo7 é transmitido pelo servidor8 com uma

vazão igual a taxa média de consumo do decodificador de vídeo usado pelo cliente; (iii)

enquanto o cliente assiste o vídeo, a largura de banda mencionada permanece alocada

para o cliente durante um período de tempo igual a duração do vídeo.

Hipoteticamente, em um sistema verdadeiramente de VoD (True VoD- TVoD)9, as re-

quisições dos clientes são atendidas imediatamente e os pacotes de vídeo são transmitidos

do servidor para o cliente através de uma rede semjitter e sem atraso (latência) de en-

5Na Seção 9.1 é apresentada uma definição mais precisa sobre escalabilidade e eficiência.
6Servidores secundários posicionados entre o servidor central do sistema e os clientes (three-tier VoD

architecture), os quais, sempre que possível, substituem o servidor central na tarefa de prover o fluxo de
vídeo para os clientes.

7Suavizado através de umbuffer de exibição no cliente, o qual permite que vídeos de taxa variável
(Variable bit-rate- VBR) sejam tratados pelo sistema como vídeos de taxa constante (Constant bit-rate-
CBR) no que tange a alocação de largura de banda, além de servir para esconder as variações estatísticas na
latência da rede (jitter).

8Operando em modopush, explicado no Capítulo 2.
9Ver classificação de sistemas VoD exposta no capítulo a seguir.
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Figura 1.1: Modelo de distribuição de VoD escalável para MANs e WANs

vio. No entanto, em sistemas reais, os clientes sempre experimentam algum atraso entre

a requisição e o início da exibição do vídeo. Este atraso, chamado de latência de exibi-

ção, pode ser dividido em três componentes: 1) latência de serviço, que corresponde ao

período de tempo entre a requisição do vídeo e o final da alocação dos recursos necessá-

rios para a disponibilização do fluxo de vídeo para o cliente;2) latência de rede, relativa

ao tempo que o primeiro pacote de vídeo leva para percorrer a rede e chegar até obuffer

do cliente; e 3) latência de pré-busca (prefetch), definida pelo tempo necessário para en-

cher obufferde exibição do cliente permitindo compensar as variações, tanto da latência

da rede quanto da taxa com que o vídeo é consumido. Em termos práticos, assumindo

que a latência de rede e deprefetchestão no seu valor mínimo, um sistema é considerado

TVoD quando atinge latência de serviço (Service Latency- SL) próxima de zero.

Conforme aumenta-se a disponibilidade de aplicações baseadas em VoD, cresce tam-

bém a necessidade de acesso ubíquo a elas já que cada vez mais pessoas passam a usar

dispositivos móveis – também chamados de estações (stations- STA) – dotados de recur-

sos suficientes para exibir vídeos (laptops, PDAs, telefones celulares de última geração,

smartphones, entre outros) e desejam ter acesso às aplicações em qualquer lugar, a qual-

quer hora. Redes sem fio podem ser a resposta para esta necessidade crescente. Entre-

tanto, o suporte do sistema por trás das aplicações VoD precisa ser escalável para atender

uma demanda crescente de acessos concorrentes (implicandona necessidade de trans-
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missão simultânea de uma quantidade potencialmente grandede fluxos de vídeos, mesmo

que iniciados em momentos distintos), ao mesmo tempo em que garanta qualidade de

serviço.

O exemplo prático que segue, passível de extrapolação para vários outros ambientes

e aplicações, ajuda a ilustrar o potencial e o desafio de disponibilização de sistemas VoD:

pessoas em uma praça de alimentação deshopping center. Neste ambiente, o sistema VoD

pode ser usado como uma ferramenta demarketing, através do qual poderiam ser transmi-

tidos principalmente vídeos curtos sobre os produtos em promoção nas lojas doshopping,

trailers de filmes em cartaz no cinema, notícias sobre váriosassuntos, entretenimento em

geral, e assim por diante. Por exemplo, para utilizar este serviço, o usuário poderia aces-

sar owebsitedoshoppingonde encontraria umlink paradownloaddosoftwarecliente de

vídeo, caso este ainda não tenha sido instalado no seu dispositivo. Isto seria feito através

da rede sem fio disponibilizada peloshoppingpara acesso gratuito a Internet, separada da

rede de vídeo. Ou seja, haveriam duas redes independentes, uma específica para vídeo e

outra de propósito geral. Assim sendo, ao ser inicializado,o softwarecliente atualizaria a

lista de vídeos disponíveis através da rede de propósito geral e, quando um determinado

vídeo fosse selecionado para exibição, este seria recebidoatravés da rede de vídeo dedi-

cada ao sistema VoD. Como a área da praça de alimentação usualmente concentra muita

pessoas, especialmente na hora do almoço e do jantar, fica claro que o sistema precisa

ser escalável para atender uma quantidade eventualmente grande de clientes. Além disso,

o sistema VoD deve grande parte dos usuários potenciais, de modo que ele necessita ser

baseado em tecnologias sem fio amplamente adotadas.

1.1.2 Tendência em Redes sem Fio: IEEE 802.11

Em particular, a disseminação de equipamentos para redes locais sem fio (Wireless Local

Area Networks- WLANs) vêm crescendo significativamente nos últimos anos,sendo o

padrão IEEE 802.11 o padrão de fato do mercado. Apesar da existência de uma infra-

estrutura para comunicação sem fio consolidada, a perspectiva para o futuro é de dissemi-

nação ainda maior desse tipo de tecnologia.

A especificação do padrão 802.11 define as camadas física (Physical- PHY) e de

controle de acesso ao meio (Medium Access Control- MAC) para WLANs. Na camada

PHY, os principais padrões são: “a”, “b”, e “g”, onde cada um destes três padrões definem

vários modos de transmissão [54], os quais ditam a taxa de dados, o esquema de modu-

lação e o esquema de controle de erros (ex.: FEC), se for o caso. A parte experimental
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desta tese se concentrará no estudo das variantes de maior vazão, “a” e “g”, operando com

pontos de acesso (Access Points- APs)10, ou seja, no modo infra-estruturado [33].

É importante notar que é cada vez mais comum encontrar interfaces de rede 802.11

configuráveis11, capazes de operar em múltiplos padrões, conforme a necessidade da apli-

cação ou do ambiente. Esta tendência, que é explorada nesta tese, sugere a possibilidade

de desenvolver mecanismos de software que permitam comutaras interfaces entre os di-

ferentes padrões, conforme uma política global concebida para utilizar os canais indepen-

dentes fornecidos por estes padrões de forma balanceada, otimizando o uso de recursos

para atender aos requisitos das aplicações.

Na camada MAC, os principais mecanismos são: um protocolo deacesso baseado em

contenção, denominadoDistributed Coordination Function(DCF), que é implementado

obrigatoriamente, e um protocolo opcional, baseado empolling, conhecido comoPoint

Coordination Function(PCF), raramente implementado nos dispositivos comercializados

nos últimos anos [60]. O DCF fornece um nível de QoS baseado emmelhor esforço,

sem garantias de largura de banda, que tenta evitar colisõesmas não garante que elas não

ocorrerão.

No que se refere à largura de banda, enquanto o 802.11g oferece apenas três canais

capazes de coexistir sem interferência, operando na faixa de 2,4 GHz, o 802.11a suporta

até treze canais (dependendo das regulamentações vigentesno país) independentes, utili-

zando a faixa de 5 GHz. Como conseqüência, é teoricamente possível agregar as capaci-

dades destes canais, de modo que pode-se ter dezesseis canais paralelos em uma mesma

área de cobertura, utilizando para isso APs co-localizados(collocated APs)12. Embora

cada canal de “a” e “g” tenha 54 Mbps de taxa máxima delink, a vazão máxima efetiva

usando UDP é próxima a 30,7 Mbps [56], o que acarreta em uma largura de banda agre-

gada total de 491,2 Mbps. Além disso, é interessante notar que esta vazão é proporcional

a alcançada efetivamente por interfacesgigabit ethernet, as quais são freqüentemente usa-

das em soluções de VoD baseadas emproxies[16, 78]. Devido às características expostas,

o padrão 802.11 pode ser visto como um potencial candidato para uso em rede de acesso

em sistemas de distribuição de VoD, especialmente onde o suporte a estações móveis e

10O AP funciona como um concentrador (hub), manipulando todo o tráfego do canal sem fio (tanto
interno, entre dispositivos móveis operando no mesmo canal, quanto interno, funcionando como uma ponte
(bridge) para a rede cabeada onde o AP está conectado).

11Dentre eles as da 3COM, utilizandochipsetda Atheros [12].
12APs posicionados significativamente próximos uns dos outros, com a mesma área de cobertura, usando

diferentes canais sem sobreposição de freqüência entre si.
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portáteis13 é considerado um requisito fundamental.

1.1.3 Largura de Banda Dispersa: Importância do Gerenciamento

Embora a largura de banda agregada oferecida por pontos de acesso co-localizados seja

significativa, as variantes do padrão 802.11 não dispõem de um mecanismo eficiente

que otimize o uso dos pontos de acesso. Especificamente, o 802.11 requer um proce-

dimento adequado para a escolha do AP onde o dispositivo do cliente deve ser associado

quando este adentra a área de cobertura de múltiplos APs, sejam este co-localizados ou

não, operando em canais não sobrepostos. Na literatura, este procedimento é denomi-

nado “controle de associação” (Association Control- AC). A heurística básica adotada no

802.11 para AC é conhecida comoStrongest Signal First(SSF), caracterizada por priori-

zar a escolha de APs de acordo com o indicador de intensidade do sinal (Receive Signal

Strength Indicator- RSSI). Porém, diversos trabalhos14 mostram que a SSF freqüente-

mente atinge um insuficiente balanceamento de carga (uso doscanais) entre os APs, além

de não prover garantias de largura de banda mínima. Em particular, quando aplicado em

APs co-localizados, a SSF tende a apresentar um comportamento aleatório pois todos os

APs estarão na mesma distância em relação aos clientes. Alémda SSF, outra heurística

amplamente adotada em soluções proprietárias e não interoperáveis é a denominadaLeast

Loaded First(LLF). Na LLF, um cliente que entra na rede se associa ao AP commaior

largura de banda disponível. Embora a LLF otimize o uso dos APs [14], a falta de in-

teroperabilidade entre diferentes marcas de equipamentossem fio restringe a eficiência

da LLF. Além disso, alguns fabricantes estenderam a LLF parasuportar aplicações que

requeiram garantia de largura de banda mínima, exacerbandoainda mais o problema de

interoperabilidade. Note que estas heurísticas são genéricas nos sentido de que elas foram

projetadas sem ter uma aplicação alvo. Como resultado, elastendem a ser incapazes de

explorar as singularidades de certas aplicações para melhorar a utilização dos recursos

providos pelos APs.

13Por definição, uma estação portátil é aquela que pode ser movida de um local para outro, mas que só
é usada em um local fixo. Enquanto isso, estações móveis são aquelas que acessam a rede em movimento.
Ambos tipos de estação são atendidos pelo padrão 802.11 [33].

14Referenciados no capítulo que trata de redes sem fio.
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1.2 Motivação

Tendo em vista o contexto apresentado acima, a motivação desta tese advém do fato de

não ter sido encontrado, durante a vasta pesquisa bibliográfica efetuada, nenhum outro

trabalho significativo que avalie o desempenho de sistemas de VoD que explore eficiente-

mente a largura de banda agregada disponibilizada por APs co-localizados. Nem mesmo

um que utilize extensões da heurística de controle de associação LLF para prover garan-

tias de largura de banda mínima, necessárias para viabilizar sistemas VoD sobre WLANs

baseadas no padrão 802.11. Além disso, as heurísticas encontradas na literatura que ofe-

recerem suporte a largura de banda mínima são genéricas no sentido de que não objetivam

explorar as singularidades das aplicações para melhorar o seu desempenho.

1.2.1 Propostas

Partindo desta motivação, é inicialmente proposto e avaliado o desempenho de um sistema

VoD composto por APs co-localizados básico15, baseado na heurística LLF, levemente

modificada para prover garantia de largura de banda mínima. Aheurística resultante

(LLF+) é aplicada em um modelo de sistema de VoD usando APs co-localizados. A

avaliação experimental deste modelo mostrou que, apesar deusar efetivamente a largura

de banda agregada, o sistema baseado na heurística LLF+ conseguia atender com sucesso

apenas cenários com vídeos curtos ou com taxa de chegada de requisições moderada,

apresentando fraco desempenho (i.é., crescente quantidade de requisições bloqueadas)

quando a duração do vídeo ou a taxa de chegada aumentava.

Usando como base os resultados obtidos com o sistema básico,foi realizado um es-

tudo focado no desenvolvimento de novas heurísticas de controle de associação que se

beneficiassem das características particulares das aplicações de VoD para aumentar a efi-

ciência do sistema. Como resultado deste estudo16, propôs-se o sistema CINAPS (Cluster

of INexpensive Access PointS) através do qual foram introduzidas e avaliadas duas novas

heurísticas de controle de associação focadas na aplicação, denominadasEarly Release

First (ERF), que dava prioridade de escolha ao canal que teria largura de banda liberada

mais cedo, eBounded ERF(BERF), que foi uma versão de ERF com limitação de espera

máxima, as quais garantem largura de banda mínima através demecanismos de reserva de

15Publicado inicialmente como relatório técnico do PESC [64]e aceito posteriormente para publicação
como artigo completo na conferência LANOMS 2005 [65], onde foi escolhido como um dos cinco melhores
trabalhos e cuja versão estendida foi aceita para publicação no JNSM em 2008 [70].

16Publicado inicialmente como relatório técnico do PESC [63]e aceito posteriormente como artigo com-
pleto na conferência ICN 2006 [67].
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recursos. Estas heurísticas exploraram uma característica de VoD conhecida como “Fator

de Paciência” (Patience Factor- PF) dos usuários, permitindo que a unidade de controle

de associação aceitasse requisições para alocação futura de canais de comunicação.

Tendo em vista a significância da questão de consumo de energia em ambientes que

envolvam dispositivos móveis, foi proposto e avaliado o usocombinado de duas técni-

cas que reduziram efetivamente o consumo médio de energia das interfaces 802.11 no

Power-aware CINAPS, versão do CINAPS consciente do consumo de energia e que opera

com a heurística BERF17. A primeira delas,Delayed Reassociation, introduzida nesta

tese, explora a latência de serviço imposta pela heurísticade controle de associação du-

rante momentos de escassez de recursos, e a segunda,Bursty Transmission, adaptada da

literatura [17], beneficia-se da extensão do período ociosocontíguo entre a recepção de

pacotes.

Posteriormente, foi estudado o impacto da posição dos clientes no desempenho do

CINAPS com 802.11a, contemplando diferentes modos de transmissão e tamanhos de

área, buscando soluções de compromisso entre alcance e vazão agregada proporcionada.

Para isso, é proposta e avaliada uma nova heurística, chamada deDistance-aware BERF

(DBERF), que agregou a consciência da distância à heurística BERF, comparando in-

clusive o desempenho obtido com duas abordagens de escolha de modo de transmissão:

estática e dinâmica18.

Como a distância possui um impacto significativo no modo de transmissão, estratégias

que permitam operar com os modos de maior vazão tendem a maximizar a vazão agre-

gada do sistema. Buscando explorar esta característica, foi proposta e avaliada uma nova

arquitetura, denominada de GAPS (Grid of collocated Access PointS), na qual o CINAPS

é usado como bloco básico de uma grade de distribuição, onde cada bloco básico é res-

ponsável por uma área distinta e a quantidade de APs ativos por área pode ser configurada

estaticamente ou dinamicamente, conforme o padrão de concentração de clientes (Client

Concentration Pattern- CCP)19.

Por fim, são apresentados resultados de experimentos práticos obtidos em um am-

biente de testes real construído no Laboratório de Computação Paralela (LCP) da

COPPE/UFRJ, os quais confirmam as principais premissas assumidas nos projetos pro-

postos, reforçando a viabilidade do uso de pontos de acesso co-localizados como solução

escalável eficiente para sistemas VoD em redes sem fio.

17Publicado como artigo completo na conferência SBRC 2006 [69].
18Publicado como artigo completo na conferência WEBMEDIA 2006 [68].
19Artigo aguardando submissão para conferência/journal internacional.
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1.2.2 Cenários de Aplicação

Para concluir, cabe ressaltar que, conforme exposto acima,já existem soluções na litera-

tura capazes de “remover” os gargalos nos sistemas de distribuição, mas apenas até a rede

de acesso (Figura 1.1), também conhecida como “última milha” ( last-mile). Entretanto,

quando a “última milha” é baseada nas variantes mais comuns da tecnologia 802.11, “a,

b e g”, a eficácia das soluções passa a depender do cenário de aplicação.

No caso onde uma rede sem fio é utilizada para cobrir uma área grande, através de

múltiplos APs interconectados por rede cabeada e posicionados estratégicamente de modo

que toda a área seja coberta (por exemplo, um campus, um hotel, entre outros), apesar da

densidade de usuários por AP ser baixa, o total de usuários concorrentes acessando um

servidor de VoD conectado a rede cabeada pode ser grande e crescente. Neste caso, as so-

luções escaláveis desenvolvidas anteriormente para o contexto de redes cabeadas podem

ser empregadas, com pequenas modificações principalmente relacionadas a diferença no

protocolo mais comumente adotado na camada MAC dos APs 802.11, o DCF. Como este

protocolo não oferece QoS, é necessário que a aplicação consiga adequar-se a esta li-

mitação. O primeiro passo é evitar que existam múltiplas estações tentando transmitir no

meio compartilhado. Portanto, os sistemas P2P que se mostravam os mais adequados para

LANs, intuitivamente não são a melhor escolha para o caso de WLANs, de modo que o

problema da escalabilidade pode ser resolvido com soluçõesbaseadas emproxies, com-

plementadas com um tratamento diferenciado das perdas de pacote (que acontecem em

número mais significativo nas redes 802.11), desde que a quantidade de fluxos de vídeo

enviados simultaneamente para os usuários através de um determinado AP não exceda a

capacidade do canal.

No caso oposto, onde a área que se deseja cobrir é menor, com alta densidade, o uso

deproxiesnão resolve o problema. Nestes cenários, as variantes de 802.11 mencionadas

tornam-se o “gargalo”. Apesar de permitirem a utilização demúltiplos pontos de acesso

cobrindo a mesma área, mas usando canais diferentes não sobrepostos em freqüência, os

padrões não fornecem mecanismos efetivos para gerenciar a largura de banda agregada

disponível nos múltiplos APs. Para resolver esta limitação, os mecanismos e políticas

propostos nesta tese, mencionados na subseção anterior, mostram-se fundamentais para

explorar pioneiramente a utilização de pontos de acesso de forma co-localizada, forne-

cendo uma largura de banda agregada variável, proporcionalao número de APs.

Assim sendo, neste trabalho é atribuído um novo enfoque parao uso de múltiplos
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APs, voltado para escalabilidade, inspirado pelas estratégias de aglomeração de com-

putadores convencionais de baixo custo (produzidos em larga escala) para alcançar alto

desempenho. De forma análoga, considerando as características das variantes do 802.11,

vislumbrou-se a possibilidade de agregar, em uma mesma área, diversos pontos de acesso

operando em canais distintos (sem sobreposição de freqüência). Assumindo que não há

interferência significativa entre os canais, ocorre uma soma de capacidade de vazão dos

APs, oferecendo como conseqüência uma alta disponibilidade de largura de banda agre-

gada, tornando factível o atendimento simultâneo de uma quantidade grande de clientes

em aplicações que façam uso significativo de recursos da redesem fio.

1.3 Metodologia

Conforme exposto no contexto e nas motivações, o tema desta tese pode ser resumido

pelo seu título: “Estratégias Escaláveis para Distribuição de Mídias Contínuas em Redes

sem Fio”. Em particular, optou-se por concentrar o foco na análise de um subproblema

– sistemas de vídeo sob demanda em redes 802.11 infra-estruturadas – e, a partir das

soluções propostas e avaliadas, discutir eventuais generalizações.

Nesta direção, esta tese objetiva validar a seguinte hipótese básica, não encontrada

na revisão bibliográfica realizada: “o uso de aglomerados (clusters) de pontos de acesso

co-localizados, em conjunto com mecanismos e políticas de gerenciamento de recursos

conscientes da aplicação, constitui-se em uma solução escalável eficiente para sistemas de

VoD em redes 802.11 infra-estruturadas”. Para avaliar estahipótese, bem como as demais

hipóteses derivadas, foram adotadas duas abordagens – simulada e prática – buscando

uma validação recíproca.

Para a simulação foi desenvolvida a ferramenta TCHE (Transmission of Continuous

Media over Hybrid Environments) que emula a interação entre os principais componentes

presentes no ambiente alvo – servidor de vídeo, clientes, pontos de acesso, gerenciador

de recursos elinksparametrizados.

Já a abordagem prática foi dividida em duas: implementação de emulador e protótipo.

A implementação do emulador, denominado WiAssess (Wireless Assessment), foi ne-

cessária para permitir a avaliação do comportamento do ambiente de APs co-localizados

com perfil de tráfego similar ao esperado para o protótipo real – um servidor centralizado

parametrizado capaz de escalonar a transmissão de fluxos UDPpara os clientes associa-

dos aos APs co-localizados, contabilizando a taxa de pacotes recebidos e perdidos em um
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determinado intervalo de tempo. Paralelamente, a implementação do protótipo foi plane-

jada como uma extensão para o sistema GloVE (Global Video Environment) de VoD para

redes cabeadas desenvolvido em trabalhos anteriores.

Além disso, optou-se por aproveitar a oportunidade de obterfeedbackde revisores

anônimos nas diversas fases de desenvolvimento desta tese (Apêndice D), através de sub-

missões de artigos com inovação incremental. Conforme os resultados obtidos, a ori-

ginalidade do trabalho realizado não foi questionada, tanto em âmbito nacional quanto

internacional.

1.4 Contribuições

Em resumo, as principais contribuições – parte delas publicadas em [63, 65, 64, 69, 68,

67, 70] – presentes nesta tese são:

1. Modelagem do problema do controle de associação em um sistema de distribuição

de mídia contínua, em particular de vídeo sob demanda, empregado em WLANs

compostas por APs co-localizados, focando no comportamento dos clientes;

2. Proposta e avaliação de um novo projeto para sistemas VoD operando sobre

redes 802.11 que utiliza eficientemente a largura de banda agregada de APs co-

localizados, ao mesmo tempo que provê garantias de largura de banda mínima atra-

vés de mecanismos de reserva atrelados ao procedimento de controle de associação

usando a heurística LLF+;

3. Proposta e avaliação do CINAPS, através do qual são introduzidas duas novas

heurísticas de controle de associação focadas na aplicação, denominadas ERF e

BERF, que aproveitam o “Fator de Paciência” das aplicações de VoD que permite à

unidade de controle de associação aceitar requisições parauso futuro dos canais de

comunicação sem fio;

4. Avaliação simulada detalhada do sistema CINAPS comparando o desempenho de

uma heurística de controle de associação genérica com as duas novas heurísticas

focadas na aplicação;

5. Modelagem do consumo de energia no CINAPS usando a heurística BERF de

controle de associação;
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6. Proposta e avaliação doPower-awareCINAPS – versão do CINAPS incorporando

as técnicas de redução de consumo de energiaDelayed reassociation, introduzida

nesta tese, eBursty transmission, adaptada da literatura;

7. Proposta e avaliação, para diferentes modos de transmissão do 802.11a e vários

tamanhos de área, de uma nova versão do sistema CINAPS consciente da distância

entre clientes e oclusterde APs;

8. Investigação da eficácia de um esquema adaptativo de escolha do modo de trans-

missão para a redução da taxa de bloqueio média;

9. Proposta e avaliação da arquitetura GAPS – extensão de CINAPS com múltiplos

clustersformando umgrid;

10. Comparação de desempenho entre GAPS usando quatroclusterse CINAPS para os

dois modos de transmissão de maior vazão efetiva do 802.11a em cenários onde os

clientes estão uniformemente distribuídos pela área;

11. Estudo do desempenho potencial de esquemas estáticos e dinâmicos de GAPS para

diferentes padrões de concentração de clientes;

12. Validação de resultados de simulação através de resultados experimentais práticos

obtidos com a ferramenta de emulação implementada;

13. Protótipo do CINAPS implementado como extensão do sistema GloVE de VoD.

1.5 Organização da Tese

Além do Capítulo 1, esta tese é composta por outros dez capítulos e pelo apêndice, orga-

nizados da seguinte forma.

No Capítulo 2 são abordados os principais conceitos relacionados a distribuição de

mídias contínuas, especialmente os relacionados a sistemas de vídeo sob demanda, além

de aspectos relevantes de redes sem fio, focando no padrão IEEE 802.11, utilizado como

tecnologia de referência.

No Capítulo 3 é proposto e avaliado o modelo básico de uso de pontos de acesso co-

localizados para constituir sistemas escaláveis de VoD em redes sem fio, contemplando a

modelagem do problema, especificação da arquitetura dehardware/softwaree o protocolo

de sinalização, baseado na heurística genérica LLF+.
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No Capítulo 4, são propostas e avaliadas duas heurísticas focadas na aplicação, ERF

e BERF, usadas na concepção do sistema CINAPS.

No Capítulo 5, é estudado o comportamento do sistema proposto com a heurística

BERF sob o ponto de vista de consumo de energia; o uso combinado de duas técnicas,

uma nova e outra adaptada da literatura, é proposto e avaliado com o objetivo de reduzir

o consumo nas interfaces de rede sem fio.

No Capítulo 6, o impacto da distância entre clientes e APs – que afeta o comporta-

mento dos diferentes modos de transmissão do 802.11 – é incorporado ao modelo e uma

nova heurística consciente da distância é proposta e avaliada.

No Capítulo 7, é proposta e avaliada uma extrapolação da proposta original onde

múltiplas unidades do CINAPS são empregadas em conjunto para a formação de uma

grade (grid) de distribuição capaz de otimizar a vazão agregada disponibilizada pelos

canais não sobrepostos do 802.11.

No Capítulo 8, são apresentados resultados coletados através de experimentos práti-

cos realizados em um ambiente de testes criado no Laboratório de Computação Paralela

(LCP) do PESC/COPPE, especificamente para a validação de parte das premissas assu-

midas na tese, corroborando a viabilidade prática do uso de APs co-localizados em canais

sem sobreposição.

No Capítulo 9, são discutidas as principais descobertas – pontos fortes e fracos –

considerando o ambiente estudado, bem como a potencial generalização destas para ou-

tros cenários.

No Capítulo 10, são brevemente caracterizados os trabalhosrelacionados e contrasta-

dos com aspectos desta tese.

No Capítulo 11, são apresentadas as conclusões e potenciaistrabalhos futuros.

Por fim, no apêndice são fornecidos detalhes sobre a implementação das ferramentas

– TCHE (Apêndice A), de simulação do sistema, e WiAssess (Apêndice B), de emula-

ção de tráfego – e do protótipo – GloVE-CINAPS (Apêndice C), módulo que estende as

funcionalidades do sistema GloVE de VoD com suporte ao CINAPS –, uma visão geral

sobre o desenvolvimento desta tese (Apêndice D), mostrandoos resultados parciais ob-

tidos durante as pesquisas, bem como de outras teses relacionadas a VoD (Apêndice E)

desenvolvidas pelo grupo de multimídia do LCP.
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Capítulo 2

Conhecimentos Básicos

Este capítulo tem por objetivo explicitar conceitos, definições e questões envolvidas nesta

tese, especialmente em relação aos dois principais aspectos que permeiam a proposta:

distribuição de mídias contínuas e redes sem fio. Após, são apresentadas considerações

finais, encadeando os conteúdos abordados para delimitar o contexto da tese.

2.1 Distribuição de Mídias Contínuas

Nesta seção são descritos, de maneira geral, os aspectos relacionados à distribuição de mí-

dias contínuas, a qual compõe o nosso objeto de pesquisa. A seguir, o foco é concentrado

em uma de suas aplicações, conhecida como vídeo sob demanda,abordando questões

conceituais dos seus sistemas de distribuição, bem como as técnicas que representam o

estado-da-arte no tocante a uma de suas principais limitações, a escalabilidade das solu-

ções de distribuição.

2.1.1 Mídias Contínuas

O termo Mídia Contínua (Continuous Media- CM) abrange mídias que necessitam ser

exibidas, em modo síncrono, durante um determinado intervalo de tempo, normalmente

com alguma interação do usuário [85]. A combinação de múltiplas CM forma um

conteúdo multimídia1, costumeiramente composto por áudio e vídeo, os quais deman-

dam grande largura de banda para sua transmissão. Por exemplo, para efetuar uma trans-

missão digital estéreo de um CD de áudio, são necessários 1,411 Mbps, o que representa

uma quantidade suficiente para saturar uma linha T12. Em relação a vídeo, tomando como

1Nesta tese, considera-se mídia contínua e conteúdo multimídia composto por áudio e vídeo como sinô-
nimos, muitas vezes referenciados apenas pela palavra conteúdo.

2Padrão de linha de transmissão com vazão de 1,544 Mbps.
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Padrão Aplicação

MPEG-1 CD-ROM elinksT1 a 1,5 Mbps
MPEG-2 DVD e Transmissão de TV Digital entre 4 e 9 Mbps
MPEG-3 HDTV entre 20 e 40 Mbps (abandonado)
MPEG-4 Vídeofone, correio de vídeo, videoconferência e vídeogames

Tabela 2.1: Aplicação inicial dos padrões MPEG

exemplo a abordagem mais simples de transmissão digital quese baseia na exibição de

quadros formados por uma matriz depixels, onde é necessário exibir pelo menos 25 qua-

dros/s para evitar a impressão de congelamento nos movimentos mostrados nas imagens,

um monitor configurado no padrão XGA (1024x768) com 24 bits por pixeldemanda 472

Mbps, duas ordens de grandeza em relação a áudio. Desta forma, fica claro que técnicas

capazes de compactar mídia contínua mantendo a qualidade devisualização e estratégias

escaláveis de transmissão são aspectos fundamentais para aconstrução de sistemas de

acesso à mídia contínua eficientes, os quais são abordados a seguir.

2.1.1.1 Padrões de Compressão

Compressão é a ciência de reduzir a quantidade de dados usados para armazenar infor-

mação [83], explorando fortemente a eliminação de redundância existente nos dados. No

que concerne ao vídeo, existem duas fontes de redundância a serem exploradas: espacial

(intra-imagem) e temporal (interimagens). O formato amplamente adotado para trans-

missão de conteúdo multimídia comprimida segue os padrões MPEG, assim conhecidos

por terem sido estabelecidos por um comitê técnico compostopor membros da ISO e IEC

denominadoMoving Picture Experts Group, formado em 1988. Seu objetivo inicial era o

de criar um padrão para codificação de vídeos com taxas de aproximadamente 1,5 Mbps,

apropriado para o transporte através de circuitos de dados T1 e capaz de ser exibido a

partir de um CD-ROM [83]. Note que, na prática, isto significatransmitir áudio e ví-

deo ocupando a mesma largura de banda necessária para transmitir um CD de áudio. No

transcorrer dos anos, esse grupo definiu vários padrões, buscando atender a determinados

nichos de aplicações, parte destes consolidados na Tabela 2.1 [7].

Enquanto o padrão MPEG-1 praticamente caiu em desuso, o MPEG-2 é amplamente

empregado em diversas aplicações atuais. Por exemplo, é adotado em diversos padrões

de transmissão de TV digital e nosDigital Video (Versatile) Disks(DVDs). Embora não

tenha sido concebido com este fim, o MPEG-4 tem sido considerado como o substituto
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natural do MPEG-2 em novas gerações de produtos, devido ao seu melhor desempenho

de compressão e robustez no que se refere a transmissão [76].

Outros padrões que merecem atenção são o H.261 e H.263, amplamente usados em

ferramentas de videoconferência. Estes padrões foram definidos por um grupo de tra-

balho pertencente aoInternational Telecommunication Union Telecommunication Stan-

dardisation Sector(ITU-T), denominadoVideo Coding Experts Group(VCEG). Cabe

ressaltar que o H.263 foi usado como base para a formatação doMPEG-4 Visual, com-

ponente vídeo do padrão MPEG-4 originalmente publicado em 1999. Recentemente, foi

desenvolvido um novo padrão que atinge ainda maior compressão de imagens de vídeo,

denominadoAdvanced Video Coding(AVC), sendo este publicado conjuntamente como

ISO/IEC MPEG-4 Part 10e ITU-T H.264.

2.1.1.2 Modelos de Transmissão

Durante anos, as transmissõesunicast, onde o fluxo de dados é recebido apenas por um

cliente, dominaram os ambientes de rede. Desta forma, o número de clientes atendidos

fica limitado pelo valor máximo de fluxos simultâneos impostopela largura de banda

da rede, podendo ser bastante baixo dependendo da taxa de bits dos fluxos. Devido ao

crescente aumento no uso de aplicações que demandam grande largura de banda (exem-

plo: transmissão de mídia contínua), tornou-se necessárioadotar soluções de transmissão

mais escaláveis, capazes de explorar o fato de que, em determinadas aplicações, diversos

clientes buscam o mesmo conteúdo em um curto intervalo de tempo.

A forma mais simples de compartilhar a transmissão nos casosonde ocorre concen-

tração de acessos a determinados conteúdos é através debroadcast, onde o fluxo de dados

é recebido simultaneamente por todos os clientes. Esta abordagem não é eficiente porque

clientes passam a receber dados desnecessários, já que normalmente um mesmo conteúdo

é desejado por um grupo de clientes, e não por todos eles. Devido a isso, tornou-se ne-

cessário desenvolver um serviço seletivo de transmissão, onde os fluxos sejam recebidos

apenas por aqueles clientes que demonstrem interesse pelo conteúdo. Assim, surgiu em

1993 a primeira implementação demulticastna camada de rede, incorporada ao 4.4 BSD

??. Este tipo de transmissão apresenta um comportamento semelhante a rádio e televisão

no sentido de que quando um cliente quer receber um determinado conteúdo, basta a ele

sintonizar um canal. A partir deste momento, passa a receberas informações sendo en-

viadas para tal canal pela estação transmissora. Nesta analogia, um canal refere-se a um

grupo demulticast, o qual possui um endereço especial pré-determinado usado tanto pelo
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Figura 2.1: Efeito dolong tail no acesso aos vídeos

provedor do conteúdo quanto pelo cliente.

Por outro lado, quando a aplicação não se encaixa no perfil de concentração de acesso

ou na qual a quantidade agregada de requisições aos conteúdos menos populares (isto é,

que recebem menor quantidade de requisições individualmente), pertencentes ao chamado

long tail (ilustrado na Figura 2.1), é grande, o uso debroadcaste multicastnão favorece

a escalabilidade. Para lidar com isso, é necessário desenvolver mecanismos que permi-

tam aumentar a vazão do sistema (da rede e, eventualmente, dos demais componentes)

conforme cresce a demanda da aplicação.

2.1.2 Modos de Distribuição de Mídia Contínua

Existem duas possibilidades no envio de mídia contínua parao cliente:downloadestrea-

ming[90].

No mododownloado usuário recebe toda a mídia requisitada antes de proceder com a

exibição. Esta abordagem tende a produzir uma latência inaceitável no início da exibição

devido ao elevado tempo gasto na transferência, causado pela grande quantidade de dados

deste tipo de mídia3.

Contrastando com essa estratégia, o modostreamingpermite que a exibição inicie

tão logo uma porção mínima do vídeo chegue até o cliente. Desta forma, os demais

trechos vão sendo recebidos, decodificados e exibidos em seqüência, caracterizando-se

uma aplicação de tempo real. Apesar de praticamente eliminar a latência no início de

exibição, esta abordagem introduz maior complexidade na transmissão já que os trechos

do vídeo devem chegar no cliente a tempo de serem exibidos, demodo a não provocar

interrupções na exibição.

3Vídeo MPEG-1 com duas horas ocupa em torno de 1350 MBytes.
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Área Exemplo de Aplicação

Aprendizado Ensino a distância, treinamento corporativo, ...
Entretenimento Filmes/Notícias em casa, durante viagens, ....

Negócios Propaganda, Catálogos multimídia, ...

Tabela 2.2: Aplicações de VoD

2.1.3 Vídeo sob Demanda

A aplicação Vídeo sob Demanda (Video on Demand- VoD) pode ser caracterizada como

uma vídeo locadora eletrônica [85], onde o cliente escolhe otítulo que deseja assistir a

partir de um determinado catálogo. No caso ideal, o cliente começa a assistir o conteúdo

requisitado imediatamente, sendo a transmissão realizadano modostreaminganterior-

mente exposto. Além disso, dependendo do nicho de aplicação(exemplificados na Tabela

2.2, para as três áreas principais), o cliente deve ser capazde interagir com a exibição do

vídeo (podendo parar, avançar, recuar, etc). Implementar um sistema de VoD com todas

essas funcionalidades, capaz de atender uma grande monta declientes, não é tarefa trivial.

Isto ocorre porque existe um compromisso entre a ocupação delargura de banda de rede

do servidor e o oferecimento de capacidade de interação ao usuário.

2.1.3.1 Componentes Básicos de Sistemas VoD

Tipicamente, um sistema de VoD é formado por três componentes: servidor de vídeo, res-

ponsável por armazenar e transmitir mídia contínua; clientes, os quais solicitam e conso-

mem conteúdos; e rede de comunicação, que serve como meio de interconexão entre os

dois componentes primeiramente citados. Quanto ao servidor, cabe dizer que ele pode

ser caracterizado pelo seu número de canais lógicos, relacionado ao número máximo de

fluxos de vídeo que o servidor suporta simultaneamente. Noteque este número depende

diretamente da relação entre a vazão do servidor (rede e disco, se for o caso) e a taxa de

vídeos (bit-rate). No que tange ao cliente, algumas considerações adicionais merecem ser

expostas.

Cliente

Conceitualmente, o equipamento de acesso do cliente ao sistema pode ser qualquer

dispositivo capaz de executar as tarefas básicas de receber, decodificar e exibir o vídeo.

Estas tarefas bastam quando a transmissão do conteúdo for síncrona, ou seja, o trecho a

ser decodificado chega sempre no instante exato. Para que isto ocorra, tanto o servidor
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Figura 2.2: Necessidade debufferno cliente

quanto a rede devem atender a requisitos significativamenteestritos de qualidade de ser-

viço (QoS), certas vezes inviáveis dependendo da tecnologia utlizada. Na prática, em um

contexto onde redes de pacotes são largamente difundidas, torna-se necessário adotar um

mecanismo auxiliar para garantir o correto funcionamento do sistema.

A Figura 2.2 apresenta o comportamento da transmissão em umarede de pacotes,

mostrando que ocorre um atraso (delay) entre o envio dos blocos e o seu recebimento, in-

trínseco ao tipo da rede, conhecido comodelay(ou latência) da rede. Além disso, a rede

tende a fazer com que os pacotes enviados com freqüência constante sejam recebidos em

intervalos heterogêneos e, em certas ocasiões, em uma ordemdiferente da estabelecida no

envio, impondo uma variação no atraso denominadajitter. Para contornar este problema,

é introduzido no cliente umbuffer local. Desta forma, caso ocorra atraso na chegada de

novos trechos do vídeo, o decodificador pode consumir os blocos já presentes nobuffer

até que a transmissão se normalize, evitando congelamentosna exibição. No caso oposto,

aonde trechos chegam antes do previsto, obufferos acumula de modo que o decodifica-

dor possa consumi-los no momento futuro apropriado, evitando que ocorra descarte de

conteúdo transmitido. Para que obuffersuporte essas variações, a exibição só é iniciada

quando uma quantidade mínima de blocos proporcional aojitter da rede é atingida, sendo

o intervalo compreendido entre o recebimento do primeiro bloco e o início da exibição

denominadodelaydo buffer (ou período de pré-busca), que somado ao atraso do rece-
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bimento do primeiro bloco, definem a latência de início de exibição, aqui chamada de

delaytotal (desconsiderando a latência de serviço, a qual será discutida mais a frente). É

importante salientar que quanto maior ojitter, maior a capacidade necessária nobuffer.

Por outro lado, a disseminação de dispositivos portáteis heterogêneos (laptops, PDAs,

telefones celulares de última geração,smartphones, e etc), com acesso a redes sem fio,

mas com recursos freqüentemente limitados, em particular de bateria edisplay, impõe a

necessidade de introduzir no sistema mecanismos para contornar estas restrições. Outro

ponto chave está relacionado ao modo como será criado o suporte a mobilidade, o que não

é trivial em redes sem fio capazes de atender vários clientes simultaneamente, cobrindo

uma área geográfica significativamente grande.

2.1.3.2 Categorias

Os sistemas VoD tradicionais podem ser categorizados de acordo com o grau de interati-

vidade que oferecem aos clientes, da seguinte forma:

No VoD (NoVoD): sistema similar ao oferecido pelas emissoras de televisão,baseado

embroadcast, onde o usuário fica refém da grade de programação estática. Todos

os usuários recebem o vídeo pelo mesmo canal do servidor.

Near VoD (NVoD): sistema onde múltiplos canais são usados para transmitir o mesmo

vídeo com diferenças pré-definidas de início de transmissão, possibilitando ao usuá-

rio avançar ou recuar a exibição através da troca do canal. Cada canal geralmente

atende a um grupo de usuários.

True VoD (TVoD): sistema em que o usuário solicita o vídeo e é atendido prontamente

(após escalonados os recursos necessários para a criação dofluxo de vídeo), sem

ter que esperar por um instante de início de transmissão pré-definido. Usuários

recebem fluxos por canais diferentes quando as requisições são feitas em momentos

diferentes.

Interactive VoD (IVoD): extensão de TVoD onde os usuários possuem controle indivi-

dual da exibição, sendo capazes de empreender operações de VCR em qualquer

ponto do vídeo. Normalmente, cada usuário ocupa um canal.

Analisando as características das categorias, nota-se queconforme vão sendo ofereci-

das mais funcionalidades ao usuário (i.é., maior flexibilidade de uso), maior é a demanda
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por recursos do sistema, sendo que NoVoD e IVoD representam os casos extremos. A

NoVoD é a que necessita menos recursos do sistema, podendo assim atender a inúmeros

clientes, o que atesta sua alta escalabilidade, com o ponto negativo de não proporcionar

ao usuário liberdade de horário e interatividade ao assistir o vídeo. Já IVoD permite que

o usuário assista o vídeo em qualquer tempo e que interaja na exibição, ao custo de levar

o sistema a saturação com poucos clientes. Encontrar um nível intermediário entre estas

abordagens é a questão chave para obter um sistema VoD eficiente, de forma que a oferta

de interatividade e baixa latência de início de exibição nãocomprometam a escalabili-

dade do sistema. Nesta decisão, é importante considerar a real demanda dos usuários.

Recentemente, a avaliação empírica [32] do comportamento dos usuários de um sistema

IVoD de grande escala mostrou que, para vídeos curtos (até 30minutos), cerca de 80% das

sessões não continham interatividade, o que reforça o caráter opcional de disponibilização

de operações VCR.

Além disso, independentemente da categoria, cabe ressaltar que sistemas VoD apre-

sentam uma característica singular, conhecida como “Fatorde Paciência” (Patience Fac-

tor - PF) dos usuários [5], que deve ser considerada no projeto dosistema. Por definição,

PF é uma propriedade de sistemas VoD que expressa a expectativa dos usuários em rela-

ção ao serviço de modo que o usuário pode tolerar uma determinada latência máxima de

serviço, ou seja, um tempo máximo de espera entre a requisição e o início da recepção do

vídeo.

2.1.3.3 Abordagem Proativa X Reativa

Existem duas abordagens distintas que podem ser adotadas naconstrução de sistemas

VoD quanto a transmissão dos fluxos de vídeo: proativa e reativa.

Na abordagem proativa, as transmissões ocorrem em tempos pré-determinados, sem

que um usuário realmente requisite seu início. Analisando as categorias expostas acima,

nota-se que tanto NoVoD quanto NVoD adotam a abordagem proativa.

Em contrapartida, na abordagem reativa a transmissão se inicia apenas quando chegar

ao sistema uma requisição proveniente de um cliente. Esta é aabordagem usada pelas

categorias TVoD e IVoD anteriormente discriminadas.

2.1.3.4 ModeloPush X Pull

Além das possíveis abordagens de transmissão expostas acima, outro quesito importante

em sistemas VoD é a forma como o vídeo é requisitado ao servidor, que pode ser feita
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segundo o modelopushoupull.

No modelopush(ouServer-push), o cliente sinaliza o servidor para que a transmissão

inicie. Após esta solicitação inicial, o cliente fica apenasrecebendo seqüencialmente os

trechos do vídeo, ficando sob responsabilidade do servidor temporizar o envio de forma

que a exibição por parte do cliente possa proceder de forma contínua e ininterrupta.

De maneira oposta, no modelopull (ou Client-pull) o cliente solicita trechos do vídeo

conforme vai necessitando, repetindo este procedimento até o final do vídeo. Segundo

estudos realizados [75], o modelopushtende a suportar de 5% a 20% mais clientes do

que o modelopull.

2.1.4 Paradigma Cliente/Servidor XPeer-to-Peer

O problema da escalabilidade no acesso a um conjunto de dadosestá diretamente li-

gado à forma como este é fornecido. Os modelos tradicionais baseiam-se no paradigma

Cliente/Servidor, onde existe um cliente que deseja uma determinada informação e um

servidor responsável por armazená-la e transmiti-la quando requisitado. Note que nesta

abordagem o número de clientes simultaneamente atendidos fica limitado pela capacidade

dos recursos existentes no caminho crítico a ser percorridopelos dados entre o local onde

estão armazenados no servidor até a chegada no cliente.

Dependendo da aplicação e do cenário, os próprios clientes podem compartilhar seus

dados com os demais, transformando-se em possíveis provedores de conteúdo. Nesta nova

forma de troca de conteúdo estabelecida entre clientes, denominada paradigmaPeer-to-

Peer (P2P), o desempenho tende a crescer com a chegada de novos clientes, visto que

agregam novos recursos ao sistema. Para descobrir em quais clientes os dados estão

armazenados, torna-se necessário implementar um serviço de meta informação4. Isto

pode ser feito de forma centralizada ou distribuída, conforme a Figura 2.3, que resume os

diferentes ambientes resultantes da forma como metadados edados são distribuídos pelos

componentes do sistema.

Analisando seu conteúdo, nota-se que a Figura 2.3-a representa um sistema P2P com

metadados centralizados. Já a Figura 2.3-b reflete um sistema cliente/servidor tradicional.

Por fim, a Figura 2.3-c mostra um sistema P2P totalmente distribuído.

4Conjunto de informações sobre os dados, chamados de metadados.
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Figura 2.3: Distribuição de metadados e dados entre os componentes do sistema

2.1.5 Técnicas de Reuso de Fluxo

Em cenários onde os vídeos são freqüentemente solicitados (com concentração de acesso,

conforme discutido anteriormente), surge a oportunidade de adotar estratégias de com-

partilhamento de recursos com o intuito de aumentar a escalabilidade do sistema. Neste

contexto, técnicas de reuso de fluxo, nas quais o conteúdo enviado para um determinado

cliente – cuja transmissão fez uso de recursos do servidor e da rede – pode ser reapro-

veitado para atender outros clientes sem a necessidade de recursos extras, apresentam-se

como alternativas efetivas. Nesta seção são apresentadas brevemente técnicas parastrea-

mingde vídeo consideradas como exemplos representativos da classe de técnicas de reuso

de fluxo baseadas emmulticastpropostas na literatura [52], divididas conforme a aborda-

gem utilizada: Proativa ou Reativa.

2.1.5.1 Técnicas Proativas

Broadcasting. Usualmente, esquemas baseados embroadcast[30] dividem o vídeo em

segmentos que são transmitidos periodicamente para os clientes através de canais

dedicados do servidor. Desta maneira, enquanto um segmentoestá sendo exibido,

o segmento subseqüente vai sendo recebido a tempo de poder ser exibido ao final

do anterior, garantindo então que não ocorrerão interrupções na exibição do vídeo.

Apesar de sua alta escalabilidade, as variantes debroadcastinggastam muitos ca-
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nais por vídeo e impõem alta latência de início de exibição (tipicamente centenas

de segundos; eventualmente igual a metade da duração do vídeo, na média, quando

usado um canal por vídeo).

2.1.5.2 Técnicas Reativas

Batching. Nesta abordagem, as requisições feitas em um certo período para um mesmo

vídeo são primeiramente enfileiradas e servidas futuramente por um único fluxo

multicast [19]. Duas principais alternativas são usadas para controlar o atendi-

mento das filas, baseadas nos seguintes quesitos: comprimento e tempo de espera.

Na primeira, um fluxomulticasté enviado para os clientes esperando na fila cujo

comprimento alcance um determinado valor. Na segunda, os clientes que requisi-

tam o vídeo são inseridos na fila e esperam até um determinado tempo (em relação

a chegada do primeiro cliente), de modo que um fluxomulticastserá estabelecido

quando este expirar. Note que o primeiro cliente espera maisdo que o segundo, e

assim sucessivamente, criando injustiça5 na latência de início de exibição, especial-

mente quando a técnica é configurada para suportar filas longas ou grande tempo

máximo de espera, com o intuito de reduzir a ocupação de canais do servidor.

Patching. Nesta técnica [31], o servidor inicia um fluxomulticastcompleto do vídeo

para o primeiro cliente, de modo que são transmitidos por este fluxo do primeiro

ao último segmento do vídeo. Contudo, clientes subseqüentes que requisitam o

mesmo vídeo são adicionados ao grupo de receptores do fluxomulticastem curso,

passando a armazenar temporariamente os segmentos transmitidos em seubuffer

local. Concorrentemente, o servidor estabelece um fluxo adicional para cada um

dos novos clientes, denominado “remendo” (patch), contendo os segmentos iniciais

do vídeo perdidos pelos clientes. Uma vez que opatché recebido, o cliente pode

começar a exibir o vídeo. Finalizada a exibição dopatch, o cliente chaveia para o

seubuffer local para exibir os segmentos recebidos do fluxo original. Assumindo

que o sistema VoD usa a taxa de transmissão igual a taxa de exibição, a duração

do fluxo de remendo será definida pelo intervalo de tempo entrea requisição do

primeiro cliente e a do novo cliente. Sendo assim, a desvantagem potencial de

Patchingé que necessitabufferslocais com alta capacidade de armazenamento para

suporta remendos longos.

5Variação significativa na latência experimentada por diferentes clientes, sendo que os clientes que re-
quisitam o vídeo mais tarde são privilegiados com menor latência.
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Chaining. A estratégia que esta técnica [79] utiliza é a de criar cadeias debuffersde

clientes. Especificamente, enquanto um cliente mantiver armazenado no seubuffer

local de exibição os segmentos iniciais de um vídeo, uma requisição posterior para

o mesmo vídeo pode ser atendida a partir dobuffer deste cliente anterior ao invés

do servidor, assumindo que os clientes assistem o vídeo desde o seu primeiro seg-

mento. Note queChainingsegue inerentemente o paradigma P2P, sendo portanto

altamente escalável. No entanto, na prática a escalabilidade deChainingdepende

da largura de banda agregada suportada pela rede de distribuição, dado que esta

limita o número máximo de fluxos simultâneos.

Cooperative Video Cache (CVC). Esta técnica implementa um gerenciamento global de

cachesde vídeo através dos fluxos de vídeo que são armazenados dinamicamente

nosbufferslocais dos clientes. Além disso, emprega uma combinação deChaining

e Patchingpara reusar fluxos de vídeo a partir dacachede vídeo global. Basica-

mente, CVC reusa o conteúdo de vídeo distribuído através do encadeamento dos

buffersdos clientes enquanto aplicapatchessempre que isto oferece reuso efetivo

de fluxos demulticastativos [41]. Além disso, CVC pode ser usada em conjunto

com a técnicaBatchingpara permitir o agrupamento, em um mesmo grupomulti-

cast, de clientes que requisitam um mesmo vídeo durante um determinado período

de tempo. Mais detalhes sobre CVC e seu uso em conjunto comBatchingpodem

ser encontrados em [71, 72].

Conforme os resultados apresentados em [62, 66], a combinação de CVC eBatching,

em relação a várias outras combinações das técnicas supracitadas, atinge maior escalabi-

lidade em redes com largura de banda entre clientes abundante e com pouca contenção no

acesso ao meio.

2.2 Redes sem Fio

Nesta seção são abordadas inicialmente as característicasfundamentais que permeiam

redes sem fio em geral. Em particular, são descritas as principais questões relacionadas ao

padrão de fato atual para redes locais, o IEEE 802.11, salientando o problema conhecido

como “controle de associação” em ambientes com múltiplos pontos de acesso.
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2.2.1 Visão Geral

Redes sem fio (wireless networks) utilizam as freqüências de rádio (RF) como meio físico,

representando uma alternativa em relação a transmissão porcabos. Ou seja, a transmissão

e recepção de dados se dá pelo ar, sem necessidade de obras físicas para passagem de

cabos. Um dos fatores que colaboram para o sucesso deste tipode rede é a capacidade

dos dispositivos com interfaces sem fio (também chamadas de estações de usuário) de

acessar a rede de qualquer lugar dentro da sua área de cobertura, ou seja, permite que

o usuário, mesmo alterando sua posição geográfica, continuetendo acesso a rede, desde

que dentro dos seus limites efetivos.

Enquanto parte das tecnologias suportam apenas estações portáteis, isto é, estações

que podem ser movidas de um local para outro mas que só podem acessar a rede em um

local fixo, outras suportam estações móveis, ou seja, permitem que estas acessem a rede

em movimento. Cabe mencionar também que existem aspectos nos quais as redes sem fio

são significativamente menos eficientes que redes cabeadas,sendo que três deles merecem

ser salientados: maior suscetibilidade a erros, maior insegurança e menor disponibilidade

de largura de banda.

Além desses aspectos, duas questões mostram-se particularmente importantes em

redes sem fio: compartilhamento do meio físico e qualidade deserviço.

2.2.1.1 Compartilhamento do Meio Físico

Como em redes sem fio todas as estações se comunicam através deum mesmo meio

compartilhado, podem ocorrem colisões quando múltiplas estações tentam transmitir no

mesmo canal de comunicação. Logo, torna-se fundamental empregar mecanismos efeti-

vos de controle de acesso ao canal. Estes mecanismos podem ser divididos em dois tipos

[24]: a) baseados em colisão (ou contenção) e b) livres de colisão.

Os mecanismos baseados em colisão empregam mecanismos distribuídos para evitar

colisão e resolver colisões quando estas ocorrem, através de retransmissão e esquemas

debackoff6. Considerando tráfego estocástico, o número de colisões e retransmissões é

também aleatório, fazendo com que a latência de envio de pacotes sofra variações signifi-

cativas, caracterizando um serviço de melhor esforço (best effort). Como alternativas para

melhorar o nível de serviço em redes que implementam este tipo de mecanismo, pode-

se adotar sobre-provisionamento ou utilizar esquemas baseados em classes de prioridade

6Imposição de intervalos nos quais as estações que geraram a colisão ficam impedidas de tentar retrans-
mitir, normalmente escolhidos aleatoriamente para evitarnova colisão.
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com diferentesbackoffsassociados.

Já nos mecanismos livres de colisão o acesso ao canal é arbitrado de modo que ape-

nas uma estação possa transmitir pacotes em um determinado período de tempo. Duas

técnicas ilustram diferentes abordagens deste tipo de mecanismo: Polling e TDMA. Na

primeira, estações só podem transmitir após receber um pacote chamadopolling da uni-

dade responsável pelo controle do canal, denominadapoller. Na segunda, a oportunidade

de acesso ao canal é dividida em quadros (frames), onde cadaframeé dividido emslotsde

tempo que são alocados para as estações por uma estação especial definida como mestre

do canal. Em geral, os mecanismos livres de colisão tendem a prover latências dentro de

limites especificados, sendo especialmente interessantespara aplicações com requisitos

estritos de QoS.

Em virtude das características apresentadas, a alocação dos canais de comunicação

torna-se fundamental para otimizar a eficiência das redes sem fio. Como em redes sem fio

as “fronteiras” não são muito bem definidas, a administraçãodos canais é significativa-

mente mais complexa do que em redes cabeadas. Por exemplo, seduas empresas vizinhas

instalarem redes sem fio em suas áreas, dependendo da forma como estas redes forem

configuradas (padrão, freqüência de operação, etc), poderáocorrer interferência mútua na

operação.

Planejar a operação de redes sem fio, mesmo sob um mesmo domínio (por exemplo,

uma grande empresa, com uma sede afastada de outras potenciais competidoras pelos

canais de comunicação), isto é, com administração centralizada, de modo que a área de

cobertura seja maximizada e a interferência minimizada, não é uma tarefa trivial. Nos

cenários com administração independente (como no exemplo das duas empresas apresen-

tado acima), este problema torna-se ainda mais complexo.

2.2.1.2 Qualidade de Serviço

Embora não exista consenso sobre um conceito preciso de qualidade de serviço (Quality of

Service- QoS) [24], pode-se assumir que o significado deste termo, demaneira genérica,

se assemelha a um contrato de prestação de serviço contendo requisitos (ou parâmetros)

bem definidos. Em particular, no contexto de sistemas de comunicação de dados, QoS

se refere ao nível de serviço oferecido à aplicação ou usuário do sistema em termos de

parâmetros quantitativos, tais como latência de transmissão, taxa de erros, vazão e etc.

Segundo [24], largura de banda é o principal recurso de rede eeste deve ser distribuído

entre as aplicações de modo que satisfaça os requisitos de QoS estabelecidos. Para tanto,
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existem duas propostas distintas que se baseiam na forma como é feito o provisionamento

de largura de banda com o objetivo de oferecer QoS: (i) sobre-provisionamento de largura

de banda e (ii) gerenciamento de largura de banda.

O oferecimento de QoS através de propostas baseadas em sobre-provisionamento es-

barra nas limitações inerentes de rede sem fio, que trabalhamcom um meio compartilhado

onde largura de banda é um recurso escasso, restringindo significativamente a aplicabi-

lidade destas propostas. Sendo assim, garantir QoS em redessem fio depende exclusi-

vamente de políticas de gerenciamento de largura de banda. Para atingir o máximo de

eficiência, essas políticas devem ser estabelecidas sobre mecanismos de QoS que sejam

adequados às características da rede e da aplicação.

Basicamente, os mecanismos de QoS podem ser divididos em mecanismos de geren-

ciamento de tráfego e de largura de banda. Enquanto os mecanismos de gerenciamento

de tráfego geralmente envolvem suporte do padrão de rede, demodo que alterações neste

nível impactam em perda de compatibilidade comhardware/softwarelegado, entre ou-

tras questões, os de largura de banda são implementados sob uma perspectiva sistêmica,

utilizando mecanismos de reserva de recursos e de controle de admissão. Através destes

mecanismos, permite-se que padrões de rede sem suporte a QoSsejam incorporados em

soluções que ofereçam o nível de serviço adequado às aplicações.

2.2.2 Redes IEEE 802.11

O padrão 802.11 [33] faz parte da família de padrões 802 (Figura 2.4) definida peloIns-

titute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) para o contexto de redes locais e

metropolitanas. Especificamente, o 802.11 versa sobre redes locais sem fio (Wireless Lo-

cal Area Networks- WLANs), sendo considerado o atual padrão de fato para este tipo de

rede.

Normalmente, as redes 802.11 operam no modo infra-estruturado, onde pontos de

acesso (Access Points- APs) funcionam como concentradores (hubs), manipulando todo

o tráfego do canal sem fio (tanto interno, entre dispositivosmóveis operando no mesmo

canal, quanto externo, funcionando como uma ponte (bridge) para a rede cabeada onde o

AP está conectado). Além do modo infra-estruturado, tambémé permitida a operação no

modoad hoc, onde a rede é composta apenas por estações com alcance mútuode trans-

missão que se comunicam diretamente, sendo esta rede tipicamente criada de maneira

espontânea.

Em particular, a especificação do padrão 802.11 define as camadas física (Physical
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Figura 2.4: Família de padrões 802 da IEEE [33]

Figura 2.5: Modos de transmissão do 802.11a [34]

layer - PHY) e de acesso ao meio (Medium Access Control layer- MAC)7.

Camada PHY. Na camada física, os três principais suplementos do padrão original são

o 802.11b [35], o 802.11a [34] e o 802.11g [37], ordenados cronologicamente.

Segundo [54], cada um destes três padrões define vários modosde transmissão - os

quais definem a taxa de dados, o esquema de modulação, e o esquema de controle

de erros (ex.: FEC), se for o caso. Como exemplo, a Figura 2.5 ilustra os oito modos

disponíveis no 802.11a.

Camada MAC. Na camada de controle de acesso ao meio, os principais mecanismos

são: um protocolo de acesso baseado em colisão (ou contenção), denominadoDis-

tributed Coordination Function(DCF), implementado obrigatoriamente, e um pro-

7Parte da camada de enlace (Data link layer).
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Figura 2.6: Variações do DCF sem e com RTS/CTS [49]

tocolo opcional, baseado empolling, conhecido comoPoint Coordination Function

(PCF). O DCF utiliza um protocolo baseado em detecção de portadora e acesso

múltiplo (Carrier Sense Multiple Access- CSMA) semelhante ao utilizado em redes

cabeadas 802.3 (Ethernet). Além disso, adota estratégias análogas debackoff ex-

ponencial para tratar a ocorrência de colisões. No entanto,enquanto o uso de cabo

como meio de transmissão permitiu que um protocolo CSMA com mecanismo de

detecção de colisão (Collision Detection, chamado CSMA/CD) simples, baseado

apenas em detecção de portadora, fosse empregado com sucesso no 802.3, o mesmo

não se mostrou eficiente para redes sem fio. Por isso, tornou-se necessário criar uma

variação do CSMA contendo um novo mecanismo capaz de evitar colisões (Colli-

sion Avoidance, denominado CSMA/CA), introduzindo o conceito de detecçãode

colisão virtual através de um vetor de alocação de rede (Network Allocation Vector

- NAV) capaz de prever o intervalo em que o meio estará ocupado, utilizado em

conjunto com o seu mecanismo de detecção de portadora, conhecido como CCA

(Clear Channel Assessment). Como utilizabackoff exponencial, o DCF fornece

um nível de QoS baseado em melhor esforço, sem garantias de serviço em termos

de largura de banda e de latência. Isto é verdade porque o DCF tenta evitar co-

lisões mas não garante que elas não ocorrerão. Complementando a descrição do

DCF, resta dizer que este mecanismo suporta dois modos de operação, referentes a

habilitação ou não do protocolo RTS/CTS, ilustrados na Figura 2.6.

Normalmente o RTS/CTS é habilitado pois evita o problema conhecido como “ter-

minal escondido” (hidden terminal problem). Este problema surge, por exemplo,

quando duas estações, X e Y, precisam transmitir dados para estação Z. Caso X e Y

não tenham alcance mútuo de transmissão entre si, é possívelque tentem transmitir
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Figura 2.7: Máscara de espectro definida no suplemento do 802.11a [34]

estes dados ao mesmo tempo, fazendo com que ocorra colisão durante o recebi-

mento na estação Z. Usando o esquema RTS/CTS, toda transmissão de dados é

precedida por umframede pedido de envio (Request To Send- RTS). Se o desti-

natário está livre para receber os dados, responde com umframede liberação de

envio (Clear To Send- CTS). Assim, o dado só é realmente transmitido após o

recebimento do CTS. Voltando ao exemplo, agora sob a perspectiva de RTS/CTS,

inicialmente X envia um RTS a Z, que responde com o CTS. Ao enviar o CTS, Z

implicitamente avisa a todas as demais estações presentes no seu escopo de trans-

missão, dentre elas Y, que o canal estará ocupado, evitando colisões potenciais.

Por outro lado, o PCF, baseado empolling, proporciona um desempenho de ser-

viço previsível porque os dispositivos móveis só podem transmitir quando recebem

uma mensagem do coordenador de ponto (Point Coordinator), cuja funcionalidade

pode estar incorporada no AP. Embora o PCF evite potencialmente a ocorrência de

colisões, é raramente implementado nos dispositivos disponibilizados nos últimos

anos [60]. Além disso, em decorrência de problemas detectados no PCF, a IEEE

desenvolveu modificações na camada MAC (baseadas em classesde prioridade com

diferentesbackoffsassociados) com o intuito de melhorar o suporte a QoS, traduzi-

das no recente padrão 802.11e [38].

Um detalhe importante sobre a camada física, importante para o contexto desta tese,

é a máscara de espectro adotada para transmissão (transmit sprectrum mask), definida no

suplemento do 802.11a [34] (Figura 2.7) e referenciada no suplemento do 802.11g [37].

Segundo a definição, o espectro de transmissão deverá ter 0 dBr (dB relativo a den-

sidade espectral máxima do sinal) em uma faixa de freqüêncianão superior a 18 MHz,

-20 dBr a uma distância de 11 MHz, -28 dBr a 20 MHz e -40 dBr a partir de 30 MHz.
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Dependendo da potência de transmissão usada nos APs e nos clientes, a atenuação de si-

nal exigida nas freqüências adjacentes pode não ser suficiente, ou seja, pode interferir no

mecanismo CCA de dispositivos operando no canal adjacente.Este efeito é conhecido na

literatura como interferência de canal adjacente (Adjacent Channel Interference- ACI).

2.2.2.1 Arquiteturas WLAN

Conforme [91], as arquiteturas WLAN podem ser classificadasem três tipos:

Autonomous WLAN Architecture: arquitetura autônoma tradicional em que cada WTP

(Wireless Termination Point) é um único dispositivo físico que implementa todos os

serviços 802.11, sem a necessidade explícita de controle/serviço externo realizada

por outro dispositivo. Por isso, são conhecidos como “Fat APs” ou “Standalone

APs”.

Centralized WLAN Architecture: arquitetura hierárquica que utiliza um ou mais disposi-

tivos físicos especializados para controlar de forma centralizada um grande número

de WTPs, denominados “Access Controllers”. Estes controladores muitas vezes

são implementados embridges, switchesou roteadores, funcionando como ponto

de agregação de tráfego. Como nesta arquitetura os WTPs não podem implementar

todos os serviços 802.11, pois parte deles deve ser executada pelo controlador, são

denominados “Light Weight APs” ou “Thin APs”.

Distributed WLAN Architecture: arquitetura distribuída em que os dispositivos sem fio

participantes são capazes de formar uma rede entre eles. As redesmesh[4] são

exemplos onde dispositivos se agrupam em malhas (meshes) que se comunicam

entre si através delinks sem fio 802.11 e onde parte dos dispositivos possuem tam-

bém conexõesEthernet, agindo comogatewayspara a rede externa.

2.2.2.2 Pontos de Acesso Co-localizados

Na especificação do padrão 802.11, o termo canal é definido como sendo uma instância de

uso do meio empregada com o propósito de passagem de unidadesde dados de protocolo

(Protocol Data Units- PDUs) que pode ser usada simultaneamente, no mesmo volume

de espaço, com outras instâncias de uso do meio (em outros canais) por outras instâncias

da mesma camada física (PHY), aceitando uma baixa taxa de erros decorrente de inter-

ferência mútua. Além disso, é salientado que, dependendo daPHY adotada, podem ser

oferecidos apenas um ou múltiplos canais.
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Figura 2.8: Pontos de acesso co-localizados

Em particular, enquanto o 802.11g oferece apenas três canais capazes de coexistir

sem interferência significativa, operando na faixa de 2,4 GHz, o 802.11a suporta até treze

canais independentes (dependendo das regulamentações vigentes no país), utilizando a

faixa de 5 GHz. Como conseqüência, é teoricamente possível agregar as capacidades

destes canais, de modo que pode-se ter até dezesseis canais paralelos com uma mesma

área de cobertura, utilizando para isso APs co-localizados(collocated APs) – APs posi-

cionados significativamente próximos uns dos outros, com a mesma área de cobertura,

usando diferentes canais sem sobreposição de freqüência entre si –, conforme ilustrado

na Figura 2.8. Segundo [56], embora cada canal de 802.11a e 802.11g tenha 54 Mbps de

taxa máxima delink, a vazão máxima efetiva usando UDP é próxima a 30,7 Mbps, o que

acarreta em uma vazão agregada total de 491,2 Mbps.

2.2.2.3 Controle de Associação

Embora a largura de banda agregada oferecida por pontos de acesso co-localizados seja

significativa, as variantes do padrão 802.11 não dispõem de um mecanismo eficiente que

otimize o uso dos pontos de acesso. Especificamente, o 802.11requer um procedimento

adequado para a escolha do AP onde o dispositivo do cliente deve ser associado quando

este adentra a área de cobertura de múltiplos APs, sejam esteco-localizados ou não,
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operando em canais não sobrepostos. Na literatura, este procedimento é denominado

“controle de associação” (Association Control- AC).

Conforme [46], o processo de associação de estações aos pontos de acesso no padrão

802.11 é feito em três fases: Escaneamento, Decisão e Associação.

Fase de Escaneamento (scanning). Inicialmente, quando uma estação é ligada, ela es-

cuta todos os canais durante um período específico de tempo. Durante este pro-

cesso, coletaframesde beacons8 enviados pelos pontos de acesso disponíveis no

início do período reservado ao PCF.

Fase de Decisão (decision). Depois de coletados osframes, a estação toma uma decisão

em relação ao AP com o qual deseja iniciar o procedimento de associação.

Fase de Associação (association). A estação troca pacotes de controle com o AP sele-

cionado com o objetivo de se tornar um membro da sua célula, o que será permitido

caso a estação seja autenticada com sucesso. A associação propriamente dita ocorre

durante o período reservado ao DCF.

A heurística básica adotada no 802.11 para a fase de decisão éconhecida comoStron-

gest Signal First(SSF), caracterizada por priorizar a escolha de APs de acordo com o

indicador de intensidade do sinal (Receive Signal Strength Indicator- RSSI). Porém, é

notório que a SSF freqüentemente atinge fraco balanceamento de carga (uso dos canais)

entre os APs, além de não prover garantias de largura de bandamínima. Em particular,

quando aplicado em APs co-localizados, a SSF tende a apresentar um comportamento

aleatório pois todos APs estarão na mesma distância em relação aos clientes. Além da

SSF, outra heurística parcialmente adotada em soluções proprietárias e não interoperáveis

é a denominadaLeast Loaded First(LLF). Na LLF, um cliente que entra na rede é atri-

buído ao AP com maior largura de banda disponível. Embora a LLF permita otimizar

o uso dos APs [14], a falta de interoperabilidade entre diferentes marcas de equipamen-

tos sem fio restringe o apelo de LLF. Além disso, alguns fabricantes estenderam a LLF

para suportar aplicações que requeiram garantia de largurade banda mínima, exacerbando

ainda mais o problema da interoperabilidade.

8Framesenviados pelo AP para sincronizar a rede.
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2.3 Considerações Finais

Como visto no decorrer deste capítulo, a eficiência da transmissão de mídia contínua

depende da compressão do conteúdo. Neste quesito, os padrões mais amplamente adota-

dos são os definidos pelo MPEG, com destaque especial para o MPEG-4 que, devido às

características apresentadas, tem sido considerado o principal candidato para incorporar

novos produtos baseados em transmissão de vídeo. Devido a isso, optou-se por adotar

este padrão no desenvolvimento desta tese. Além disso, foi salientada a necessidade de

fazer com que diversos clientes compartilhem um mesmo fluxo através demulticastem

cenários onde ocorre concentração de acesso em parte do acervo e da ineficiência des-

tas técnicas em cenários onde as requisições se espalham significativamente pelo acervo,

tendo sido mostrados os protocolos básicos e infra-estrutura exigida para sua utilização.

Visto que o cliente deseja assistir o conteúdo imediatamente após a requisição, o modo

streamingde distribuição mostra-se mais interessante para o usuárioem relação ao modo

download.

Vídeo sob Demanda, a subcategoria mais proeminente de distribuição de mídias contí-

nuas, adotada como objeto de pesquisa desta tese, aproveitao modostreamingpara aten-

der as requisições de vídeo em qualquer instante e com baixa latência de início de exibi-

ção, sendo aplicável a diversas áreas de aprendizagem, entretenimento e negócios. Foram

abordadas quatro categorias de sistemas VoD (NoVoD, NVoD, TVoD e IVoD), as quais

possuem aspectos positivos e negativos, indicando a necessidade de encontrar um nível

intermediário entre elas para conseguir uma implementaçãoeficiente. Como alternativas

de projeto, foram mostradas as abordagens proativa e reativa, onde a segunda tende a

apresentar menor latência, e os modelospushepull, onde o primeiro tende a atender uma

maior quantidade de clientes simultâneos. Isto posto, estatese restringe o estudo a sis-

temas TVoD e a uma categoria intermediária entre TVoD e NVoD,com atenção especial

para o “Fator de Paciência”, usando a abordagem reativa dentro do modelopush.

Foi exposta também a necessidade de existir umbufferno cliente para eliminar ojitter

da transmissão e a superior capacidade de atingir escalabilidade do modelopeer-to-peer

em relação ao cliente/servidor tradicional, desde que exista capacidade suficiente na rede

de transmissão. Após, foram apresentadas diversas técnicas de reuso de fluxo, que podem

ser combinadas para aumentar a escalabilidade de sistemas VoD, de acordo com as carac-

terísticas do modelo do sistema, tanto para ambientes com largura de banda entre clientes

abundante quanto para ambientes com tecnologias de rede quelimitam significativamente
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a comunicação direta entre clientes. Entretanto, estas técnicas são especialmente efetivas

em aplicações com concentração de acesso em poucos conteúdos. Por isso, esta tese foca

em estratégias para construção de sistemas escaláveis sem assumir o uso de técnicas de

reuso, isto é, que sejam efetivas para qualquer padrão de acesso ao conteúdo (note que,

como conseqüência, esta abordagem tende a potencializar técnicas de reuso que sejam

eventualmente agregadas a estes sistemas).

Por outro lado, foi mostrado que redes sem fio, apesar de seremum exemplo de tecno-

logia onde a comunicação entre clientes é limitada, apresentam vantagens significativas

em relação a redes cabeadas, em especial o suporte a dispositivos (estações) portáteis

e móveis. No entanto, para poder aproveitar estas vantagensfoi visto que é necessário

controlar de forma eficiente o acesso ao meio e utilizar artifícios que garantam QoS. Em

seguida, foram descritos os principais aspectos relacionados ao padrão 802.11, conside-

rado o padrão de fato em WLANs. Em particular, foi salientadoque, teoricamente, esta

tecnologia é capaz de oferecer significativa largura de banda agregada, através de pontos

de acesso co-localizados, desde que sejam utilizadas estratégias eficientes para o controle

de associação das estações aos pontos de acesso.

Dado este cenário, esta tese concentra-se na proposta de sistemas com controle de

acesso ao meio através de mecanismos básicos de colisão/contenção combackoff expo-

nencial, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o DCF, pertencente a esta categoria,

é o protocolo usado de fato em redes WLAN baseadas no padrão IEEE 802.11 [33], tec-

nologia utilizada como referência nesta tese. Em segundo, porque considera-se que é

possível estabelecer um projeto de sistema focado na aplicação que tenha controle sobre

o padrão de tráfego gerado e, com isso, evitar que ocorram colisões. Além disso, adota-se

nesta tese a estratégia de provisionamento de largura de banda através de políticas de ge-

renciamento baseadas em mecanismos de reserva de recursos ede controle de admissão

focados nas singularidades da aplicação, atacados sob uma perspectiva sistêmica.

No que se refere ao padrão 802.11 e seus suplementos, o estudose restringe às

variantes de maior vazão, “a” [34] e “g” [37], operando com pontos de acesso co-

localizados. Em particular, o foco principal deste trabalho está no desenvolvimento de

sistemas VoD que utilizem eficientemente os recursos da rede, através do desenvolvi-

mento de heurísticas otimizadas de controle de associação capazes de explorar as sin-

gularidades da aplicação e da rede. Apesar de existirem soluções com grande potencial

para o problema da alocação de canal em redes independentes –dentre elas mecanismos

para a realização da seleção automática do canal de operação[82] – esta tese pressupõe a

37



administração centralizada de uma arquitetura WLAN autônoma, sem a existência de um

hardwareespecífico de controle de APs ou de formação de redesmesh[4].

Nos capítulos seguintes são empregados os conceitos definidos neste capítulo para

apresentação e avaliação do sistema básico para VoD escalável em redes sem fio (Scalable

Wireless VoD- SWVoD) baseado em APs co-localizados, introduzido nesta tese, bem

como para as propostas e análises de suas derivações.
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Capítulo 3

Sistema VoD Escalável com Pontos de
Acesso Co-localizados

Conforme exposto no Capítulo 1, a motivação inicial desta tese surgiu da inexistência

de um trabalho significativo que avaliasse o desempenho escalável de sistemas VoD que

explorassem a largura de banda agregada disponibilizada por APs co-localizados. Além

disso, também não foram encontrados trabalhos que tivessemproposto e avaliado ex-

tensões à heurística de controle de associação genéricaLeast Loaded First(LLF), os quais

tivessem como objetivo prover garantias de largura de bandamínima para viabilizar VoD

sobre WLANs baseadas no padrão 802.11. Note que a heurísticaLLF convencional tem

como objetivo apenas o balanceamento de carga, isto é, não visa garantir reserva de re-

cursos aos usuários associados à um determinado AP.

Este capítulo visa apresentar e avaliar a eficiência da proposta básica de um sistema

VoD escalável para redes sem fio (Scalable Wireless VoD- SWVoD) baseado em pontos

de acesso (Access Points- APs) co-localizados, empregando a heurística genérica LLF+,

uma versão de LLF modificada para garantir largura de banda mínima. Inicialmente, é

apresentado o modelo do sistema SWVoD, com suas principais variáveis e premissas. A

seguir, é mostrado o projeto do sistema SWVoD proposto, contemplando os componentes

da arquitetura dehardwaree software, o protocolo de sinalização adotado, e a operação

interna do componente responsável pelo controle de associação. Após isso, é exposta a

avaliação experimental do sistema proposto, realizada através da ferramenta de simulação

TCHE1, seguida das considerações finais.

1Apresentação detalhada de TCHE no Apêndice A.
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3.1 Modelo do Sistema SWVoD com APs Co-localizados

A modelagem do sistema SWVoD com APs co-localizados envolvea definição do pro-

blema do controle de associação e das principais variáveis que afetam o desempenho,

amparadas por um conjunto de premissas assumidas.

3.1.1 Controle de Associação Genérico em SWVoD

Nesta subseção, modela-se o problema do controle de associação para sistemas que dis-

tribuem vídeos sob demanda através de WLANs, com pontos de acesso co-localizados,

para estações móveis (stations- STA) que possuem interfaces de rede 802.11 multi-banda

(multi-band), permitindo que estas sejam configuradas no padrão “a” ou “g” por software,

sem a adoção de técnicas de reuso de fluxo2.

Define-seMaxchannels como sendo o número máximo de canais sem sobreposição,

ou seja, capazes de coexistir sem interferência significativa. A partir desta definição,

pode-se dizer que a rede é formada por um conjunto de pontos deacesso (APs) co-

localizados (APtotal), onde1 ≤ APtotal ≤ Maxchannels. Além disso, denota-se por

MinAPthroughput e MaxAPthroughput a mínima e a máxima vazão (throughput) efetiva

possível dos APs, respectivamente. Sendo assim, tem-se quea vazão efetiva do iésimo

(iésimo) AP, referenciada por (APthroughputi), é limitada por estes extremos, de modo

queMinAPthroughput ≤ APthroughputi ≤ MaxAPthroughput. Com base nestas definições,

pode-se derivar a largura de banda agregada (Aggregate Bandwidth) da porção sem fio do

sistema, doravante expressa porAB, e definida pela seguinte fórmula:

AB =
APtotal

∑

i=1

APthroughputi
(3.1)

Considera-se um conjunto de vídeos (Vtotal), ondeMinVrate eMaxVrate são as taxas

de vídeo (video rate) mínima e máxima, respectivamente, de acordo com as taxas médias

(em Kbps) de consumo dos vídeos deste conjunto medidas no decodificador. Além disso,

define-seMinVlength eMaxVlength como sendo a duração (length) mínima e máxima dos

vídeos. Conseqüentemente, pode-se dizer que o iésimo vídeotem uma taxa (Vratei
) e

uma duração (Vlengthi
), ondeMinVrate ≤ Vratei

≤ MaxVrate e MinVlength ≤ Vlengthi
≤

MaxVlength. Logo, é possível concluir que o número mínimo de fluxos (streams) de vídeo

2A incorporação de técnicas de reuso de fluxo no modelo traduz-se como uma das mais relevantes
questões de pesquisa para trabalhos futuros, conforme a discussão apresentada no Capítulo 9.
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suportados simultaneamente pela porção sem fio do sistema é de AB
MaxVrate

, enquanto que

o máximo é de AB
MinVrate

.

Assume-se que a taxa de requisições (request rate) de vídeo feitas pelos clientes, tam-

bém chamada de taxa de chegada (arrival rate), segue um processo de Poisson [25] com

um determinadoλ, de modo que em média são feitasλ requisições de vídeo por minuto.

Além disso, a popularidade dos vídeos segue uma distribuição de Zipf [19] generalizada

com desvio (skew) α. Sendo assim, em um determinado período de tempo de simula-

ção (time of simulation), expresso em segundos, referido daqui em diante comoTS, a

quantidade total de requisições de vídeo (Rtotal) é em médiaTS∗λ
60

.

SejaCvideoi
o identificador (id) do vídeo requisitado pelo iésimo cliente eTrequesti o

tempo no qual a requisição foi feita. ConsidereCapi
como sendo o AP ao qual o iésimo

cliente é associado eTservicei
o tempo no qual o sistema efetivamente aloca recursos ne-

cessários para atender esta requisição, dentre eles largura de banda doCapi
, permitindo

que um fluxo de vídeo comece a ser enviado para o iésimo cliente. A partir destas defi-

nições, pode-se derivar a latência de serviço (Service Latency) do iésimo cliente (SLi),

expressa em segundos, sendo esta igual aTservicei
− Trequesti. Como descrito anterior-

mente, sistemas VoD utilizam umbuffer de exibição (playout buffer) no cliente, o qual

deve ser preenchido antes que a exibição seja iniciada. Sendo assim, o tempo gasto neste

preenchimento (Prefetchi) é definido como sendo o período de pré-busca (prefetch) do

iésimo cliente, expresso em segundos. Logo, o tempo total deespera entre a requisição

e o início da exibição experimentado pelo iésimo cliente (PLi), chamado de latência de

exibição (playback latency), é igual aSLi + Prefetchi
3.

Por fim,Raccepted e Rdenied denotam os totais de requisições que são aceitas e nega-

das/bloqueadas, respectivamente, de modo que o principal objetivo é minimizarRdenied

para aumentar a escalabilidade do sistema. Entretanto, umanova requisição proveniente

do iésimo cliente só pode ser aceita se for possível alocar emum dos APs a largura de

banda necessária (VrateCvideoi

). Caso contrário, a requisição é negada. Intuitivamente, a

disponibilidade de largura de banda nos APs é função deλ, Vlength, Vrate e AB. Sendo

assim,Raccepted eRdenied irão variar de acordo com a combinação destes parâmetros.

3.1.2 Premissas

O modelo apresentado foi proposto assumindo as seguintes premissas:

3Desprezando-se a latência de rede.
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Rede Dedicada e sem Colisões:a rede é dedicada apenas para tráfego gerado pelo sis-

tema de VoD. Além disso, como existe uma fonte centralizada principal de tráfego

– o servidor de vídeo – pode-se assumir que na prática as colisões nos APs será

insignificante devido ao pequeno tamanho e quantidade dos pacotes de controle en-

viados pelos componentes do sistema. Em função disto, o sistema, mesmo usando

o mecanismo DCF padrão do 802.11 sem modificações, é capaz de garantir a QoS

necessária para a aplicação;

Área de Cobertura dos APs e Modos de Transmissão:a área de cobertura dos APs

abrange toda a área de simulação e todos os dispositivos (estações) de clientes usam

o mesmo modo de transmissão. Os APs seguem uma arquitetura deWLAN autô-

noma (Autonomous WLAN Architecture) [91] na qual podem estar configurados

tanto com o mesmo identificador, formando uma ESS (Extended Service Set), ou

como um conjunto de BSSs (Basic Service Sets) com identificadores próprios. Ou

seja, não requer umhardware4 controlador de acesso (Access Controller) centrali-

zado para gerenciar, controlar e configurar os APs, como ocorre na arquitetura de

WLAN centralizada (Centralized WLAN Architecture);

Interferência entre Canais: são considerados apenas canais sem sobreposição, usando

diferentes faixas de freqüência, assumindo que não ocorre interferência co-canal.

Conforme mostrado em [74], a interferência causada por múltiplos rádios operando

próximos uns dos outros em canais não sobrepostos é desprezível se cada AP estiver

ao menos 60 cm distante de qualquer outro AP. Por simplicidade, o modelo assume

que não existe outro tipo de fonte de sinal que possa causar interferência (premissa

abordada com mais detalhes no Capítulo 8);

Erros de Transmissão: a resiliência a erros não é incorporada no modelo embora seja

uma importante questão em distribuição de vídeo sem fio [23].Entretanto, note que

o VoD permite tratamento de erros em várias camadas. Resumidamente, esquemas

que operam abaixo da camada de aplicação se beneficiam da capacidade dos co-

dificadores de vídeo atuais de reduzir a taxa dos vídeos sem degradação linear da

imagem, liberando espaço para inserção de técnicas de FEC (Forward Error Cor-

rection) na camada de enlace ou de rede. Já os esquemas que atuam na camada

de aplicação podem ser implementados no decodificador ou no codificador. Es-

4A 3Com, por exemplo, comercializa equipamentos denominados WLAN Controllerscom esta finali-
dade, em alguns casos integrados a comutadores, chamados deWLAN Switches[3].
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quemas baseados no decodificador, chamados de técnicas de cancelamento de erros

(error concealment techniques), são baseados na capacidade dos decodificadores de

reconstruir quadros de vídeo perdidos usando quadros anteriores e posteriores. Es-

quemas baseados no codificador visam aumentar a robustez do vídeo comprimido

para superar erros de transmissão5. Além disso, cabe destacar que as interfaces

802.11 já adotam um esquema de retransmissão na camada MAC, oqual entra em

ação quando o transmissor envia um pacote de dados e não recebe, como resposta

imediata, o pacote ACK do receptor;

Potência de Sinal Equalizada:todos os APs ficam instalados próximos o suficiente uns

dos outros e localizados no centro do cenário de simulação, usando a mesma potên-

cia de transmissão. Logo, a intensidade de sinal percebida pelos clientes é a mesma

para todos os APs. Como não existe um AP com sinal mais forte, aheurística de

controle de associação SSF tende a se comportar como uma heurística de escolha

aleatória, ou seja, não é eficiente nesse contexto.

3.2 Proposta do Sistema Básico

Nesta seção, é apresentada a nova proposta para sistemas VoDescaláveis operando em

WLANs baseadas no padrão IEEE 802.11. Inicialmente, são introduzidos os compo-

nentes dehardwaree softwaredo sistema. Após, é descrito detalhadamente o procedi-

mento de controle de associação, a unidade responsável pelocontrole de associação, cha-

mada de “Gerente de Canais sem Fio” (Wireless Channel Manager- WCM), utilizando a

heurística genérica LLF+.

3.2.1 Visão Geral do Sistema

A Figura 3.1 mostra o diagrama, no que se refere aohardware, adotado no sistema. Ele

consiste de umclusterde APs 802.11commodities6, posicionados de uma maneira co-

localizada onde os APs são instalados próximos uns dos outros, praticamente na mesma

posição, permitindo que estes APs atendam a mesma área de cobertura através de ca-

nais não interferentes. Além disso, os APs são interconectados não apenas entre si mas

também ao servidor do sistema através de um comutador (switch) com uma matriz de

5Em [77] pode ser encontrada uma descrição aprofundada de mecanismos de controle de erro.
6Equipamentos padronizados, com variedade de fornecedorese fabricantes, por isso de baixo custo.
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Figura 3.1: Componentes dehardwareutilizados no sistema SWVoD proposto

comutação com vazão superior a vazão agregada dos APs. Em particular, a porta do co-

mutador a qual é conectado o servidor não deve representar um“gargalo” para os pacotes

transmitidos por ele. Por exemplo, tendo em vista a limitação de vazão por canal das va-

riantes do padrão 802.11 exploradas nesta tese (“a” e “g”), eo número máximo de canais

não sobrepostos proporcionado por elas, umswitch Ethernetcom dezessete portas, sendo

dezesseisFaste umaGigabit (na qual é ligado o servidor), mostra-se suficiente em virtude

da vazão máxima de cada AP (já queMaxAPthroughput é inferior a 31 Mbps, significa-

tivamente menor que a vazão proporcionada por uma portaFast Ethernet) e da agregada

(comoMaxchannels é 16, no pior casoAB se aproxima de 500 Mbps, proporcional a

capacidade efetiva de uma interfaceGigabit Ethernet).

A operação do sistema VoD proposto envolve três componentesdesoftware(Figura

3.2), responsáveis pelas seguintes tarefas específicas:

Video Server (VS): é executado no servidor do sistema (system server), atendendo as

solicitações de criação de fluxos de vídeo7 como um servidor de vídeo central (isto

é, como o principal ponto de armazenagem de vídeos) ou como umservidorproxy,

localizado entre o cliente e o servidor de vídeo, formando uma arquitetura de VoD

7Nesta tese assume-se que o servidor possui capacidade suficiente para atender imediatamente todas as
requisições recebidas.
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VS

VP

WCM

dispositivo do cliente

servidor do sistema

Figura 3.2: Componentes desoftwareempregados no sistema SWVoD proposto

em três níveis (three-tier VoD architecture) conforme ilustrado no Capítulo 1;

Wireless Channel Manager (WCM): é executado no servidor do sistema, sendo res-

ponsável por gerenciar o controle de associação, selecionando e sinalizando aos

clientes que efetuam requisições de vídeo os APs apropriados, de acordo com a dis-

ponibilidade de recursos, aos quais esses clientes devem sereassociar para receber

o fluxo de vídeo;

Video Player (VP): é executado no dispositivo do cliente (client device) com suporte a

interface IEEE 802.11a/g multi-padrão (por exemplo:laptops, PDAs,smartphones,

telefones celulares de última geração, entre outros), onderealiza dois tipos de ta-

refas: operações relacionadas a vídeo, tais como requisitar, receber e decodificar o

fluxo de vídeo, e relativas a operação de reassociação, isto é, alterar o AP ao qual

o cliente está atualmente associado (escolhido inicialmente pelo cliente de acordo

com a heurística padrão dodriver/firmwareda interface 802.11 usada no seu dis-

positivo; normalmente SSF, onde é escolhido o AP com melhor relação sinal/ruído)

conforme a sinalização do WCM;
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VP WCM VS
control packet (CID,VID)

O

O

O

Trequest

Tservice

SL control packet (CID,VID)

control packet (CID,NULL)

video packet (block1)

video packet (block2)

video packet (blockN)

Vlength

control packet (CID,APID)

control packet (CID,NULL)

Figura 3.3: Protocolo básico usado na sinalização

3.2.2 Procedimento de Controle de Associação

Conforme ilustrado na Figura 3.3, toda vez que um cliente requisita um vídeo, o seu

VP envia um pacote de controletoken1 (CID, V ID) para o WCM através de qualquer

um dos APs, ondeCID e V ID são, respectivamente, o id do cliente e o id do vídeo.

Dependendo da largura de banda disponível nos APs co-localizados, o WCM aceita ou

rejeita a requisição.

Sempre que aceita a requisição, o WCM envia um pacote de controle token2 para o

clienteCID, na forma (CID, APID), ondeAPID é o id do AP ao qual oCID deve

ser associado. Paralelamente, solicita ao VS que inicie um novo fluxo do vídeoV ID

tendo como destino o clienteCID através do pacote de controletoken3 (CID, V ID).

Depois de, respectivamente, enviar/receber o último pacote de vídeo, tanto o VS quanto

o clienteCID enviam para o WCM um pacote de controletoken1 comV ID=NULL,

confirmando a liberação da largura de banda previamente alocada para a transmissão do

fluxo de vídeo.

Por outro lado, quando a requisição é rejeitada, o WCM envia um pacote de controle

token2 comAPID=NULL para o clienteCID.

3.2.3 Operação Interna do WCM com Alocação Imediata

Conforme mencionado anteriormente, o WCM implementa a heurística LLF+, versão da

Least Loaded First(LLF) [14] modificada com o intuito de garantir largura de banda

mínima. Para prover este serviço, o WCM emprega um vetor – FreeBandwidth[n] – onde
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For i from 1 to APtotal do
Set FreeBandwidth[ i] = APthroughputi

For each token ( CID, V ID) received do
If V ID = NULL then do

Set FreeBandwidth[ CapCID
] += VrateCvideoCID

Otherwise, do
Set APID = NULL; MaxBandwidth = 0
For i from 1 to APtotal do

If VrateV ID
≤ FreeBandwidth[ i] > MaxBandwidth then do

Set APID = i; MaxBandwidth = FreeBandwidth[ i]
If APID != NULL then do

Set FreeBandwidth[ i] -= VrateCvideoCID

Set CvideoCID
= V ID; CapCID

= APID
Send token ( CID, APID) to CID

Figura 3.4: Pseudo-código do algoritmo do WCM usado no gerenciamento de requisições

guarda a largura de banda disponível em cada um dosn APs co-localizados e executa o

pseudo-código da Figura 3.4 para aceitar ou rejeitar as requisições dos clientes.

Inicialmente, todas entradas do vetor FreeBandwidth são preenchidas com a vazão

efetiva máxima dos canais (30 Mbps). Depois, o WCM fica a espera detokens de controle

enviados por clientes. Quando recebe umtoken1 de requisição de vídeo, o WCM per-

corre FreeBandwidth para encontrar oAPID do AP menos carregado, isto é, com maior

largura de banda disponível. Caso a largura de banda disponível do APAPID seja su-

ficiente para a transmissão de um fluxo do vídeo requisitado, arequisição será aceita

e FreeBandwidth[APID] será decrementado de acordo com a taxa do vídeo. Quando

recebe umtoken1 de liberação de banda, o WCM atualiza a entrada FreeBandwidth cor-

respondente ao AP usado na transmissão do vídeo para o cliente.

3.3 Análise Experimental

Esta seção investiga os limites de escalabilidade do sistema VoD proposto, baseado na

heurística LLF+. Mais especificamente, são descritos a metodologia de avaliação e o

cenário de simulação (que servem de base para a maioria dos próximos capítulos), seguida

da análise dos resultados obtidos.
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3.3.1 Metodologia de Avaliação

Para avaliar o SWVoD proposto foi desenvolvida uma ferramenta de simulação de eventos

discretos [25], denominada TCHE (Detalhada no Apêndice A).Foram definidas duas

principais métricas para quantificar o desempenho do sistema: taxa de bloqueio e taxa de

ocupação.

A taxa de bloqueio (Blockage Rate- BR) serve como um indicador significativo da

escalabilidade de um sistema de VoD. Define-seBR da seguinte maneira:

BR =
Rdenied

Rtotal

(3.2)

ondeRtotal representa o total de requisições de vídeo feitas pelos clientes eRdenied é

o número de requisições que o WCM não pôde atender por indisponibilidade de recursos

suficientes. Logo, quanto menor éBR para uma determinada quantidade de recursos,

maior é a escalabilidade do sistema VoD.

A taxa de ocupação (Occupation Rate- OR) demonstra o quão eficientemente o sis-

tema usa a largura de banda agregada.OR é dada por:

OR =
PB

AB
(3.3)

ondePB é a largura de banda de pico eAB é a largura de banda agregada dos APs co-

localizados, conforme descrito no modelo do problema do controle de associação. Logo,

quanto mais próximaOR for de um, mais efetivo é o uso da largura de banda agregada.

Note que o uso destas duas métricas é complementar. Por exemplo, uma ocorrência

conjunta deBR maior que zero eOR menor do que um significa que o sistema não está

sendo eficiente na tarefa de alocação dos recursos disponíveis.

3.3.2 Cenário de Simulação

As simulações assumem um cenário onde centenas a milhares depotenciais clientes –

usuários de dispositivos/estações móveis (STA) com capacidade para exibição de vídeos

– estão distribuídos sobre uma área (200x200 m2) inteiramente coberta pelos APs co-

localizados (posicionados exatamente no meio da área de simulação). Por exemplo, além

do exemplo de praças de alimentação apresentado no Capítulo1, este cenário pode re-

presentar também eventos esportivos em estádios, centros de convenções, terminais de

aeroportos, e muitos outros em que a densidade de clientes é alta e a mobilidade baixa.

Como explicitado na modelagem do problema, considera-se que a chegada de requisições
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Tabela 3.1: Parâmetros de Simulação

Parâmetro Padrão Variação

Tempo de Simulação -TS - (s) 3600 N/A
APs Co-localizados -APtotal - (unidades) 16 1, 2, 4, 8, 16

Vazão do AP -APthroughput - (Kbps) 30720 N/A
Duração do Vídeo -Vlength - (s) 1200 60, 120, 240, 360, ..., 1200
Taxa do Vídeo -Vrate - (Kbps) 1024 N/A

Vídeos -Vtotal - (unidades) 100 N/A
Taxa de Chegada -λ - (requisições/min) 60 1, ..., 9, 10, ..., 60

de clientes segue um processo de Poisson8 com um dadoλ e a escolha dos vídeos segue

uma distribuição Zipf comα = 0.7 [19].

3.3.3 Avaliação de Desempenho

Nesta avaliação, a análise é restrita a APs com mesma vazão efetiva e concentrada em ví-

deos de mesma duração e taxa, variando entre um e vinte minutos, os quais provavelmente

serão mais populares em ambientes com dispositivos móveis eportáteis, especialmente

porque os dispositivos sem fio apresentam restrições de bateria. Todos os gráficos de

desempenho indicam as médias aritméticas com intervalos deconfiança de 95% (repre-

sentados nos gráficos por barras de erros) baseadas em dez iterações usando diferentes

sementes para cada combinação dos parâmetros de simulação sumarizados na Tabela 3.1.

Note que, embora os resultados sejam mostrados para múltiplos vídeos, o compor-

tamento esperado é o mesmo que o de um único vídeo (para cadaVlength simulada). A

razão para isso é que a cada execução do simulador, é alteradoapenas um parâmetro, o

que resulta em um acervo homogêneo onde os N vídeos têm a mesmaduração e taxa9.

As Figuras 3.5 e 3.6 mostram em detalhes o impacto da quantidade de APs e da taxa

de chegada na taxa de bloqueio (BR) e na taxa de ocupação (OR), respectivamente,

para três durações de vídeo (menor = 60 s, intermediária = 600s e maior = 1200 s). A

curva superior representa os resultados para um único AP. A próxima curva representa

os resultados obtidos com dois APs e assim sucessivamente. Em particular, as curvas de

8Embora resultados empíricos recentes [92], coletados a partir de um sistema VoD de grande escala
instalado na China Telecom, sugiram que qualquer modelo de simulação de sistemas VoD baseado em uma
distribuição de Poisson resulta em um sistema sobre-provisionado.

9A avaliação de desempenho do sistema proposto para acervos heterogêneos compostos por múltiplos
vídeos de diferentes durações e taxas caracteriza-se como uma trabalho futuro potencialmente relevante.

49



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

B
lo

ck
ag

e 
R

at
e

Arrival Rate
(requests/min)

APtotal = 01
APtotal = 02
APtotal = 04
APtotal = 08
APtotal = 16

(a) Vlength = 60 s

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

B
lo

ck
ag

e 
R

at
e

Arrival Rate
(requests/min)

APtotal = 01
APtotal = 02
APtotal = 04
APtotal = 08
APtotal = 16

(b) Vlength = 600 s

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

B
lo

ck
ag

e 
R

at
e

Arrival Rate
(requests/min)

APtotal = 01
APtotal = 02
APtotal = 04
APtotal = 08
APtotal = 16

(c) Vlength = 1200 s

Figura 3.5: Impacto deλ eAPtotal emBR paraVlength de 60, 600 e 1200 s
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Figura 3.6: Impacto deλ eAPtotal emOR paraVlength de 60, 600 e 1200 s
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Tabela 3.2: Mínima taxa de chegada (MAR) ondeRdenied > 0

APtotal Vlength

60 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200

1 20 9 5 3 3 2 2 2 2 2 1
2 50 20 10 7 6 5 4 4 3 3 3
4 – 50 30 20 20 10 8 7 6 6 5
8 – – 60 40 30 30 20 20 20 20 20
16 – – – – 60 50 40 30 30 30 30

BR para o número máximo de APs estão, em muitos casos, inteiramente sobre o eixo X,

pois a capacidade de largura de banda agregada proporcionada pelos APs co-localizados

permitiu ao sistema VoD aceitar todas as requisições recebidas.

Outra importante medida derivada deBR é a mínima taxa de chegada (Minimum

Arrival Rate- MAR) na qual a combinação da duração de vídeo (Vlength) e quantidade de

APs (APtotal) força o WCM a rejeitar requisições devido a indisponibilidade de largura

de banda suficiente para o atendimento. A Tabela 3.2 apresenta os valores coletados de

MAR.

De acordo com as curvas das Figuras 3.5 e 3.6, assim como em relação aos valores

da Tabela 3.2, um único AP foi suficiente para viabilizar o atendimento de todas as re-

quisições de clientes (BR = 0), para todas as durações de vídeo testadas, para taxas de

chegada (λ) inferiores a duas requisições por minuto (OR < 1 nestes casos).

Conforme o crescimento deλ, o número de APs co-localizados precisou ser aumen-

tado para evitar rejeições de requisições. Paraλ de até 3600 requisições por hora (60 por

minuto) e vídeos com até 360 segundos de duração, a largura debanda agregada disponi-

bilizada por 16 APs foi suficiente.

Entretanto, para vídeos mais longos (a partir de 480 s) o sistema teve que rejeitar

requisições. Para a máxima taxa de chegada medida, o sistemateve uma desempenho

sofrível (BR > 0.2) para vídeos com duração superior a 600 segundos, chegando auma

rejeição de 60% das requisições para vídeos de 1200 segundos. Este comportamento é

salientado na Figura 3.7, que ilustra graficamente a limitação imposta por vídeos de longa

duração quando usado o número máximo de APs co-localizados (16 unidades) e a maior

taxa de chegada testada (60 requisições/min).

Além disso, a análise da taxa de ocupação (OR) nos casos em queRdenied > 0 mostrou
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Figura 3.7: Limite de desempenho imposto pelo tamanho do vídeo com alta taxa de che-
gada

que o seu valor foi sempre igual a um. Esta constatação confirma o uso efetivo que o

sistema VoD proposto fez da largura de banda agregada disponível.

Cabe ressaltar também o comportamento escalável do sistemado ponto de vista de

taxa de chegada. Para uma mesma duração de vídeo, a taxa de bloqueio obtida com uma

determinada combinação de quantidade de APs e taxa de chegada é mantida quando am-

bas crescem ou diminuem na mesma proporção. Por exemplo, na Figura 3.5, os resultados

comVlength = 1200 s mostram que aBR paraλ igual a 5, 10, 20 e 40 req./min foi aproxi-

madamente a mesma para 2, 4, 8 e 16 APs, respectivamente. Alémdisso, note que este

valor de taxa de bloqueio também foi verificado comVlength = 600 s, mas com a metade

dos APs (1, 2, 4 e 8 unidades), mostrando a escalabilidade do sistema do ponto de vista da

duração. Ou seja, quando possível, a duplicação na quantidade de APs permitiria que o

sistema oferecesse o mesmo desempenho de aceitação de requisições em aplicações que

demandassem vídeos com o dobro da duração ou nas quais a taxa de chegadas fosse o

dobro.

3.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi proposto e avaliado um novo modelo para sistemas VoD escaláveis em

redes sem fio (SWVoD) baseado no padrão IEEE 802.11, capaz de oferecer garantia de

QoS através de reserva de recursos e minimização de latênciade serviço. Além disso, o

sistema SWVoD proposto atinge um desempenho escalável através do emprego de pontos
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de acesso co-localizados, operando em canais não sobrepostos, e de um esquema simples

mas eficiente de gerenciamento da associação de clientes aosAPs, implementado em nível

de aplicação tendo como base a heurística genérica LLF+, variação deLeast Loaded First

(LLF) modificada para garantir largura de banda mínima.

Os resultados simulados demonstraram que este sistema SWVoD utiliza efetivamente

a largura de banda agregada disponibilizada pelos APs, permitindo que uma taxa de blo-

queio baixa seja atingida para vídeos de até 360 segundos. Estes resultados sugerem que

este sistema pode ser uma solução atrativa para várias classes de aplicações de VoD es-

calável que necessitam de garantias de QoS como trailers de filmes, notícias, videoclipes

e comerciais, notoriamente de curta duração. Entretanto, como o sistema não é eficiente

para vídeos de mais longa duração (maior que 360 s) combinados com alta taxa de che-

gada, novas soluções precisam ser investigadas para contornar esta limitação.

Neste contexto, podem ser enumeradas as seguintes contribuições específicas deste

capítulo:

1. Modelagem do problema do controle de associação em sistemas VoD que adotam

APs co-localizados para transmitir fluxos de vídeo em WLANs para grandes au-

diências;

2. Proposta de um novo modelo para sistemas VoD em redes IEEE 802.11 WLANs

capaz de explorar eficientemente, no nível de aplicação, a largura de banda agregada

de APs co-localizados enquanto provê garantias de largura de banda mínima através

de um mecanismo de reserva atrelado ao procedimento de controle de associação;

3. Avaliação detalhada sobre o desempenho escalável do sistema VoD proposto para

diferentes combinações de duração de vídeo e taxas de chegada de requisições de

vídeo;

4. Demonstração de que o sistema VoD projetado é capaz de eliminar a latência de

serviço e de atender milhares de requisições por hora para vídeos de curta duração,

caso típico de muitas aplicações VoD onde trailers de filmes,clipes de divulgação,

entre outros onde vídeos curtos precisam ser transmitidos com QoS e baixa latência.

No próximo capítulo são propostas novas heurísticas focadas na aplicação alvo desta

tese, ou seja, capazes de explorar características particulares de VoD para aumentar a esca-

labilidade do sistema proposto, isto é, atender mais requisições com a mesma quantidade

de recursos.
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Capítulo 4

Sistema com Heurísticas Focadas na
Aplicação

No capítulo anterior foi proposto e avaliado um sistema inovador para VoD escalável em

redes 802.11, no qual pontos de acesso co-localizados (collocated access points) operam

em canais não sobrepostos orquestrados, em nível de aplicação, pelo gerente de canais

sem fio (Wireless Channel Manager- WCM), um componente centralizado responsável

pelo controle de associação de clientes aos APs, o qual garante largura de banda mínima

através de mecanismos de reserva efetivos.

Conforme os resultados apresentados, a heurística de controle de associação genérica

usada pelo WCM se mostrou ineficiente para cenários com vídeos longos e com alta taxa

de chegada de requisições. Visando contornar esta limitação, neste capítulo é investigado

um novo sistema baseado na proposta de heurísticas focadas na aplicação (application-

friendly), denominado CINAPS (Cluster of INexpensive Access PointS). Especificamente,

no CINAPS são introduzidas e avaliadas duas novas heurísticas, denominadasEarly Re-

leased First(ERF) eBounded ERF(BERF), que exploram a característica de aplicações

VoD conhecida como “Fator de Paciência” (Patience Factor- PF), abordada com detalhes

no Capítulo 2, para criar um procedimento de reserva preguiçosa de sub-canais para os

clientes com um tempo de serviço bem definido.

Dentro deste contexto, são descritas abaixo as diferenças relevantes existentes na nova

modelagem do problema, caracterizada pela incorporação doPF (mas sob mesmas pre-

missas), e no projeto do CINAPS, principalmente no que se refere ao protocolo de si-

nalização e a dinâmica do WCM, modificada significativamentecom a introdução das

heurísticas ERF e BERF. Após, é apresentada a avaliação experimental executada através

da ferramenta de simulação TCHE1, seguida das considerações finais.

1Apresentação detalhada de TCHE no Apêndice A.
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4.1 Controle de Associação Focado na Aplicação

Basicamente, o modelo do problema do controle de associaçãofocado na aplicação em

sistemas SWVoD baseados em APs Co-localizados é uma extensão do modelo genérico

apresentado no capítulo anterior com a incorporação do “Fator de Paciência” (Patience

Factor - PF), tal quePFi corresponde a máxima latência de serviço (SL) considerada

aceitável pelo iésimo cliente.

Em decorrência desta nova definição, somada às anteriores, no presente modelo es-

tendido uma nova requisição proveniente do iésimo cliente éaceita apenas se for possível

alocar em um dos APs a largura de banda necessária (VrateCvideoi

) tal que a condição

SLi ≤ PFi seja respeitada. Caso contrário, a requisição é negada. Logo, neste novo mo-

delo, a quantidade deRaccepted e Rdenied passa a depender não apenas da disponibilidade

de largura de banda nos APs (função deλ, Vlength, Vrate eAB), mas também doPF .

4.2 Proposta do Sistema CINAPS

Apesar de adotar a mesma arquitetura dehardware/softwaredo capítulo anterior, o novo

sistema SWVoD – chamado de CINAPS (Cluster of INexpensive Access PointS) – apre-

senta pequenas alterações no protocolo de sinalização causadas por uma significativa

alteração na dinâmica de gerenciamento de largura de banda empreendida pelo WCM,

conforme exposto a seguir.

4.2.1 Procedimendo de Controle de Associação Estendido

O procedimento de controle de associação estendido segue o protocolo ilustrado na Fi-

gura 4.1. Assim como no protocolo exposto no capítulo anterior, toda vez que um cliente

requisita um vídeo, o seu VP envia um pacote de controletoken1 (CID, V ID) para o

WCM no tempoTrequestCID
através de qualquer um dos APs, ondeCID eV ID são, res-

pectivamente, o id do cliente e o id do vídeo. Dependendo da largura de banda disponível

nos APs co-localizados e doPF 2, o WCM aceita ou rejeita a requisição.

Diferentemente da sinalização usada anteriormente, o WCM,sempre que aceita uma

requisição, envia um pacote de controletoken2 para o clienteCID, seguindo um novo

formato (CID, TserviceCID
, APID), ondeTserviceCID

é o tempo no qual largura de banda

2Note que é assumido que o PF é único para todos os clientes e conhecidoa-priori pelo WCM. En-
tretanto, para relaxar esta condição bastaria incrementaro token1 para (CID, TserviceP F

, V ID), onde
TserviceP F

representa o PF considerado aceitável pelo clienteCID.
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Figura 4.1: Protocolo de controle de associação estendido

é efetivamente alocada para o clienteCID e APID é o id do AP ao qual oCID deve

ser associado. O WCM também solicita ao VS que inicie um novo fluxo do vídeoV ID

tendo como destino o clienteCID no tempoTserviceCID
através do pacote de controle

token3 (CID, V ID, TserviceCID
). Depois de receber o último pacote de vídeo, o cliente

CID envia para o WCM um pacote de controletoken1 comV ID=NULL, apenas para

confirmar a liberação da largura de banda (o que também pode ser feito pelo VS, como

explicado no capítulo anterior).

Além disso, no novo protocolo, quando a requisição é rejeitada, o WCM envia um

pacote de controletoken2 comTserviceCID
=NULL eAPID=NULL para o clienteCID.

4.2.2 Operação Interna do WCM com Alocação Preguiçosa

Para cumprir a tarefa de controle de associação, o WCM adota oconceito delease3 de

sub-canais. Quando a requisição do clienteCID para o vídeoV ID é aceita, com a

indicação de associação ao APAPID, o WCM fornece umleasede um sub-canal do

APID para este cliente, isto é, uma fração da largura de banda total do AP APID

(no máximoAPthroughputAPID
) durante um período específico de tempo, denominado

“Período deLease” (Lease Period- Lperiod), ilustrado na Figura 4.1. Como mencionado

anteriormente, devido ao comportamento regular de aplicações baseadas em VoD, é espe-

rado que o cliente, tendo requisitado um determinado vídeoV ID, assistirá a este vídeo

completamente. Para sistemas VoD que utilizam taxa de transmissão igual a taxa do vídeo

3Um leaseé um contrato que garante ao seu detentor direitos específicos de propriedade por período
limitado de tempo [26].
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(VrateV ID
), é suficiente alocar uma fração do canal (um pseudo “sub-canal”) com largura

de banda proporcional aVrateV ID
no tempoTserviceCID

, por um período de tempo (Lperiod)

proporcional a duração do vídeoVlengthV ID
. Conseqüentemente, o tempo de liberação do

sub-canal ocupado pelo clienteCID, doravante expresso como “Tempo de Expiração de

Lease” (Lease expiration time- LexpireCID
), é igual aTserviceCID

+ VlengthV ID
+ K4.

A manutenção dosleasesé feita através de uma estrutura simples, a lista de liberação

(Release List- RL). As entradas daRL possuem os seguintes campos:

RLcid, que armazena o id do cliente (CID);

RLvid, que armazena o id do vídeo (V ID) requisitado porCID;

RLapid, que armazena o id do AP (APID) ao qualCID está ou será associado;

RLdep, que armazena a relação de dependência entre clientes (explicada a seguir);

RLtime, que armazena oLease expiration time, que define o tempo no qual o sub-canal

alocado paraCID será liberado (LexpireCID
).

Toda vez que uma requisição do clienteCID para o vídeoV ID é aceita, uma nova

entrada é criada naRL, comRLtime = LexpireCID
e RLdep = NULL, de modo que a

ordem crescente deRLtime seja preservada.

Como descrito anteriormente,TserviceCID
precisa ser definido para queLexpireCID

possa ser computado. Para isso, o WCM verifica qual é o AP menoscarregado e se

este possui largura de banda disponível suficiente para acomodarVrateV ID
. Se existir,

TserviceCID
é definido como zero e a requisição é atendida imediatamente sem ter que es-

perar pela liberação de largura de banda. Neste caso, a requisição não possui dependência

em relação a requisições anteriores.

Por outro lado, quando a requisição não pode ser atendida imediatamente, oWCM

recorre aRL para encontrar o chamado “Earliest AP” (EAP ), isto é, o AP que mais cedo

liberará largura de banda suficiente para satisfazer os requisitos do vídeo requisitado.

Para descobrir oEAP , é suficiente que o WCM percorra aRL somando, separada-

mente para cada um dos APs, a largura de banda (VlengthRLvid
) das entradas válidas5 –

correspondentes a clientes mais antigos – até que a soma de largura de banda de algum

4Constante – definida arbitrariamente como sendo um segundo –empregada para esconder um possível
atraso durante o processo de aquisição/liberação do sub-canal.

5Uma entrada é considerada válida se o seu campoRLdep continuaNULL, significando que não exis-
tem requisições que dependam dela.
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dos APs seja igual ou maior queVrateV ID
. Quando isto ocorre,EAP eTserviceCID

recebem

os valores da última entrada analisada, respectivamenteRLapid e RLtime, gerando uma

relação de dependência entre a nova requisição (considerando que esta foi aceita com uma

latência de serviço menor que oPF ) e uma ou mais requisições anteriores. Para manter

a RL atualizada, todas as entradas válidas comRLapid = EAP que foram percorridas

precisam ter seus camposRLdep preenchidos comCID. No caso de todos os vídeos pos-

suirem a mesma taxa (MaxVrate = MinVrate), de todos APs apresentarem a mesma vazão

efetiva (MinAPthroughput = MaxAPthroughput) e da vazão efetiva (APthroughput) ser um

múltiplo da taxa do vídeo (Vrate), basta consultar a primeira entrada válida para descobrir

o EAP . Nos demais casos, o número máximo de entradas válidas que precisará ser per-

corrido para descobri-lo será deAPtotal∗MaxVrate

MinVrate
. Daqui em diante, este procedimento é

referenciado como DiscoverEAP .

A principal razão para armazenar as dependências entre requisições (na primeira pro-

posta do CINAPS [63] não havia esta preocupação) é permitir que o WCM consiga tratar

de forma eficiente a ocorrência de “usuários voláteis” (volatile users)6. Como conseqüên-

cia, quando um cliente pára de assistir o vídeo antes do seu final, clientes que tenham

uma relação de dependência com o cliente volátil podem ter seus RLtime atualizados.

Além disso, se outro cliente possui uma dependência em relação ao cliente cuja entrada

foi atualizada, este também deve ser atualizado, e assim pordiante, recursivamente. Note

que existe um caso especial que pode ocorrer quando clientesestão esperando pela ex-

piração de umleaseem um determinado AP enquanto outro AP possui largura de banda

disponível. Isto ocorre porque uma vez que o cliente segue o procedimento de controle

de associação (protocolo de sinalização estendido) e é incluído na lista de liberação, ele

recebe oAPID e se reassocia a este AP. Para superar esta limitação, pode-se optar por

estender o protocolo de sinalização de modo que um novotoken2 possa ser enviado para

o cliente, permitindo que este comute para o AP com largura debanda disponível. Outra

questão que surge é em relação a expectativa do usuário, que implica em ter que consi-

derar uma capacidade de armazenamento temporário no usuário proporcional ao PF. Isto

é necessário porque o usuário é inicialmente avisado sobre uma determinada latência de

serviço, a qual poderá ser encurtada devido a um usuário volátil na sua cadeia de depen-

dência. Usando esta abordagem, o cliente pode escolher entre começar a assistir o vídeo

imediatamente ou a partir do instante previamente escalonado.

Neste contexto, o novo WCM implementa três heurísticas, sendo uma genérica –

6Usuários que cancelam a requisição de vídeo após receber oleasedo sub-canal.
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LLF+, usada na proposta anterior – e duas focadas na aplicação – as inovadorasEarly

Release First(ERF) eBounded ERF(BERF), que permitem a aceitação de requisições

para uso futuro dos APs. A seguir, ERF e BERF são descritas em detalhes.

A heurística ERF prioriza a escolha do canal que será liberado mais cedo para o aten-

dimento das requisições nos momentos em que não existe largura de banda livre suficiente

para alocação imediata. ERF se beneficia da tolerância a latência de serviço de aplicações

de VoD7 que permite criar procedimento de associação preguiçosa declientes aos APs em

períodos nos quais os canais ficam completamente ocupados. Quando isto acontece, as

requisições dos clientes são enfileiradas e atendidas em um tempo futuro, no instante em

que largura de banda suficiente se torna disponível. A questão chave para esta heurística

é que, devido ao comportamento regular da aplicação, o tempono qual passará a existir

largura de banda suficiente é facilmente previsto pelo sistema. Em particular, esta carac-

terística permite informar ao cliente, no momento da requisição, a latência de serviço a

qual estará submetido.

A heurística BERF é uma extensão de ERF que oferece garantia de latência máxima.

Para isso, a requisição do cliente será aceita apenas se a latência de serviço não for maior

que o “Fator de Paciência” (PF ), descrito anteriormente. Note que o ERF pode ser visto

como um BERF comPF=∞, enquanto LLF+ funciona de maneira similar ao BERF com

PF=0.

Além da estrutura da lista de liberação (RL), o WCM emprega, assim como na pro-

posta anterior, um vetor – FreeBandwidth[n] – para manter a largura de banda livre de

cada um dosn APs co-localizados e utiliza o algoritmo da Figura 4.2 para aceitar ou rejei-

tar as requisições, dependendo da heurística (H) adotada. Note que, enquanto no sistema

proposto anteriormente o valor mínimo das entradas do vetorFreeBandwidth era zero, no

CINAPS com ERF ou BERF os valores podem eventualmente tornar-se negativos.

4.3 Análise Experimental

Nesta seção é investigado o impacto das novas heurísticas decontrole de associação no

desempenho do sistema CINAPS. É descrita a metodologia de avaliação adotada (consi-

derando o mesmo cenário de simulação do capítulo anterior),seguida da exposição dos

resultados obtidos.
7Clientes usualmente toleram uma latência entre a requisição do vídeo e o início do recebimento do

vídeo.
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For i from 1 to APtotal do
Set FreeBandwidth[ i] = APthroughputi

For each token1 received do
If V ID = NULL then do

Set FreeBandwidth[ CapCID
] += VrateCvideoCID

Otherwise, do
Set APID = NULL; TserviceCID

= NULL; MaxBandwidth = 0
For i from 1 to APtotal do

If VrateV ID
≤ FreeBandwidth[ i] > MaxBandwidth then do

Set CvideoCID
= V ID; CapCID

= i; APID = i
Set TserviceCID

= 0; MaxBandwidth = FreeBandwidth[ i]
If APID = NULL and H != LLF+ then do

Set APID = Discover EAP
If H = BERF and SLCID > PFCID then do

Set APID = NULL; TserviceCID
= NULL

If APID != NULL then do
Set FreeBandwidth[ i] -= VrateCvideoCID

Send token2 to CID

Figura 4.2: Pseudo-código do algoritmo usado pelo WCM no CINAPS

4.3.1 Metodologia de Avaliação

Assim como no capítulo anterior, a avaliação é baseada na ferramenta TCHE (Apêndice

A) de simulação de eventos discretos. Foram definidas duas principais métricas para

quantificar o desempenho do sistema. A primeira, taxa de bloqueio (Blockage Rate-

BR), que serve como um indicador significativo da escalabilidade de um sistema VoD,

definida no capítulo anterior. A segunda, latência média (Average Latency- AL), mede o

quão longe está o sistema em relação a um sistema TVoD, descrito anteriormente.AL é

dada por:

AL =

∑Raccepted

i=1
SLi

Raccepted

(4.1)

ondeRaccepted é o número total de requisições de vídeo aceitas pelo WCM eSLi é

a latência de serviço (Service Latency) da requisiçãoi, relativa ao intervalo de tempo

decorrido entre o momento da requisição e o momento da alocação efetiva de um sub-

canal para atenderi.

4.3.2 Avaliação de Desempenho

Assim como no capítulo anterior, a análise é restrita a APs com mesma vazão efetiva e

concentrada em vídeos de mesma duração e taxa, variando entre um e vinte minutos. To-
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Tabela 4.1: Parâmetros de Simulação

Parâmetro Padrão Variação

Tempo de Simulação -TS - (s) 3600 N/A
APs Co-localizados -APtotal - (unidades) 16 1-16

Vazão do AP -APthroughput - (Kbps) 30720 N/A
Duração do Vídeo -Vlength - (s) 1200 60-1200
Taxa do Vídeo -Vrate - (Kbps) 1024 N/A

Vídeos -Vtotal - (unidades) 100 N/A
Taxa de Chegada -λ - (requisições/min) 60 1-60

Fator de Paciência -PF - (s) Vlength

2
30-600

dos os gráficos de desempenho indicam as médias aritméticas com intervalos de confiança

de 95% (representados nos gráficos por barras de erros) baseadas em dez iterações usando

diferentes sementes para cada combinação dos mesmos parâmetros usados anteriormente,

somados ao “Fator de Paciência” (cujo valor, para cada iteração, é o mesmo para todos os

clientes). A Tabela 4.1 resume os parâmetros de simulação.

A Figura 4.3(a) mostra o efeito da duração dos vídeos (Vlength) na taxa de bloqueio

(BR), fixando-se os valores de taxa de chegada (λ) e número de pontos de acesso (APtotal)

nos seus valores máximos, 60 req./min e 16 un., respectivamente. Enquanto ERF atingiu

BR = 0 para todasVlength medidas, LLF+ e BERF tiveram comportamentos diferentes

dependendo daVlength. ParaVlength ≤ 300 s, ambas heurísticas tiveramBR = 0 porque,

usando esta combinação deλ eAPtotal, o segmento sem fio do sistema apresentou largura

de banda agregada (AB) suficiente para o atendimento simultâneo de 480 fluxos de vídeo,

enquanto as requisições de vídeo ocorriam a uma taxa média deuma por segundo. Neste

caso, considerandoVlength = 300 s, o primeiro cliente liberou o seu sub-canal ao mesmo

tempo em que o 301o cliente fez a sua requisição, tal que o sistema operou com uma

capacidade ociosa suficiente para 180 fluxos, permitindo queeste atendesse todas as re-

quisições imediatamente, sem a necessidade de fazer alocação preguiçosa de sub-canais.

Já no caso em queVlength = 600 s, foi notado que durante um determinado período

de tempo, entre 480 (dado porAB) e 600 (determinado porVlength) segundos, todos os

sub-canais ficaram ocupados, fazendo com que LLF+ rejeitasse requisições. Isto ocorreu

novamente entre 1080 e 1200 s, e assim por diante. Diferentemente, BERF passou a

explorar oPF tal que o 481o cliente passou pelo procedimento de associação preguiçosa.

Como o primeiro sub-canal a ficar livre foi o ocupado pelo primeiro cliente, o qual foi
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liberado depois de 600 s (RLtime = Lexpire1
), a latência de serviço (SL) do 481o cliente

foi de 120 s (Vlength − Trequest481), valor inferior aoPF (igual a 300 s neste caso, já que

assumiu-sePF = Vlength/2).

O mesmo comportamento ocorreu para os clientes seguintes, até o 960o. Como o

961o precisou esperar pela liberação do sub-canal do 481o cliente (Lexpire481
= 1200 s),

a suaSL foi de 240 s, ainda inferior aoPF . Este comportamento se repetiu até o 1440o

cliente. A partir do 1441o cliente, as requisições de vídeo começaram a ser rejeitadas

devido aoSL > PF . Por exemplo, o 1441o cliente precisaria esperar pelo 961o cliente

(Lexpire481
= 1800 s), tal que a suaSL seria de 360 s, superior aoPF em 60 s.

Logo, a próxima requisição aceita só ocorreu no instante de tempo 1500 s (Lexpire961
−

PF ), que coincidiu com a requisição do 1501o cliente. Se esta análise prosseguisse até

o final do tempo de simulação, seriam encontrados resultadossinificativamente próximos

aos coletados com a ferramenta de simulação (pequenas diferenças são aceitáveis devido

a modelagem da chegada de requisições como um processo de Poisson). Embora a dife-

rença de desempenho entre LLF+ e BERF tenha crescido com vídeos de maior duração,

o aumento não é proporcional porque este é apenas um dos fatores que afetam o desem-

penho, conforme será mostrado nas próximas figuras.

Usando a mesma combinação deλ e APtotal, a Figura 4.3(b) ilustra o impacto de

Vlength na latência média (AL) experimentada pelos clientes com requisição aceita. Como

explicado acima, LLF+ somente aceitou requisições para alocação imediata de sub-canais,

tal queAL = 0 para todasVlength medidas. Diferentemente, ERF e BERF foram influen-

ciadas pelaVlength. Como mostrado paraBR, o mecanismo de alocação preguiçosa não

foi necessário paraVlength ≤ 300, tal queAL foi zero para esta faixa de valores. Para

vídeos com maior duração, enquanto ERF gerou um forte crescimento naAL, BERF

manteve aAL abaixo doPF .

A Figura 4.4(a) apresenta a influência deλ emBR, fixando-se os valores deVlength e

APtotal nos seus valores máximo, 1200 s e 16 un., respectivamente. Enquanto as taxas de

bloqueio de LLF+ e BERF foram impactadas peloλ, ERF atingiuBR = 0 para todos os

valores deλ medidos devido às mesmas razões descritas acima. Como o WCM sempre

encontrou um sub-canal livre paraλ ≤ 20, BR foi zero para esta faixa de valores, tanto

para LLF+ como para BERF. Note que o mesmo raciocínio adotadona análise da Figura

4.3(a) pode ser empregado para entender este comportamento. Para valores mais altos

deλ, o mecanismo de alocação preguiçosa provida por BERF foi responsável por uma

significativa redução emBR quando comparada a LLF+. EmboraBR tenha aumentado
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Figura 4.3: Influência deVlength nas métricas de desempenho para as três heurísticas com
λ = 60 req./min eAPtotal = 16 unidades

comλ, a diferença entre os seus resultados continuou quase a mesma, isto porque é defi-

nida pela combinação deVlength, APtotal ePF , parâmetros que permaneceram constantes

nesta análise.

A Figura 4.4(b) ilustra o impacto deλ emAL. Conforme explicado anteriormente,

LLF+ sempre obtémAL = 0. Analisando a faixa de valors deλ onde a largura de banda

agregada (AB) não foi suficiente para satisfazer todas as requisições (λ > 20), nota-se

que ERF causou um forte crescimento emAL, tal que quanto maior oλ, maior foi aAL.

Por outro lado, BERF manteve os valores deAL levemente inferiores aoPF .

A Figura 4.5(a) apresenta o efeito deAPtotal em BR, fixandoVlength e λ nos seus

valores máximos, iguais a 1200 s e 60 req./min, respectivamente. Enquanto ERF não de-
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Figura 4.4: Influência deλ nas métricas de desempenho para as três heurísticas com
Vlength = 1200 s eAPtotal = 16 unidades

manda comentários adicionais aos já realizados, LLF+ e BERFforam significativamente

impactados porAPtotal, de modo que quanto maior o número de APs, menor foiBR.

Note também que o esquema de alocação preguiçosa se tornou mais efetivo conforme

cresceu oAPtotal, o que fez aumentar a diferença de desempenho entre LLF+ e BERF.

Em relação a influência deAPtotal emAL, a Figura 4.5(b) mostra que, como esperado,

BERF manteveAL abaixo do limite imposto peloPF e ERF obteve uma redução emAL

proporcional ao incremento no número de APs (uma redução de 281 s de um para oito

APs e 290 s de oito para dezesseis APs).

A Tabela 4.2 resume a taxa de bloqueio máxima (Maximum Blockage Rate- MaxBR)
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Figura 4.5: Influência deAPtotal nas métricas de desempenho para as três heurísticas com
Vlength = 1200 s eλ = 60 req./min

para cada combinação deVlength eAPtotal medida para as heurísticas LLF+ e BERF (PF

= Vlength). ERF não foi incluída na tabela porque a suaMaxBR foi igual a zero em

todas as combinações testadas, já que ERF não rejeita requisições. Comparando BERF e

LLF+, pode-se notar claramente que o desempenho de BERF ultrapassou o de LLF+ para

todos casos onde a largura de banda agregada não foi suficiente para que o WCM fizesse

a alocação imediata de um sub-canal em resposta a requisiçãodo vídeo. Em particular,

para vídeos de 1200 s a diferença de desempenho entre elas cresceu na mesma proporção

do aumento na largura de banda agregada oferecida pelos APs:0,008 para um AP, 0,016

para dois APs e assim sucessivamente até o número máximo de APs ser alcançado. Neste
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Tabela 4.2: Taxa de bloqueio máxima (MaxBR)

APtotal H
Vlength

60 s 300 s 600 s 900 s 1200 s

1
LLF+ 0,510 0,901 0,950 0,967 0,975
BERF 0,505 0,893 0,942 0,959 0,967

8
LLF+ 0,000 0,213 0,603 0,735 0,802
BERF 0,000 0,172 0,537 0,669 0,735

16
LLF+ 0,000 0,000 0,206 0,471 0,603
BERF 0,000 0,000 0,130 0,352 0,471

caso particular, BERF obteve redução superior a 20% na taxa de bloqueio em comparação

com LLF+.

Em geral, os resultados indicam que BERF foi significativamente mais escalável que

LLF+, especialmente porque sugerem que BERF conseguiu usarmais eficientemente uma

quantidade crescente de largura de banda agregada. Embora ERF tenha atingido uma taxa

de bloqueio mínima, esta heurística levou a valores inaceitáveis de latência de serviço que

só fazem sentido em estudos teóricos. Cabe mencionar tambémque o perfil de utilização

dos APs (OR) nestas três heurísticas foi o mesmo já que as duasnovas heurísticas – ERF

e BERF – só se diferenciam de LLF+ nos instantes em que a ocupação dos recursos dos

APs é total.

4.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi proposto e avaliado o CINAPS (Cluster of INexpensive Access PointS),

um novo sistema SWVoD que implementa heurísticas de controle de associação a APs co-

localizados focadas na aplicação. Em particular, foram desenvolvidas duas novas heurísti-

cas,Early Released First(ERF) eBounded ERF(BERF), as quais aproveitam o intervalo

de tempo relacionado ao Fator de Paciência presente em aplicações de VoD para que a

unidade de controle de associação aceite requisições para uso futuro de canais de comu-

nicação.

Os resultados simulados confirmaram que as novas heurísticas focadas na aplicação

introduzidas no CINAPS foram capazes de reduzir substancialmente a taxa de bloqueio

de requisições, de modo que o CINAPS superou significativamente o projeto proposto
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anteriormente, baseado na heurística genérica LLF+, uma versão deLeast Loaded First

modificada para assegurar garantias de largura de banda mínima para os fluxos de vídeo.

Com base no que foi apresentado, as principais contribuições deste capítulo foram as

seguintes:

1. Introdução do “Fator de Paciência” (Patience Factor- PF) na modelagem do

problema do controle de associação em sistemas SWVoD baseados em APs co-

localizados;

2. Proposta do CINAPS, um novo sistema SWVoD que permite a implementação de

diferentes heurísticas de controle de associação focadas na aplicação, inclusive com

tratamento de usuários voláteis;

3. Desenvolvimento de duas heurísticas focadas na aplicação – chamadas de ERF e

BERF – que se beneficiam do PF para implementar um mecanismo dealocação

preguiçosa de canais para o atendimento de requisições;

4. Avaliação detalhada do CINAPS, baseada em simulação, comparando o desem-

penho das novas heurísticas focadas na aplicação com a heurística genérica LLF+

proposta anteriormente.

Como consumo de energia é uma questão significativa em sistemas que envolvem

dispositivos móveis operados por bateria, o próximo capítulo estuda o comportamento do

sistema proposto com a heurística BERF focando na energia gasta pelas interfaces de rede

dos clientes.
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Capítulo 5

Sistema Consciente do Consumo de
Energia

No capítulo anterior foi proposto e avaliado o CINAPS (Cluster of INexpensive Access

PointS), um novo sistema VoD escalável para redes sem fio (SWVoD) queimplementa

heurísticas de controle de associação a APs co-localizadosfocadas na aplicação, capaz

de otimizar o uso da alta capacidade de largura de banda agregada disponível. Dentre

as heurísticas introduzidas,Bounded Early Released First(BERF) apresentou a melhor

solução de compromisso entre taxa de bloqueio e latência média de serviço, beneficiando-

se da característica conhecida como “Fator de Paciência” (Patience Factor- PF), referente

a expectativa que o usuário possui em relação a latência de serviço, ou seja, o período de

tempo compreendido entre a requisição do vídeo e o estabelecimento do fluxo (stream)

de vídeo para o cliente.

Embora a otimização do número de requisições atendidas por sistemas SWVoD seja o

principal desafio desta tese, a capacidade limitada das baterias dos dispositivos móveis e o

alto consumo de energia de aplicações que envolvemstreamingde vídeo tornam essencial

que os sistemas SWVoD em geral, e o CINAPS em particular, implementem técnicas de

economia de energia. Estudos anteriores [17, 89] mostraramque a interface de rede sem

fio (Wireless Network Interface Card- WNIC) contribui com cerca de 50% do consumo

em um PDA durante a recepção e exibição destreamsde vídeo.

Neste escopo, o presente capítulo propõe e avalia o uso combinado de duas técnicas

de economia de energia em sistemas SWVoD, utilizando o CINAPS como referência. A

primeira, denominadabursty transmission, proposta anteriormente [17], explora o fato do

tempo de comutação da interface WNIC ser significativo. Assim, esse trabalho propôs

aumentar o período ocioso contíguo da WNIC entre recepções de pacotes de modo a au-

mentar a eficácia do uso de modos de baixo consumo de energia (sleep) ou mesmo do
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desligamento da interface, em uma aplicação destreaming. Além disso, a técnica pode

ser implementada de maneira simples através de controle de tráfego (traffic shapping)

no servidor. A segunda, é uma nova técnica introduzida nestatese, denominadadelayed

reassociation, que se beneficia das características do CINAPS para economizar energia

durante o período referente à latência de serviço, descritano capítulo anterior. Basica-

mente, essa técnica explora o fato de que no CINAPS usando BERF, o cliente é avisado

sobre o instante no qual começará a receber o fluxo de vídeo e emqual dos APs, tal

que ele pode entrar em modo de baixo consumo até o momento indicado quando então

se reassocia ao AP sinalizado. Além da proposta do uso combinado das duas técnicas

no CINAPS, este capítulo avalia também o impacto de cada uma delas, isoladamente ou

combinadas, na redução do consumo de energia.

Inicialmente, é apresentado o modelo de consumo de energia do CINAPS, seguido das

técnicas de redução do consumo que integram oPower-awareCINAPS, versão do sistema

consciente do consumo de energia. Após, é apresentada a avaliação experimental do

Power-awareCINAPS, com diferentes níveis qualitativos de Fator de Paciência, seguida

das considerações finais.

5.1 Consumo de Energia no CINAPS

Nesta seção é descrito o modelo de consumo de energia das interfaces de rede sem fio

(WNICs) no CINAPS, seguido de um detalhamento das técnicas de redução de consumo

introduzidas na solução.

5.1.1 Modelo de Consumo de Energia

Para descrever o consumo de energia das WNICs, faz-se necessário apresentar inicial-

mente as variáveis principais do modelo simplificado do CINAPS, usando BERF, consi-

derando vídeos CBR de mesma duração e taxa de consumo (o modelo completo pode ser

visto nos capítulos anteriores):

Video length (Vlength). Representa a duração do vídeo em segundos;

Video rate (Vrate). Referente a taxa de consumo do vídeo em Mbps;

Arrival rate (λ). Indica a taxa média de chegada de requisições de vídeo por minuto;

Patience Factor (PF ). Define o limite máximo em segundos que o cliente está disposto

a esperar para ser atendido;
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AP throughput (APthroughput). Identifica a vazão efetiva de cada AP em Mbps;

AP total (APtotal). Representa o número de APs;

Aggregate bandwidth (AB). Reflete a largura de banda agregada em Mbps, sendo esta

função deAPthroughput eAPtotal;

Average latency (AL). Referente a latência média de serviço em segundos experimen-

tada pelos clientes com requisição aceita, sendo esta dependente de todas as variá-

veis supracitadas.

Além disso, convém definir os modos de operação nos quais a WNIC pode funcionar

(o modo de transmissão foi omitido por não ser usado nesta aplicação):

Receive. Modo usado na recepção de pacotes;

Idle. Modo no qual a interface permanece enquanto não está transmitindo ou recebendo

pacotes;

Sleep. Modo de baixo consumo de energia;

Off. Modo no qual a interface é desligada completamente.

A relação de potência (P ) consumida entre os modos é:

Preceive > Pidle > Psleep > Poff (5.1)

Conforme dados extraídos da literatura [17] para uma interface Wavelan 2.4 GHz,

o consumo aproximado dos modos é:Preceive = 1425 mW,Pidle = 1319 mW,Psleep =

177 mW ePoff = 0 mW (valores similares aos apresentados em [22] referentes à WNIC

802.11b Aironet PC4800B comchipsetPrism). Além disso, ooverheadde tempo trans-

corrido durante a transição entre os modosidle esleep(Tswitch) é de 250µs.

Com base nas variáveis do modelo do CINAPS e nos modos de operação das WNICs,

pode-se dizer que o consumo total de energia é função do tempoem que a WNIC perma-

nece em cada um dos modos e da potência correspondente. Devido às características de

VoD1, sabe-se que o tempo em que a WNIC permanecerá em modoreceive(Treceive) é

dado por:

1Através de “streaming”, embora explorando o envio de blocos de vídeo em rajadas (bursts), limitado à
vazão máxima dos APs.

71



Treceive =
Vrate

APthroughput

∗ Vlength (5.2)

Sendo assim, a oportunidade para redução de consumo, considerando o período com-

preendido entre a requisição do vídeo e a recepção do último bloco de vídeo, se restringe

ao tempo restante (Tidle), no qual a interface ficaria em modoidle caso nenhuma estratégia

de redução fosse empreendida, dado por:

Tidle = Vlength − Treceive (5.3)

Considerando o uso do modosleeppara economia de energia (neste trabalho não é ex-

plorado o desligamento da interface), é necessário computar o overheadna transição entre

os modosidle e sleep. Deste modo, o tempo no qual a interface efetivamente permanece

em modosleep(Tsleep) é dado por:

Tsleep = Tidle − (β ∗ Vlength ∗ Tswitch ∗ 2) (5.4)

ondeβ é a taxa debursty, que define o número de vezes por segundo que a WNIC

chaveia entre os modosidle esleep.

Para ilustrar esta questão, pode-se usar como exemplo um cenário ondeVrate = 1 Mbps

e pacotes de 1 KBytes (equivalente a 8 Kbits) enviados de forma intercalada. Como

o fluxo de vídeo exige a transmissão de 128 pacotes por segundo, se após cada pacote

recebido o cliente chavear para o modosleep, β será igual 128. Ou seja, a cada segundo

o overheadde transição chega a 6,4 % do tempo total (128 ∗ Tswitch ∗ 2).

Por outro lado, caso não sejam utilizadas estratégias de redução de consumo, o uso

da heurística BERF tende a contribuir para o aumento no tempode atividade da WNIC.

Isto se deve ao intervalo compreendido entre a solicitação do vídeo e o estabelecimento

do fluxo, o qual surge quando uma requisição é aceita com latência de serviço maior que

zero, intervalo no qual a interface fica ociosa aguardando o escalonamento do fluxo.

Em virtude do modelo apresentado, o consumo médio de energia(Ptotal) nas WNICs

dos clientes do CINAPS pode ser computado com a seguinte fórmula:

Ptotal = PBS + PAS (5.5)

OndePBS (before scheduled) é a energia consumida antes de escalonado ePAS (after

scheduled) é a energia consumida depois de escalonado. Desconsiderando o uso do modo
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sleep, PBSnormal
é o resultado do produto deAL por Pidle e PASnormal

é o resultado da

soma do produto deTreceive porPreceive com o produto deTidle * Pidle.

Na subseção seguinte ver-se-á o impacto das técnicas de redução na formalização de

PBS ePAS.

5.1.2 Técnicas para Redução de Consumo

A versãoPower-awaredo CINAPS adota duas técnicas de redução de consumo de ener-

gia: delayed reassociationebursty transmission.

A técnicadelayed reassociationexplora o espaço aberto pelo uso da heurística BERF,

relacionado ao intervalo compreendido entre a solicitaçãodo vídeo e o estabelecimento

do fluxo. Através desta técnica, quando a requisição é aceitacom latência de serviço

maior que zero, a WNIC é colocada em modosleepe o processo de reassociação ao

AP sinalizado pelo WCM é postergado para um momento próximo ao escalonamento do

fluxo. Assim,PBSdelayed
é calculada com a seguinte fórmula:

PBSdelayed
= ((AL − (Tswitch ∗ 2)) ∗ Psleep) + ((Tswitch ∗ 2) ∗ Pidle) (5.6)

A técnicabursty transmissionvisa diminuir ooverheadde transição de modos através

do envio de rajadas de pacotes pelo servidor, também chamadode controle de tráfego

(traffic shaping). O tamanho da rajada depende diretamente da taxa do vídeo, do tamanho

do pacote e deβ. Retomando o exemplo usado para ilustrarβ, pode-se notar que o ta-

manho da rajada é igual a um pacote paraβ = 128. Logo, seβ fosse fixado em um, o

tamanho da rajada mudaria para 128 pacotes, o que, conforme aEquação 5.4, aumenta-

ria significativamente o tempo em modosleep. Desta forma, combursty transmissiona

PASbursty
é calculada da seguinte forma:

PASbursty
= PASnormal

− ((Pidle − Psleep) ∗ Tsleep) (5.7)

5.1.3 Níveis de Otimização doPower-aware CINAPS

Em virtude das técnicas descritas acima, oPower-awareCINAPS é capaz de operar com

quatro diferentes combinações destas, traduzidas nos seguintes níveis de otimização de

consumo:

Nível 0. Nível mais baixo, no qual nenhuma otimização é feita, de modoquePtotal =

PBSnormal
+ PASnormal

;
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Tabela 5.1: Parâmetros da Simulação

Parâmetro Padrão Variação

Tempo de Simulação -TS - (s) 3600 N/A
Número de APs -APtotal - (un.) 16 1-16

Vazão dos APs -APthroughput - (Mbps) 30 N/A
Duração dos Vídeos -Vlength - (s) 1200 60-1200
Taxa dos Vídeos -Vrate - (Mbps) 1 N/A
Número de Vídeos -Vtotal - (un.) 100 N/A
Taxa de Chegada -λ - (req/min) 60 1-60

Nível 1. Nível onde é empregada apenas a técnicadelayed reassociation, de modo que

Ptotal = PBSdelayed
+ PASnormal

;

Nível 2. Nível que adota apenas a técnicabursty transmission, de modo quePtotal =

PBSnormal
+ PASbursty

;

Nível 3. Nível mais alto, no qual as duas técnicas são empregadas em conjunto, de modo

quePtotal = PBSdelayed
+ PASbursty

.

5.2 Análise Experimental

Nesta seção é apresentada a análise de desempenho das otimizações de consumo de ener-

gia do CINAPS (considerando o mesmo cenário e premissas do Capítulo 3). Inicialmente,

são mostrados experimentos base, seguidos dos resultados obtidos para os quatro níveis

usando diferentes taxas debursty(β).

5.2.1 Experimentos Base

Esta subseção apresenta os resultados de desempenho do CINAPS coletados dentro do

contexto exposto acima. Todas as figuras indicam as médias aritméticas com intervalo de

confiança de 95% (representado nos gráficos através de barrasde erros) calculadas a partir

de dez iterações usando diferentes sementes para diferentes combinações dos parâmetros

relacionados na Tabela 5.1 (lembrando que enquanto um parâmetro é variado por curva,

os demais são fixados nos seus valores máximos), variando também o Fator de Paciência

dos clientes de acordo com as seguintes categorias qualitativas:
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Pouco paciente.Cliente aceita uma latência de serviço equivalente a 10% da duração do

vídeo (Vlength/10);

Paciente. Cliente aceita uma latência de serviço equivalente a 25% da duração do vídeo

(Vlength/4);

Muito paciente. Cliente aceita uma latência de serviço equivalente a 50% da duração do

vídeo (Vlength/2);

Note que, assim como nos capítulos anteriores, para facilitar a análise, este trabalho se

restringe a vídeos de mesma duração e taxa, variando entre ume vinte minutos, os quais

imagina-se que serão mais populares em ambientes com dispositivos móveis.

As Figuras 5.1 e 5.2 ilustram o desempenho do CINAPS usando a heurística BERF.

Em particular, resumem a influência das principais variáveis do modelo no percentual de

requisições bloqueadas e na latência média de serviço (no Capítulo 3 é apresentada uma

análise detalhada do impacto das variáveis no desempenho).Cabe ressaltar que a latência

média de serviço tende a se aproximar do Fator de Paciência nos casos onde a taxa de

bloqueio é maior que zero, o que, para vídeos longos, ocorre tanto para 1 como para 16

APs. Conforme descrito anteriormente, esta métrica impacta diretamente o consumo de

energia, como será mostrado a frente.

5.2.2 Resultados de Consumo de Energia

Nesta subseção é analisado o consumo médio de energia (Ptotal), medido em Joules, to-

mando como base os resultados obtidos com a categoria “Clientes Pacientes”, isto é, com

Fator de Paciência igual a um quarto da duração do vídeo, usando o número máximo de

APs.

As Figuras 5.3 e 5.4 apresentam o impacto da duração do vídeo (Vlength) e da taxa de

requisições (λ), respectivamente, no consumo de energia nos quatro níveisde otimização,

utilizando três taxas debursty(β): 1, 64 e 128.

Na Figura 5.3 pode-se verificar que, paraVlength ≤ 300 segundos, não existe a neces-

sidade de aceitar requisições para uso futuro de canais poissempre existem recursos para

atendê-las imediatamente. No entanto, paraVlength ≥ 600, passam a ocorrer períodos

de ocupação total da largura de banda agregada, obrigando o WCM a aceitar requisições

com latência de serviço variando entre zero e o valor do Fatorde Paciência (PF ). Já

que oPF é igual a 1/4 deVlength, este cresce linearmente com a duração dos vídeos, o
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Figura 5.1: Influência do Fator de Paciência na taxa de bloqueio de acordo com a duração
do vídeo (Vlength), taxa de requisições (λ) e número de pontos de acesso (APtotal)
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Figura 5.2: Influência do Fator de Paciência na latência média de serviço de acordo com a
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Figura 5.3: Influência da duração do vídeo (Vlength) e da taxa debursty(β) no consumo
médio de energia (Ptotal)
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Figura 5.4: Influência da taxa de requisições (λ) e da taxa debursty (β) no consumo
médio de energia (Ptotal)
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que implica também no crescimento da oportunidade para aceitação de requisições em

momentos de escassez de largura de banda. Isto explica o motivo pelo qual o impacto da

técnicadelayed reassociationaumenta conforme a duração do vídeo.

Na Figura 5.4 observa-se queλ influencia nos Níveis 0 e 2 de otimização, ou seja,

aqueles que são afetados pelo aumento no tempoidle causado pela exploração doPF .

Excluindo as taxas onde a largura de banda agregada é suficiente para atender imedia-

tamente as requisições (λ ≤ 20), este comportamento ocorre porque conforme aumenta

λ, aumenta o percentual de requisições atendidas com latência de serviço maior que zero

(69,5% paraλ = 30 e 72,1% paraλ = 60), muitas vezes com valor próximo ao doPF .

Como mostrado anteriormente no exemplo utilizado para ilustrar β, pode-se verificar

uma redução próxima a 4,7% no consumo de energia (em relação ao verificado com o

nível 0) quando o seu valor foi diminuído de 128 (onde não ocorre envio de rajadas) para

1 (maior rajada possível considerando uma latência máxima de um segundo). Isto ocorre

porque a técnicabursty transmissiontem como objetivo diminuir ooverheadde transição

de modos, o qual responde por cerca de 6,4% do consumo no nível0. Quando ocorrem

poucas transições (por exemplo, uma por segundo no caso deβ igual a um), esteoverhead

deixa de ser significativo e a energia consumida se aproxima do valor mínimo que pode

ser atingido explorando o modosleep. Uma alternativa a considerar seria o uso do modo

off, onde o limite mínimo passaria a ser o gasto no modoreceive, mas esta está fora do

escopo deste trabalho.

Analisando o caso onde as otimizações são mais efetivas (todos os parâmetros em

seus valores máximos), nota-se pelos valores indicados nasFiguras 5.3(a) e 5.3(c) que

a técnicadelayed reassociationproporciona uma redução de até 12,6% no consumo de

energia (Nível 1), enquanto quebursty transmissionpossibilita uma diminuição de 66,6%

comβ = 128 e 71,3% comβ = 1 (Nível 2). Assim sendo, aplicando-as em conjunto (Nível

3), obteve-se uma redução total de aproximadamente 84% comβ = 1.

5.3 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentado um estudo sobre consumo de energia na versãoPower-

awaredo CINAPS (Cluster of INexpensive Access PointS), um sistema VoD escalável

para dispositivos móveis baseado na utilização de pontos deacesso 802.11 co-localizados.

Nesta versão, o sistema original do CINAPS foi estendido para prover suporte às técni-

cas de redução de consumo de energia das interfaces de rede dos dispositivos (WNIC),
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denominadasdelayed reassociatione bursty transmission. Na avaliação de desempenho,

realizada utilizando-se a heurística de controle de associação BERF, que permite alocação

futura de canais para atender requisições de vídeo em momentos de escassez de recursos,

constatou-se que o nível mais alto de otimização de energia,referente a combinação das

duas técnicas introduzidas, foi capaz de diminuir significativamente o consumo médio de

energia da WNIC, chegando próximo a 84% de redução em relaçãoao nível sem otimi-

zações.

Em resumo, as principais contribuições deste capítulo são:

1. Modelagem do consumo de energia no CINAPS usando a heurística BERF de

controle de associação;

2. Proposta doPower-awareCINAPS – versão do CINAPS incorporando as técnicas

de redução de consumo de energiabursty transmissionedelayed reassociation, esta

última proposta nesta tese;

3. Avaliação do impacto das combinações das técnicas no consumo de energia médio

por dispositivo noPower-awareCINAPS.

No próximo capítulo, o modelo base do CINAPS é estendido, incorporando o efeito

da distância entre clientes e APs, o qual impacta diretamente o comportamento dos dife-

rentes modos de transmissão do 802.11a/g e, conseqüentemente, a dinâmica de sistemas

SWVoD.
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Capítulo 6

Sistema Consciente da Distância

Embora os resultados apresentados nos capítulos anteriores sejam promissores, eles assu-

miam, com o intuito de simplificar a análise, que todos os clientes estavam distribuídos

aleatoriamente pela área de cobertura doclusterde APs, desconsiderando o impacto da

distância. Ou seja, assumiu-se que a vazão dos APs não dependia desta variável. No

entanto, diversos trabalhos [27, 55] demonstraram que estavariável impacta significativa-

mente a vazão. Isto se deve ao fato dos padrões 802.11 a/g utilizarem diferentes modos de

transmissão, caracterizados por adotarem diversos esquemas de modulação e correção de

erros, os quais são mais ou menos eficientes de acordo com a relação sinal/ruído obtida,

onde o fator principal que afeta esta relação é a distância entre o transmissor e o receptor.

Para cada modo de transmissão, tem-se na prática uma vazão efetiva máxima dife-

rente. Em via de regra, quanto maior a distância, menor é a vazão efetiva. Entretanto, na

prática, a queda da vazão efetiva ocorre em degraus, isto é, não ocorre linearmente com

o aumento da distância, de modo que certos limiares de alcance/vazão podem ser estabe-

lecidos. Além disso, outro problema decorre da anomalia causada por clientes operando

a diferentes distâncias do AP [28]. Neste contexto, um cliente posicionado longe do AP

(utilizando um modo de transmissão com menor vazão efetiva)faz com que a vazão efe-

tiva dos outros clientes que compartilham o mesmo canal, mesmo que estejam próximos

ao AP (e por isso usando um modo de transmissão teoricamente capaz de atingir maior

vazão), seja reduzida em função do uso do canal (ocupado por mais tempo para transmitir

uma mesma quantidade de dados) pelo cliente mais distante.

Do ponto de vista do sistema CINAPS, e da aplicação para qual ele foi concebido,

um dos principais objetivos é a diminuição da taxa de bloqueio de requisições destreams

de vídeo (percentual de requisições que não são aceitas pelosistema), que é fortemente

influenciada pela vazão agregada dos APs. Com base nas considerações do parágrafo
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anterior, nota-se que uma maneira simples de gerenciar a vazão agregada é alterar o

controle de associação de modo a levar em conta os degraus de distância, ou seja, os

alcances (ALC) dos modos de maior vazão efetiva, aceitando apenas a associação de

clientes dentro de um destes patamares. Esta estratégia simplifica o gerenciamento dos

canais, permitindo a atribuição de um valor bem definido de vazão, além de evitar a ne-

cessidade de tratar o problema da anomalia decorrente do usosimultâneo de diferentes

modos de transmissão. Por outro lado, a intuição aponta parao pensamento de que a efi-

ciência desta estratégia sempre dependerá do posicionamento dos clientes em relação ao

clusterde APs, já que apenas os clientes localizados dentro da área de cobertura absoluta

doclusterde APs co-localizados (dada porALC) serão atendidos. Embora este novo pa-

râmetro introduzido no mecanismo de aceitação de requisições seja importante, este não

é o único. Como mostrado nos capítulos anteriores, outros fatores afetam diretamente

a taxa de bloqueio: taxa de requisições, duração dos vídeos,número de APs e Fator de

Paciência (Patience Factor- PF ). Dependendo destes fatores, a introdução da distância

como critério pode representar um falso impacto no desempenho do sistema, ou seja, este

pode ficar mascarado pelos demais fatores.

Este capítulo objetiva avaliar, no contexto do CINAPS, o real impacto da relação

alcance/vazão efetiva proporcionada por diferentes modosde transmissão do padrão

802.11a, em ambientes com diferentes tamanhos de área. Apesar do padrão 802.11a esta-

belecer oito modos de transmissão, são focados neste estudoos três modos mais efetivos

[55] – Modo 8 (64-QAM), Modo 6 (16-QAM) e Modo 4 (QPSK) – que usam FEC=3/4 e

apresentam taxa nominal de 54 Mbps, 36 Mbps e 18 Mbps, respectivamente. Para tanto,

uma nova heurística consciente da distância – DBERF (Distance-awareBERF) – é pros-

posta e avaliada nas próximas seções, inclusive considerando o potencial de abordagens

adaptativas de escolha do modo de transmissão.

6.1 Heurística Consciente da Distância

A heurística DBERF (Distance-awareBERF) baseia-se na heurística BERF proposta an-

teriormente. BERF prioriza a escolha do AP que terá largura de banda liberada mais cedo,

beneficiando-se da tolerância a latência de serviço de aplicações de VoD que permite criar

um procedimento de associação preguiçosa de clientes aos APs em períodos nos quais os

canais ficam completamente ocupados. Quando isto acontece,as requisições dos clientes

são enfileiradas e atendidas em um tempo futuro quando a largura de banda requerida
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se tornar disponível, desde que a latência não exceda oPF . A questão chave para esta

heurística é que, devido ao comportamento regular da aplicação, o tempo no qual passará

a existir largura de banda suficiente é facilmente previsto pelo sistema. Em particular,

esta característica permite informar ao cliente, no momento da requisição, a latência de

serviço a qual estará submetido.

A diferença entre a nova heurística DBERF e a antiga BERF resume-se na introdu-

ção de uma nova regra de admissão. Mais precisamente, DBERF considera a distância

do cliente até ocluster de APs. Caso esta distância seja maior do que o limiar de al-

cance (ALC) determinado pelo modo de transmissão adotado, a requisição será negada.

DBERF assume que oWCM é capaz de inferir a distância, através de técnicas baseadas

em RSSI [45], ou através de informações de posição enviadas pelo cliente com base em

um GPS, por exemplo.

6.2 Análise Experimental

Esta seção apresenta a avaliação experimental realizada para mensurar o impacto da rela-

ção alcance/vazão efetiva proporcionada por diferentes modos de transmissão do padrão

802.11a no desempenho doDistance-awareCINAPS. Na primeira subseção, são expostos

os detalhes pertinentes sobre a extensão implementada na ferramenta TCHE (apresentada

no Apêndice A) para viabilizar as simulações envolvendo área de cobertura. A seguir,

a segunda subseção descreve o cenário adotado, traduzido nos parâmetros de entrada da

ferramenta, e a métrica adotada na avaliação: taxa de bloqueio. Na terceira subseção,

são mostrados os resultados obtidos para um caso hipotético, desconsiderando o alcance,

onde o desempenho é o ideal, com o intuito de servir como base de comparação para as

análises posteriores. Ainda nesta subseção, são expostos os resultados efetivos alcançados

com a nova heurística DBERF para os três modos de transmissãodo 802.11a que atingem

maior vazão, seguidos da comparação de desempenho de uma abordagem adaptativa de

escolha de modo de transmissão com os resultados ideais e comos estáticos. Por fim,

a última subseção discute possíveis estratégias para aproximar o desempenho obtido do

ideal.

6.2.1 Extensão para Simulação de Área de Cobertura

Na extensão implementada, a posição de um cliente que efetuaa requisição é definida

através de probabilidade. Para tanto, é gerado um número aleatório entre 0 e 1. Se o
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Figura 6.1: Casos particulares da relaçãoAS x ACA.

número for maior que o Coeficiente de Área Coberta (CAC), o cliente é considerado fora

da área de cobertura. Caso contrário, está teoricamente apto a ser atendido, dependendo da

heurística de controle de associação. O procedimento usadono cálculo deCAC é descrito

a seguir, em conjunto com a definição do Coeficiente de Área Descoberta (CAD).

6.2.1.1 Cálculo deCAC eCAD

O Coeficiente de Área Coberta (CAC) expressa o percentual deAS que faz parte da Área

de Cobertura Absoluta (ACA), sendo calculado em função das variáveis abaixo.

O alcance (ALC) efetivo de transmissão dosAPs define aACA que estes podem

atender com uma determinada vazão efetiva máxima (influenciada diretamente pelo modo

de transmissão adotado). Por simplicidade,ACA é geralmente calculada como sendo a

área de uma circunferência onde o raio (r) é igual aALC, dada pela Equação 6.1:

ACA = πr2 = πALC2 (6.1)

Por outro lado, a Área de Simulação (AS) é modelada, de forma simplificada, como

um quadrado de lado (l), de modo queAS é definida pela Equação 6.2:

AS = l2 (6.2)

Considerando que ocluster de APs está posicionado exatamente no centro deAS,

pode-se definir a Área de Cobertura Relativa (ACR), isto é, a parte da Área de Simulação

que é efetivamente atendida pelos APs, como sendo a intersecção entreACA eAS.
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ALC >= SQRT(AS / 2) 
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SQRT(AS) / 2 < ALC < SQRT(AS / 2) 

ACAAS

ALC <= SQRT(AS) / 2 

ACA

Figura 6.2: Condições especiais de cálculo deACR.

Existem dois casos particulares que definem a computação deACR (Figura 6.1):AS

circunscrita aACA e AS inscrita emACA. O primeiro caso (ALCcirc) ocorre quando

ALC é igual a
√

AS/2, enquanto o segundo (ALCinsc) acontece quandoALC é igual

a
√

AS/2. Em decorrência destes casos particulares, surgem três possíveis condições

(Figura 6.2):

ALC ≤ ALCcirc : Neste caso,ACR é igual aACA;

ALC ≥ ALCinsc : Toda área é atendida, portantoACR é igual aAS;

ALCcirc < ALC < ALCcirc : Caso especial onde é necessário aplicar funções trigono-

métricas (cálculo de área de setor circular e de triângulos retângulos) para computar

ACR, conforme a Equação 6.3.

ACR =
(

(

90−2∗acos(

√
AS

2 ∗ ALC
)
)

∗π∗ALC2

)

+
(√

AS ∗
√

4 ∗ ALC2 − AS
)

(6.3)

Isto posto, pode-se definirCAC através da Equação 6.4.

CAC =
ACR

AS
(6.4)

Por outro lado, o Coeficiente de Área Descoberta (CAD) aponta o percentual deAS

que não faz parte da Área de Cobertura Absoluta (ACA), sendo calculado em função de

CAC, conforme a Equação 6.5.

CAD = 1 − CAC (6.5)
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Tabela 6.1: Combinações deAS eALC investigadas

AS ALC CAC CAD

50x50 m2 30 m 0,951 0,049
60 m 1,000 0,000
100 m 1,000 0,000

100x100 m2 30 m 0,283 0,717
60 m 0,951 0,049
100 m 1,000 0,000

150x150 m2 30 m 0,126 0,874
60 m 0,503 0,497
100 m 0,993 0,007

200x200 m2 30 m 0,071 0,929
60 m 0,283 0,717
100 m 0,785 0,215

6.2.2 Cenário de Simulação

Nesta análise, considera-se um cenário similar ao descritonos capítulos anteriores. A

principal diferença está no fato de que neste caso, é assumido que os clientes possuem

dispositivos móveis com interface 802.11a e estão distribuídos uniformemente por uma

determinada área, com tamanho que varia entre 50x50 e 200x200 m2. Além disso, a

premissa contida no Capítulo 3 que assumia, de forma simplificada, que todos os clientes

estavam na área de cobertura doclusterde APs, é relaxada. Ou seja, passa a existir uma

determinada probabilidade de um cliente estar na área de cobertura, função do tamanho

da área de simulação e do alcance do modo de transmissão usadonos APs.

Por simplicidade, o presente trabalho se restringe a quatrotamanhos de área de simu-

lação (AS), estudados para os três modos de transmissão do 802.11a queatingem maior

vazão efetiva – Modos 8, 6 e 4 (ilustrados na Figura 2.5) – cujas relações alcance (ALC)

/ vazão efetiva máxima são, respectivamente, 30 m / 21 Mbps, 60 m / 16 Mbps e 100

m / 10 Mbps, conforme reportado em [55]. A Tabela 6.1 apresenta os Coeficientes de

Área Coberta (CAC) e Descoberta (CAD) para as diferentes combinações deAS eALC

investigadas. As análises concentram-se em vídeos com taxade 1 Mbps1 na configuração

com maior largura de banda agregada, atingida com doze pontos de acesso co-localizados,

1Por exemplo, esta taxa é compatível com a capacidade de um Ipod [11] que suporta vídeos H.264 com
750 Kbps em resolução de 320x240pixelse 30 quadros/s combinado com áudio de 128 Kbps.
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Tabela 6.2: Parâmetros da Simulação

Parâmetro Padrão Variação

Tempo de Simulação -TS - (s) 3600 N/A
Taxa dos Vídeos -Vrate - (Mbps) 1 N/A

Número de Vídeos -Vtotal - (unidades) 100 N/A
Duração dos Vídeos -Vlength - (s) 1200 300-1200

Número de APs -APtotal - (unidades) 12 1, 4, 8, 12
Vazão dos APs -APthroughput - (Mbps) 21 10, 16, 21
Taxa de Chegada -λ - (requisições/min) 60 10-120

Fator de Paciência -PF - (s) Vlength

2
150-600

e a vídeos de mesma duração, variando entre cinco e vinte minutos. Em relação ao fator

de paciência, são utilizados valores proporcionais aos valores de latência média obtidos

com os esquemas básicos debroadcastperiódico considerados até recentemente como o

estado-da-arte para sistemas VoD escaláveis (como visto noCapítulo 2). A Tabela 6.2

sumariza os principais parâmetros de simulação.

Para avaliar o desempenho do sistema consciente da distância para estas combinações

de parâmetros, este trabalho adota como métrica principal aTaxa de Bloqueio (Blockage

Rate- BR), explicada no Seção 3.3.

6.2.3 Avaliação de Desempenho

Esta subseção apresenta os resultados de desempenho do CINAPS coletados dentro do

contexto exposto acima. Todas as figuras indicam as médias aritméticas com intervalos

de confiança de 95% (representados nos gráficos através de barras de erros) calculadas

a partir de dez iterações usando diferentes sementes para diferentes combinações dos

parâmetros relacionados nas Tabelas 6.1 e 6.2.

6.2.3.1 Taxa de Bloqueio Ideal

Para servir como base de comparação à avaliação da correlação entre a vazão dos APs

e o alcance, foram realizados experimentos hipotéticos desconsiderando o fator alcance.

Neste caso (heurística BERF), considera-se que todos os clientes que requisitam vídeos

estão dentro da área de cobertura dos APs co-localizados, isto é,ACR = AS. A Figura 6.3

apresenta os resultados obtidos, resumindo a influência dasprincipais variáveis do modelo

na taxa de bloqueio (nos Capítulos 3 e 4 estão contidas análises detalhadas do impacto

88



 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

B
lo

ck
ag

e 
R

at
e

Request Rate (req/min)

V length = 300
V length = 600
V length = 900

V length = 1200

(a) Modo 8: 21 Mbps

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

B
lo

ck
ag

e 
R

at
e

Request Rate (req/min)

V length = 300
V length = 600
V length = 900

V length = 1200

(b) Modo 6: 16 Mbps

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

B
lo

ck
ag

e 
R

at
e

Request Rate (req/min)

V length = 300
V length = 600
V length = 900

V length = 1200

(c) Modo 4: 10 Mbps

Figura 6.3: Taxa de bloqueio ideal, obtida com a heurística BERF que desconsidera o
alcance, para os três modos de transmissão, usando 12 APs e diferentesVlength eλ.
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das variáveis no desempenho). Note que estes resultados sãoespecialmente interessantes

por representarem os limites máximos de desempenho que podem ser obtidos através

de um sistema baseado em APs 802.11a (considerando-se o limite de doze canais não

sobrepostos adotado em [55]) com definição estática de modo de transmissão, esteja este

adotando APs posicionados de maneira centralizada (clusterde APs co-localizados) ou

distribuídos pela área de simulação de uma forma que maximize a cobertura.

6.2.3.2 Taxa de Bloqueio Efetiva

Os resultados da Figura 6.4 refletem o desempenho da heurística DBERF, proposta neste

trabalho, onde os clientes que estão posicionados além do limiar de alcance (ALC) têm as

suas requisições negadas imediatamente peloWCM , de acordo com a definição estática

de modo de transmissão.

Quando comparado o desempenho ideal de um determinado modo de transmissão (Fi-

gura 6.3) com o desempenho obtido pela heurística DBERF parao mesmo modo, nota-se

que a taxa de bloqueio efetiva é alterada significativamenteapenas nos casos em que a

taxa de bloqueio ideal (determinada pelas demais variáveisdo sistema) está abaixo do

Coeficiente de Área Descoberta (CAD), apresentado na Tabela 6.1. Portanto, os resulta-

dos comprovam que, para uma distribuição uniforme de clientes pela área de simulação,

o impacto do alcance fica limitado aoCAD.

A seguir, é abordado o potencial de uso de um esquema adaptativo para diminuir

a taxa de bloqueio. Para comparação, são utilizados os resultados expostos na Figura

6.3(a), obtidos com o modo de transmissão de maior vazão (Modo 8), como referência de

taxa de bloqueio ideal.

6.2.3.3 Abordagem Adaptativa

As Figuras 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 ilustram o desempenho obtido pelos três modos de trans-

missão para os quatro tamanhos de área simulados e vídeos comduração de 300, 600,

900 e 1200 s, respectivamente. Em virtude do modo de transmissão mais efetivo va-

riar conforme a combinação das variáveis do sistema, os resultados obtidos com base

em uma abordagem adaptativa, capaz de utilizar o modo de transmissão mais eficiente

para cada combinação, mostram que ela consegue diminuir levemente a taxa de bloqueio,

aproximando-a dos seus valores ideais. A Tabela 6.3 mostra ataxa de bloqueio média

obtida com os três modos de transmissão estudados, comparadas a obtida com a aborda-

gem adaptativa e aos valores ideais. As médias englobam as doze taxas de requisições,
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Figura 6.4: Impacto deVlength eλ na taxa de bloqueio obtida por DBERF, com diferentes
áreas de simulação e alcances, em umclusterde 12 APs
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Figura 6.5: Influência dos modos de transmissão na taxa de bloqueio para as quatro áreas
de simulação, em umclusterde 12 APs eVlength = 300 s
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Figura 6.6: Influência dos modos de transmissão na taxa de bloqueio para as quatro áreas
de simulação, em umclusterde 12 APs eVlength = 600 s
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Figura 6.7: Influência dos modos de transmissão na taxa de bloqueio para as quatro áreas
de simulação, em umclusterde 12 APs eVlength = 900 s
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Figura 6.8: Influência dos modos de transmissão na taxa de bloqueio para as quatro áreas
de simulação, em umclusterde 12 APs eVlength = 1200 s
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Tabela 6.3: Taxa de bloqueio média (ABR)

AS ALC Vlength

300 s 600 s 900 s 1200 s Média

50x50 m2 30 m 0,243 0,461 0,568 0,635 0,477
60 m 0,322 0,540 0,643 0,695 0,550
100 m 0,493 0,676 0,753 0,801 0,681

ADAPT 0,227 0,454 0,564 0,631 0,469
IDEAL 0,221 0,452 0,562 0,630 0,466

100x100 m2 30 m 0,713 0,722 0,749 0,771 0,739
60 m 0,338 0,548 0,648 0,700 0,558
100 m 0,493 0,676 0,753 0,801 0,681

ADAPT 0,330 0,529 0,626 0,675 0,540
IDEAL 0,221 0,452 0,562 0,630 0,466

150x150 m2 30 m 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873
60 m 0,535 0,647 0,710 0,749 0,660
100 m 0,494 0,677 0,753 0,801 0,681

ADAPT 0,416 0,594 0,678 0,728 0,604
IDEAL 0,221 0,452 0,562 0,630 0,466

200x200 m2 30 m 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928
60 m 0,713 0,743 0,776 0,799 0,758
100 m 0,535 0,696 0,763 0,803 0,699

ADAPT 0,522 0,653 0,715 0,757 0,662
IDEAL 0,221 0,452 0,562 0,630 0,466

sendo apresentadas tanto por duração de vídeo, como por áreade simulação. Para calcu-

lar a taxa da abordagem adaptativa (ADAPT), foi consideradaa menor taxa de bloqueio

entre as obtidas com os três modos de transmissão estudados,para cada uma das taxas de

requisições.

Ao computar a média obtida pelos diferentes esquemas, considerando as quatro áreas

estudadas, chega-se aos seguintes valores de taxa de bloqueio média: Modo 8 (30 m) =

0,754 ; Modo 6 (60 m) = 0,632 ; Modo 4 (100 m) = 0,686 ; ADAPT = 0,569 ; e IDEAL

= 0,466. Apesar da abordagem adaptativa diminuir a taxa de bloqueio média em pouco

mais de 6% em relação a média obtida com o modo de transmissão estático de melhor

desempenho médio (Modo 6, cujo alcance é de 60 metros), em casos pontuais a diferença

chega a valores significativos. No caso extremo, que ocorre para vídeos com 300 segundos

de duração, pode-se notar que a diferença chega a 9,5% para uma área de 50x50 m2 e a
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19,1% para uma área de 200x200 m2, demonstrando a importância da adaptação quando

se quer atender ambientes heterogêneos. Por outro lado, os resultados da adaptação só se

aproximam dos valores ideais conforme diminui a área e aumenta a duração dos vídeos.

6.3 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentado um estudo sobre o impacto da posição dos clientes no

desempenho de sistemas VoD escaláveis sem fio, baseados em pontos de acesso 802.11a

co-localizados. Para tanto, foi introduzida uma nova versão do sistema CINAPS (Cluster

of INexpensive Access PointS), estendida com a nova heurística de controle de associação

DBERF que considera a distância entre clientes e ocluster de APs como requisito de

admissão. A avaliação de desempenho, contemplando diferentes modos de transmissão

e tamanhos de área, comprovou que, para uma distribuição uniforme de clientes pela

área de simulação, o impacto do alcance ficou limitado ao coeficiente de área descoberta.

Além disso, foi mostrado que, apesar da abordagem adaptativa de escolha de modo de

transmissão ter sido capaz de diminuir a taxa de bloqueio média em pouco mais de 6%

em relação a média obtida com o modo de transmissão estático de melhor desempenho

médio (Modo 6, cujo alcance efetivo é de 60 metros), em casos pontuais a diferença

chegou a valores significativos (mais de 19% para uma área de 200x200 m2).

Em resumo, neste capítulo foram introduzidas as seguintes contribuições originais

para o estado-da-arte de sistemas SWVoD baseados em pontos de acesso co-localizados:

1. Proposta de uma nova versão do sistema CINAPS consciente da distância, incre-

mentada com consideração de distância entre clientes e oclusterde APs;

2. Avaliação do impacto da distância no desempenho do CINAPSpara diferentes mo-

dos de transmissão do 802.11a e tamanhos de área simulada;

3. Investigação da eficácia de um esquema adaptativo de escolha do modo de operação

para a redução da taxa de bloqueio média;

No próximo capítulo, a proposta do CINAPS, apresentada no capítulo atual e nos

anteriores, é extrapolada tal que múltiplas unidades do CINAPS serão empregadas como

blocos básicos de uma grade (grid) de distribuição, visando maximizar o uso dos modos

de transmissão de maior vazão efetiva em áreas de simulação significativamente maiores

que as áreas de cobertura normalmente atendidas, limitadaspelo curto alcance efetivo

destes modos.
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Capítulo 7

Sistema de Distribuição em Grade

No capítulo anterior foi analisado o impacto da posição dos clientes no desempenho do

sistema CINAPS usando uma nova heurística consciente da distância, chamada DBERF

(Distance-aware BERF), focado em diferentes modos de transmissão do padrão IEEE

802.11a e vários tamanhos de área. Esta análise mostrou que,para uma distribuição uni-

forme de clientes pela área de simulação, a influência da distância, de forma geral, ficou

limitada ao CAD (Coeficiente de Área Descoberta), que corresponde a porcentagem de

área de simulação não coberta peloclusterde APs co-localizados. Associado a isso, a

avaliação também mostrou que uma abordagem adaptativa de seleção de modo de trans-

missão pode reduzir a taxa de bloqueio (porcentagem de requisições de vídeo que são

rejeitadas pelo sistema) em até 19% em casos particulares, mas apenas 6% em compa-

ração com um esquema estático usando o modo de transmissão que obteve, em média,

o melhor desempenho. Além disso, os resultados salientaramque mesmo usando uma

abordagem adaptativa, o desempenho continuou significativamente pior que o caso ideal

(hipotéticamente, o caso onde todos os cliente estão dentroda área de cobertura e podem

ser atendidos usando o modo de transmissão de maior vazão efetiva).

Visando preencher esta lacuna, neste capítulo é proposta e avaliada uma extrapolação

do sistema CINAPS proposto anteriormente, denominado GAPS(Grid of collocated Ac-

cess PointS), cujo objetivo principal é a formação de uma grade (grid1) de distribuição

otimizada.

No GAPS cadacluster(CINAPS) é responsável por uma “área de atendimento”, cor-

respondente a uma fração da área total a ser atendida, igualmente dividida pela quantidade

1Como existem diversas definições degrid, tanto na área de ciência da computação como em outras
áreas, nesta tese o termo é usado para representar um conjunto interconectado de sistemas autônomos
(instâncias do sistema CINAPS), onde cada um é responsável pelas ações no seu domínio administrativo,
cuidando da sua própria carga de trabalho (atendimento de requisições de vídeo provenientes da sua área
de atendimento) usando seus próprios recursos (basicamente os seus APs ativos).
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de clusters. Assim, um cliente posicionado na área de atendimento de um determinado

cluster sempre será atendido através de um dos APs ativos (Active APs)2 destecluster

particular, mesmo que esteja na área de cobertura de mais de um cluster, a qual é definida

pelo alcance efetivo do modo de transmissão usado em cadacluster.

Como conseqüência do que foi exposto acima, o comportamentodo GAPS pode ser

reduzido a soma dos comportamentos dos seusclusters. Por exemplo, em um GAPS com

quatroclustersde 3-APs (clusterscom três APs ativos), dado um determinado tamanho

de área (AS) e taxa de chegada de requisições (λ), onde os clientes estão uniformemente

distribuídos pela área, cada área de atendimento possuirá um tamanho igual aAS/4 e a

taxa de requisições em cadaclusterserá igual aλ/4, em média. Dependendo do modo

de transmissão usado, cadaclusterpossuirá um determinado CAD, tal que quanto maior

é o alcance efetivo do modo de transmissão, menor tende a ser oCAD. Portanto, para

computar a taxa de bloqueio (BR) de requisições de todo GAPS,basta descobrir a BR de

cada um dos seusclustersusando os parâmetros derivados descritos. Depois disso, como

cadaclusterrecebe a mesma quantidade de requisições, a BR geral do GAPS será igual a

BR dosclusters(todas iguais neste exemplo).

Embora o exemplo apresentado trate de um caso simplificado, onde os clientes estão

uniformemente distribuídos pela área, um raciocínio similar pode ser aplicado nos casos

em que clientes posicionam-se de forma mais concentrada na área de atendimento de um

ou maisclusters. Neste caso, a taxa de chegada de requisições de vídeo em cadacluster

corresponderá a uma diferente fração deλ, de acordo com o padrão de concentração de

clientes (Client Concentration Pattern- CCP). Neste caso, para computar a BR geral

do GAPS é utilizada uma média ponderada para capturar a correta importância da taxa de

bloqueio de cada um dosclusters, de acordo com a porcentagem de requisições realizadas

a partir doclustercorrespondente.

Outra interessante questão é como o GAPS responde a modificações no CCP. Uma

abordagem estática, do ponto de vista da quantidade de APs por cluster, tende a ser

simples de implementar (os APs e seus canais correspondentes podem ser atribuídos aos

clustersestaticamente de modo que cadaclusterpoderá contar com um número fixo de

APs) mas intuitivamente tende a apresentar uma degradação de desempenho causada pelo

desbalanceamento causado por modidicações no CCP. Por outro lado, um abordagem di-

2Assume-se, hipoteticamente, que os APs podem estar em apenas um entre dois estados: a) ativo (ac-
tive), onde esta operando como o concentrador de um determinado canal, ou b) espera (stand-by), onde
aguarda para se tornar ativo. Desta forma, um mesmo canal pode ser atribuído a múltiplos APs emclusters
distintos, mas apenas um deles pode estar ativo em um determinado instante.
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nâmica, onde a quantidade de APs porclusterse altera de acordo com o CCP, pode resol-

ver o problema do desbalanceamento, porém pode ser significativamente mais complexa

de implementar (precisa gerenciar de forma eficiente os estadosactive/stand-bydos APs).

Após esta visão geral, a próxima seção apresenta detalhes doGAPS como uma ex-

tensão do sistema CINAPS. Na seção posterior, é descrita a análise experimental, in-

cluindo a avaliação dos resultados obtidos, seguida das considerações finais.

7.1 Proposta do Sistema GAPS

Nesta seção, é descrito em detalhes o esquema usado no GAPS, mostrando como a abor-

dagem degrid difere de um únicoclusterde APs co-localizados, tanto para o esquema

estático quanto para o dinâmico.

Basicamente, o GAPS pode ser visto como uma coleção de instâncias de CINAPS

onde cada instância pode ter diferentes quantidades de APs ativos. Contudo, a soma de

APs ativos, distribuídos pelosclusterspode ser no máximo igual ao número de canais não

sobrepostos definidos pelo padrão de WLAN adotado (neste estudo, até 12 APs podem

estar ativos, que é o número máximo oferecido pelo padrão considerado, o IEEE 802.11a,

no Brasil e nos EUA). A Figura 7.1 ilustra quatro possíveis instalações para uma área de

100x100 m2, sendo que a primeira (superior esquerda) usa um único CINAPS e as outras

três usam GAPS, todas elas empregando o mesmo modo de transmissão (o que implica

na mesma área de cobertura de rádio). Fica claro que o uso de umúnico CINAPS tende

a alcançar um maior percentual de área descoberta (CAD). Porconseguinte, é capaz de

atender apenas clientes concentrados no centro da área. Poroutro lado, o CINAPS pode

usar a máxima largura de banda agregada disponibilizada pelo modo de transmissão, o que

melhora o serviço oferecido aos clientes posicionados dentro da sua área de cobertura.

De maneira distinta, o GAPS potencialmente atinge um menor CAD, permitindo aten-

der clientes mais dispersos. A sua limitação está no fato de que a largura de banda agre-

gada também fica distribuída pelosclusters, proporcional a quantidade de APs ativos (três

possibilidades são mostradas). Porém, se o escalonamento de APs ativos nosclustersnão

for eficiente em acompanhar o padrão de concentração dos clientes (CCP), a largura de

banda disponível em algunsclusterspoderá ser maior do que a sua necessidade enquanto

que em outros poderá ser inferior ao necessário, causando uma degradação no desem-

penho do sistema como um todo.

Conforme mostrado na Figura 7.2, a principal diferença existente entre GAPS e CI-
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Figura 7.1: Comparação de diferentes instalações usando CINAPS e GAPS

NAPS, do ponto de vista da arquitetura desoftwaredo sistema, é que o esquema emgrid

usa uma instância de WCM para cadacluster (o VS não é afetado) e introduz um novo

componente, denominadoWCM Supervisor(WCMS), descrito abaixo.

7.1.1 Supervisor de WCMs

O WCMS é um componente responsável por orquestrar a operaçãodas instâncias de

WCM correspondentes a cada um dosclusters, tendo duas funções:

Encaminhamento de Requisições:o WCMS centraliza o recebimento de mensagens de

sinalização. Quando uma requisição de vídeo chega até ele, oWCMS precisa en-

caminhar a requisição para o WCM docluster responsável pela área de atendi-

mento onde o cliente está posicionado, usando para isso as informações providas

por um mecanismo de localização (mencionado na descrição daheurísitica DBERF,

no capítulo anterior);

Escalonamento de APs Ativos:o WCMS é responsável pelo escalonamento dinâmico

de APs ativos aosclusters, dependendo do CCP. Como neste projeto são conside-

rados apenas canais não sobrepostos e sem interferência co-canal, o WCMS deve

realizar o escalonamento respeitando a restrição de que um AP a ser ativado em um

determinadoclusternão use um canal já ativo em outrocluster.
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Figura 7.2: Arquitetura desoftwaredo CINAPS e do GAPS

7.1.1.1 Grid Estático

Em umgrid estático, a operação do WCMS fica restrita ao encaminhamentode requisi-

ções porque assume que a quantidade de APs ativos porclusteré definidaa-priori.

7.1.1.2 Grid Dinâmico

No caso de umgrid dinâmico, o WCMS deve também executar a tarefa de escalonamento

de APs ativos. Cabe ressaltar que este trabalho restringe-se a apresentação das funções

básicas que o algoritmo de escalonamento do GAPS deve executar. Entretanto, como isto

deve ser implementado é considerado um trabalho futuro.

Inicialmente, todos osclusterspossuem apenas um AP ativo. Conforme a necessidade

(crescimento na taxa de requisições em uma determinada áreade atendimento), APs ex-

tras são ativadoson-the-flypelo WCMS a partir de uma lista de canais disponíveis. Se a

carga em um AP ativo de um determinadoclustercai para zero e o seu WCM não possui

uma nova requisição escalonada para o referido AP, o WCM coloca o AP em modostand-

bye sinaliza o WCMS para que adicione o canal usado pelo referido AP na lista de canais

disponíveis. Além disso, se a lista de canais disponíveis está vazia e o WCMS detecta

uma mudança no CCP, ele dispara um procedimento de liberaçãode canais baseado no

novo padrão de concentração. Por exemplo, se umclusterpossui seis APs ativos (porque

o padrão inicial era tal que 50% das requisições eram feitas apartir de sua área de aten-
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dimento) é sinalizado pelo WCMS para liberar três APs (assumindo que o padrão atual

mostra que apenas 25% das requisições passaram a ser feitas apartir da sua área de atendi-

mento), o seu WCM irá marcar os três APs cuja largura de banda será liberada mais cedo

como indisponíveis, de modo que, para as próximas requisições de vídeo recebidas, estes

APs não serão considerados no processo de alocação preguiçosa de sub-canais descrito

no Capítulo 4. Depois de um certo intervalo de tempo, a carga nos APs marcados como

indisponíveis cai para zero, permitindo que o WCM coloque osAPs em modostand-by

e sinalize o WCMS para que este atualize a lista de canais disponíveis, os quais serão

escalonados aos outrosclustersconforme o novo padrão de concentração de clientes.

7.2 Análise Experimental

Nesta seção é avaliado o desempenho do GAPS e do CINAPS usandoapenas os canais

providos pelo padrão 802.11a. Inicialmente são descritos os cenários alvo, traduzidos nos

parâmetros de entrada de uma versão estendida da ferramentade simulação TCHE (mais

detalhes no Apêndice A). Depois, são definidas as métricas consideradas na análise.

Após, usando como base a métrica taxa de bloqueio, são comparados os resultados cole-

tados nos experimentos usando GAPS e CINAPS (com a heurística DBERF de controle

de associação) para os dois modos de transmissão de maior vazão efetiva, incluindo uma

comparação de desempenho entre um esquema adaptativo de seleção de modo de trans-

missão com um estático, e também com um caso ideal hipotético(heurística BERF com

a maior vazão efetiva). Além disso, é investigada a influência dos esquemas estático e

dinâmico no desempenho do GAPS para diferentes padrões de concentração de clientes

(CCP), o qual expressa a forma como os clientes estão distribuídos pela área de simulação.

Posteriormente, é formulado um cenário hipotético de instalação do sistema para com-

parar o GAPS dinâmico com o CINAPS usando duas novas métricaspropostas sob uma

perspectiva complementar a da escalabilidade, chamadas dePotential Payback TimeePo-

tential Monthly Net Income. Estas métricas foram criadas para permitir uma avaliação

quantitativa sobre a relação de custo e receita potencial destes sistemas, de modo que a

sua análise é considerada opcional.

7.2.1 Cenário de Simulação

No presente estudo, é considerado um cenário similar ao usado nas simulações do capí-

tulo anterior, diferenciando-se basicamente pela forma como os clientes estão distribuídos
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Figura 7.3: GAPS estático de quatroclusterscom 3 APs cada para três padrões de concen-
tração de clientes

na área de simulação (100x100 m2), dependente do padrão de concentração de clientes

(CCP) investigado. No caso do CINAPS, é assumido umclusterde APs co-localizados

posicionado no centro da área de simulação. Por outro lado, no caso do GAPS, é assumido

que cadaclusterficará posicionado no centro de sua respectiva área de atendimento.

Em particular, os experimentos se concentram nos quatro casos representativos ilus-

trados na Figura 7.1, os quais são assim configurados:

• CINAPS: 12 APs;

• GAPS com QuatroClusters: 3 APs ativos em cada;

• GAPS com QuatroClusters: 6 APs ativos em um deles e 2 em cada um dos outros

três;

• GAPS com QuatroClusters: 9 APs ativos em um deles e 1 em cada um dos outros

três.

Para os casos com GAPS, tanto no esquema estático (Figura 7.3) quanto no dinâmico

(Figura 7.4), o estudo é restrito a três tipos de CCPs, como segue:

• 25% dos clientes concentrados na área de atendimento de cadaum dosClusters;

• 50% dos clientes concentrados na área de atendimento de um dos Clusterse os

outros 50% igualmente distribuídos nas dos outros três;

• 75% dos clientes concentrados na área de atendimento de um dos Clusterse os

outros 25% igualmente distribuídos nas dos outros três;
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Figura 7.4: GAPS dinâmico de quatroclusterscom diferentes quantidades de APs ativos
dependendo do padrão de concentração de clientes

7.2.2 Extensão da Ferramenta de Simulação

Para medir o desempenho do GAPS estático com quatroclusterspara um determinado pa-

drão de concentração de clientes (CCP), foi desenvolvida uma nova extensão para a ferra-

menta TCHE empregada nos experimentos do capítulo anterior(estendida com o suporte

a simulação de diferentes áreas de cobertura). Esta extensão permite que a ferramenta

execute uma instância para cada um dos quatroclusters(usando as suas quantidades de

APs ativos correspondentes, taxas de chegada de requisições como sendo uma fração deλ

determinada pelo CCP, e o tamanho da área de atendimento igual a um quarto da área total

de simulação) e compute a taxa de bloqueio geral do GAPS usando uma média ponderada

das taxas de bloqueio obtidas nos quatroclusters.

7.2.3 Parâmetros de Simulação

Por simplificação, são analisados apenas os dois modos de transmissão do padrão 802.11a

que alcançam maior vazão efetiva – modos 8 e 6 – cujas relaçõesde alcance efetivo/vazão

efetiva são, respectivamente, 30 m / 21 Mbps e 60 m / 16 Mbps, conforme reportado

em [55]. A Tabela 7.1 apresenta o coeficiente de área descoberta (CAD) obtido com as

combinações de AS e ALC investigadas.

Assim como no capítulo anterior, a análise se concentra em vídeos curtos de mesma

duração e taxa (pelos motivos expostos anteriormente). O simulador é executado dez

vezes para cada combinação dos parâmetros apresentados na Tabela 7.2, usando diferentes

sementes. Com base nestas múltiplas execuções, são computadas as médias aritméticas

com intervalos de confiança de 95% (representados como barras de erros nos gráficos), as

quais são mostradas nas figuras que comparam o desempenho de GAPS e CINAPS. As

outras figuras (comparação entre o esquema estático e os dinâmicos de GAPS) apresentam
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Tabela 7.1: Coeficiente de Área Descoberta (CAD) para AS e ALCavaliadas

AS ALC CAD

50x50 m2 30 m 0,049
60 m 0,000

100x100 m2 30 m 0,717
60 m 0,049

Tabela 7.2: Parâmetros da Simulação

Parâmetro Padrão Variação

Tempo de Simulação - (TS) - (s) 3600 N/A
Taxa dos Vídeos - (Vrate) - (Mbps) 1 N/A

Número de Vídeos - (Vtotal) - (unidades) 100 N/A
Duração dos Vídeos -Vlength - (s) 1200 300-1200

Número de APs -APtotal - (unidades) 12 1, 2, 3, 6, 9, 12
Vazão dos APs -APthroughput - (Mbps) 21 16, 21
Taxa de Chegada -λ - (requisições/min) 60 4-120

Fator de Paciência -PF - (s) Vlength

2
150-600

apenas a média ponderada.

7.2.4 Métricas de Desempenho

Para avaliar quantitativamente o desempenho do GAPS para asvárias combinações de

parâmetros, é usada como métrica principal a taxa de bloqueio (blockage rate- BR) ante-

riormente descrita. Para uma avaliação complementar à questão da escalablidade, foram

criadas duas novas métricas responsáveis por capturar a relação entre o custo da infra-

estrutura de rede sem fio (Wireless Infrastructure Cost- WIC) e a receita potencial por

hora (Potential Hourly Revenue- PHR) gerada por requisições de vídeo atendidas com

sucesso.

A primeira métrica é chamada dePotential Payback Time(PPT), que quantifica o

número médio horas necessário para que o custo de infra-estrutura de rede sem fio in-

teiramente pago pela receita obtida na venda do serviço. PPTé calculado da seguinte

forma:
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PPT =
WIC

PHR
(7.1)

tal que, quanto mais curto é o PPT, mais eficiente é o sistema projetado.

A segunda métrica é chamada dePotential Monthly Net Income(PMNI), que mede

a lucratividade potencial do sistema implementado no intervalo de um mês, baseado no

número de horas em que o sistema é efetivamente usado em um mês(UHM). PMNI é

calculado como segue:

PMNI = (PHR ∗ UHM) − WIC (7.2)

de modo que quanto maior é o PMNI, maior é a lucratividade do sistema projetado.

7.2.5 Avaliação de Desempenho

Nesta subseção, inicialmente são apresentados os resultados relacionados a métrica de

escalabilidade. Após, são expostos os resultados complementares obtidos com as métricas

de custo-receita.

7.2.5.1 Análise de Escalabilidade

A Figura 7.5 compara a taxa de bloqueio (BR) obtida com CINAPSe GAPS para os mo-

dos de transmissão que atingem alcance efetivo de 30 e 60 metros e que fornecem vazão

efetiva por AP em torno de 21 e 16 Mbps, respectivamente. Noteque estes resultados fo-

ram coletados assumindo clientes uniformemente distribuídos em uma área com tamanho

igual a 100x100 m2. Para servir como uma base complementar de comparação, também

é incluída a taxa de bloqueio que seria resultante de um caso ideal hipotético do CINAPS

(IDEAL), assumindo CAD = 0,APthroughput = 21 Mbps eAPtotal = 12. Como descrito no

capítulo anterior, quando a BR do caso IDEAL é comparada com aBR efetivamente ob-

tida pelo CINAPS, pode-se notar que esta é apenas afetada significativamente pelo CAD

quando a BR obtida no caso IDEAL é inferior ao CAD (BR < CAD).

Um comportamento similar aparece quando GAPS é comparado com IDEAL. Entre-

tanto, como o CAD do GAPS é apenas 0,049 usando o modo de maior vazão efetiva, o

desempenho geral de GAPS se aproxima significativamente do ideal. Diferentemente do

CINAPS, que apenas consegue usar de forma eficiente este modonos casos que combi-

nam alta taxa de chegada com vídeos de mais longa duração.
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(a) Vlength = 300 s
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Figura 7.5: Resultados comparativos de CINAPS e GAPS (AS = 100x100 m2 e
APthroughput = 21 Mbps - 30 m / 16 Mbps - 60 m) com o caso ideal

Estes resultados podem ser resumidos através da taxa de bloqueio média (average

blockage rate- ABR), cujos valores são apresentados nas Tabelas 7.3 e 7.4. AABR é

computada a partir das 30 diferentes taxas de chegada de requisições investigadas, para

cada duração de vídeo e modo de transmissão, tanto para o CINAPS quanto para o GAPS.

Note que também foram incluídas nas tabelas os valores deABR relacionados ao caso

ideal (IDEAL) e a um caso adaptativo hipotético (ADAPT), o qual assume que o sistema é

capaz de selecionar o modo de transmissão mais eficiente de acordo com a situação. Para

computarABR de ADAPT, é considerada o menor entre os valores de taxa de bloqueio

medidos com os dois modos de transmissão, para cada uma das taxas de chegada de

requisições. Note que a ADAPT pode ser vista como umupper boundde desempenho,

tanto para o CINAPS como para o GAPS. Neste caso, pode-se verificar que o GAPS foi

capaz de reduzir aABR para todas as durações de vídeo investigadas: um máximo de

33,4% para vídeos de 300 s; um mínimo de 6,5% para vídeos de 1200 s; e uma redução

global de 13,5%.
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Tabela 7.3:ABR de um CINAPS de 12 APs com clientes uniformemente distribuídos

ALC Vlength

300 s 600 s 900 s 1200 s Global

30 m 0,714 0,721 0,748 0,768 0,738
60 m 0,323 0,531 0,626 0,680 0,540

ADAPT 0,323 0,516 0,605 0,656 0,525
IDEAL 0,207 0,432 0,542 0,607 0,447

Tabela 7.4:ABR de um GAPS de quatroclustersde 3 APs cada com clientes uniforme-
mente distribuídos

ALC Vlength

300 s 600 s 900 s 1200 s Global

30 m 0,231 0,449 0,554 0,616 0,463
60 m 0,309 0,525 0,623 0,678 0,534

ADAPT 0,215 0,440 0,549 0,613 0,454
IDEAL 0,207 0,432 0,542 0,607 0,447

Por outro lado, se o GAPS for comparado ao CINAPS assumindo que o esquema

adaptativo não está disponível, nota-se que enquanto o melhor desempenho obtido pelo

CINAPS ocorreu para o modo de transmissão com alcance efetivo de 60 metros, o GAPS

atingiu o seu ápice com o modo de maior vazão efetiva (cabe destacar que o CAD é

igual em ambos os casos). Nestes casos, o GAPS teve um melhor desempenho porque

pôde contar com maior largura de banda agregada, traduzido nos seguintes percentuais de

redução: um máximo de 28,5% para vídeos de 300 s; um mínimos de9,4% para 1200 s;

e uma redução global de 14,3%.

As Figuras 7.6 e 7.7 ilustram o desempenho (usando o modo de maior vazão efetiva)

das abordagens estática e dinâmica do GAPS, respectivamente, em três cenários relati-

vos a diferentes padrões de concentração de clientes (CCP),o qual define a forma como

os clientes estão distribuídos na área de simulação: (A) assumindo clientes uniforme-

mente distribuídos pelas quatro sub-áreas, 25% em cada uma;(B) assumindo a metade

dos clientes concentrados em uma sub-área e a outra metade distribuída uniformemente

pelas outras três sub-áreas; e (C) assumindo que 75% dos clientes se concentra em uma

sub-área e os outros 25% distribuídos uniformemente pelas três outras sub-áreas. En-
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Tabela 7.5:ABR de um GAPS estático de quatroclustersde 3 APs cada para diferentes
CCPs

CCP Vlength

300 s 600 s 900 s 1200 s Global

(A) 25 % 0,231 0,449 0,554 0,616 0,463
(B) 50 % 0,287 0,480 0,577 0,634 0,494
(C) 75 % 0,455 0,578 0,649 0,692 0,593

quanto a BR não é significativamente afetada pelo CCP quando oesquema de GAPS di-

nâmico é usado (porque a quantidade de APs ativos porclusteré alterada de acordo com

a freqüência de requisições geradas em cadacluster), isto não é verdade para o esquema

de GAPS estático (causado pelo desbalanceamento entre a largura de banda disponível e

a quantidade de requisições porcluster).

A Tabela 7.5 apresenta aABR obtida com cada duração de vídeo e CCPs medidos

com o esquema de GAPS estático. Em geral, os valores mostram que o impacto de CCP

emABR é forte para vídeos curtos mas pequeno para vídeo de mais longa duração. Por

exemplo, de A para C ocorre um grande aumento emABR de 97,0% para vídeos de 300

s; apenas 12,3% para vídeos de 1200 s; e um aumento global de 28,1%.

7.2.5.2 Análise de Custo-Receita

Nas simulações, foi avaliado o desempenho para taxas de chegada de requisições (λ)

variando de 4 até 120 requisições por minuto, incrementadosde 4 em 4. Usando um

progressão aritmética, pode ser visto que o número médio de requisições por hora foi

de 3720. Baseado nesta quantidade, é possível realizar uma interessante comparação

entre a implantação de um sistema usando um únicoclustere outro usando o esquema de

GAPS dinâmico, aplicando as métricasPotential Payback Time(PPT) ePotential Monthly

Net Income(PMNI) introduzidas neste capítulo. O objetivo é mostrar que o incremento

no custo dehardwareé pago pelo aumento de receita (gerado pela redução na taxa de

bloqueio). Nesta análise, são assumidos os seguintes valores unitários:CustoAP = R$

200,00;CustoSWITCH = R$ 200,00; eReceitaV IDEO = R$ 0,20 (por exemplo, uma

fração do preço hipoteticamente pago pelo cliente).

Por exemplo, se fosse implantando um projeto usando o sistema CINAPS com 12 APs

em um únicoclusterde APs co-localizados, interconectados por umswitch, o custo de
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Figura 7.6: Impacto do CCP em um GAPS estático (AS = 100x100 m2 e ALC = 30 m)
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infra-estrutura de rede sem fio (Wireless Infrastructure Cost- WIC) seria de R$ 2600,00.

Conforme mostrado na Tabela 7.3, aABR global obtida com o CINAPS no melhor caso

(ADAPT) foi de 0,525, de modo que, em média, foram atendidas 1767 requisições. Neste

caso, a receita média seria de R$ 353,40 por hora e o PPT igual a7,36 horas (em torno

de 441 minutos). Note também que, por conseqüência, a receita mensal total seria de R$

35340,00, considerando uma quantidade de horas efetivamente usadas no período de um

mês (UHM) equivalente a 5 horas por dia, 5 dias por semana e 4 semanas por mês (UHM

= 100 horas = 6000 minutos). Assim, o PMNI do primeiro mês seria de R$ 32740,00.

Comparativamente, se fosse implantado um projeto usando o sistema GAPS dinâ-

mico, com quatroclustersde 9 APs cada (e seus respectivosswitches), o WIC cresceria

para R$ 8000,00. Contudo, conforme apresentado na Tabela 7.4, aABR global obtida

com o GAPS dinâmico no melhor caso (ADAPT) foi de 0,454, tal que, em média, foram

atendidas 2031 requisições. Neste caso, a receita média subiria para R$ 406,20 por hora

mas incorreria em um PPT mais demorado, que aconteceria depois de 19,69 horas (cerca

de 1182 minutos). Em decorrência disso, mesmo com a receita mensal total crescendo

para R$ 40620,00, considerando o mesmo UHM do caso anterior (100 horas), o PMNI do

primeiro mês seria reduzido levemente para R$ 32620,00. Apesar desta redução insignifi-

cante de 0,37% (R$ 120,00) no lucro líquido previsto para o final do primeiro mês, o uso

do GAPS dinâmico viabilizaria uma aumento de 14,94% (R$ 5280,00) no lucro mensal

dos meses posteriores.

7.3 Considerações Finais

Neste capítulo, foi introduzido e avaliado o GAPS (Grid of collocated Access PointS,

uma nova abordagem para construção de sistemas VoD escaláveis em redes sem fio. No

GAPS, cada um dosclustersé responsável por uma diferente sub-área e a quantidade

de APs porclusterpode ser definida estaticamente ou dinamicamente de acordo com o

padrão de concentração do clientes (CCP), isto é, de acordo com a forma como os clientes

estão distribuídos pela área.

Além da apresentação dos detalhes relativos a construção doGAPS tendo como base

o CINAPS, sistema proposto nos capítulos anteriores, foramanalisados resultados de de-

sempenho que indicaram que o GAPS foi capaz de reduzir significativamente a taxa de

bloqueio de requisições de vídeo em comparação com o sistemaanterior: considerando

clientes uniformemente distribuídos, o GAPS conseguiu usar eficientemente o modo de
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transmissão de maior vazão efetiva, aproximando-se significativamente do desempenho

obtido no caso ideal hipotético. Mesmo usando um esquema adapdativo hipotético de

escolha otimizada de modo de transmissão (considerado oupper boundpara os dois sis-

temas), o GAPS alcançou uma redução significativa na taxa de bloqueio média (ABR)

em comparação ao CINAPS: máxima de 33,4% para vídeos de 300 s;mínima de 6,5%

para 1200 s; e redução global de 13,5%. Considerando apenas esquemas não adaptativos

(onde o CINAPS e o GAPS possuem o mesmo coeficiente de área descoberta mas dife-

rente largura de banda agregada porque o seu modo de transmissão mais efetivo não é o

mesmo), a redução emABR foi similar: máxima de 28,5% para vídeos de 300 s; mínima

de 9,4% para 1200 s; e redução global de 14,3%.

Também foi mostrado que um esquema dinâmico de escalonamento de APs para os

clustersé fundamental para que o GAPS opere eficientemente em ambientes em que

o CCP pode variar. Enquanto o desempenho do GAPS dinâmico nãofoi influenciado

significativamente para os três diferentes CCPs considerados, o desbalanceamento entre

a largura de banda agregada disponível e o número de requisições porclusterocorrida no

GAPS estático afetou negativamente a taxa de bloqueio: crescimento máximo de 97,0%

para vídeos de 300 s; mínimo de 12,3% para 1200 s; e aumento global de 28,1%.

Por fim, na análise complementar realizada com as novas métricas quantitativas de

custo-receita –Potential Payback Time(PPT) andPotential Monthly Net Income(PMNI)

– introduzidas neste estudo, foi verificado que para o cenário analisado, embora o sistema

GAPS Dinâmico tenha gerado um aumento no custo de implantação quando comparado

ao sistema com um únicocluster (causando um aumento no PPT de 7,36 para 19,69

horas), o PMNI do primeiro mês foi praticamente o mesmo. Entretanto, o GAPS dinâmico

aumentou em 14,94% o PMNI dos meses seguintes, de R$ 35340,00para R$ 40620,00,

decorrente do aumento no percentual de requisições atendidas.

Em resumo, neste capítulo foram introduzidas cinco principais contribuições especí-

ficas para o estado-da-arte de sistemas SWVoD baseados em APsco-localizados:

1. Proposta do esquema GAPS, uma extrapolação do sistema CINAPS anteriormente

proposto, onde múltiplosclusterssão usados em conjunto, formando uma grade

(grid) de distribuição;

2. Estudo detalhado comparando o desempenho do GAPS com quatro clusterscom o

CINAPS, para os dois modos de maior vazão efetiva do padrão 802.11a, no caso

em que os clientes estão uniformemente distribuídos pela área;
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3. Investigação da eficiência do esquema do GAPS em comparação com o caso ideal

onde todos os clientes podem ser cobertos por um únicoclusterusando o modo de

transmissão de maior vazão efetiva;

4. Avaliação da potencial diferença de desempenho entre os esquemas do GAPS

estático e dinâmico quando submetidos a diferentes padrõesde concentração de

clientes;

5. Análise complementar quantitativa do impacto da relaçãoexistente entre o custo

de implantação e a taxa de bloqueio atingida por um GAPS dinâmico no aumento

potencial da receita em um cenário hipotético de operação.

Embora as contribuições oferecidas neste capítulo e nos anteriores sejam significati-

vas, as simulações realizadas assumiam premissas e parâmetros baseados em resultados

coletados na literatura. No próximo capítulo são avaliadasempiricamente parte destas

premissas com o intuito de validar as simulações realizadas, bem como para acrescentar

eventuais detalhes práticos à discussão desta tese.
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Capítulo 8

Validação Empírica

Nos capítulos anteriores, foram propostas e avaliadas variantes de sistemas VoD escalá-

veis para redes sem fio baseados em pontos de acesso co-localizados. Embora as contri-

buições oferecidas nestes capítulos sejam significativas,as simulações realizadas assu-

miam premissas e parâmetros baseados em resultados coletados na literatura.

Neste capítulo, são avaliadas na prática parte destas premissas com o intuito de validar

as simulações realizadas, visando reforçar a viabilidade do uso de pontos de acesso co-

localizados como solução escalável eficiente para sistemasVoD em redes sem fio. Em

particular, é avaliado o efeito da interferência entre canais adjacentes (Adjacent Channel

Interference- ACI), o qual, teoricamente, se apresentava como principallimitante para

o uso de pontos de acesso co-localizados na sua plenitude, isto é, com todos os canais

adjacentes não sobrepostos em uso.

Inicialmente é descrito em detalhes o ambiente de testesindoormontado no Laborató-

rio de Computação Paralela (LCP) da COPPE/UFRJ (área de aproximadamente 14x14

m2, formada por várias salas com divisórias que combinam madeira com vidro e vários

móveis que servem como obstáculo para a transmissão sem fio).Após, é apresentada a

metodologia experimental adotada, seguida dos resultadosobtidos e das considerações

finais.

8.1 Ambiente de Testes

Para a avaliação empírica do uso de pontos de acesso co-localizados, operando em ca-

nais adjacentes não sobrepostos, foram usados os seguintesequipamentos para montar o

ambiente de testesindoor:

• Três APs 3COM 802.11a/b/g, modelo 7760 com ofirmwareoriginal 1.5.22;
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• Três WNICs PCI 3COM 802.11a/b/g,chipsetAtheros;

• Um switchLG Fast Ethernet, modelo LS3108PA (8 portas);

• QuatrodesktopsPentium IV 2,4 GHz com Linux Fedora Core 6.

Os quatrodesktopsforam conectados aoswitchda LAN do LCP. Um destes (cinaps-

0) possuía uma segunda interface de redeFast Ethernetatravés da qual estava conectado

aoswitchLG, usado para interconectar os três APs (configurados como uma ESS com o

SSID “cinaps”), formando uma subrede específica do CINAPS naqual o cinaps-0 atuava

comogateway. Os outros trêsdesktops wireless(cinaps-1, cinaps-2 e cinaps-3) usavam

as WNICs PCI com odriver MADWIFI [50] (versão 0.9.3.1) para se conectar aos APs da

subrede CINAPS. Assim, todos os quatrodesktopsestavam conectados as duas subredes,

a do LCP e a do CINAPS.

Note que o uso de três APs é suficiente para avaliar o pior caso de canais adjacentes,

tal que o canal do meio recebe interferência (de acordo com a máscara de espectro do

802.11 mostrada no Capítulo 2) tanto do canal à esquerda quanto do canal à direita.

8.2 Metodologia Experimental

Para os testes, foi criada a ferramenta WiAssess (Apêndice B) para emular o tráfego

centralizado característico do CINAPS (gerado pelo servidor de vídeo ou peloproxy, sem

rajadas). Para cada configuração dos ambientes, foi medida avazão efetiva (medida no

receptor durante intervalos de 30 s) para uma crescente taxade transmissão de pacotes

UDP, correspondente ao aumento de usuários simultâneos porAP (fluxo com taxa de 1

Mbps por cliente), até chegar a vazão efetiva do modo de transmissão avaliado. Foram

avaliadas diferentes configurações do ambiente, contemplando vários posicionamentos

dosdesktops wireless, bem como para diversas topologias de APs (localizados no centro

do laboratório). Neste capítulo, são analisados os experimentos mais relevantes (dentre os

vários realizados) para a confirmação das premissas assumidas nos capítulos anteriores,

nos quais os equipamentos estavam posicionados conforme a Figura 8.1.

Para minimizar eventuais interferências de pontos de acesso do LCP e de outros la-

boratórios da COPPE operando na faixa de 2,4 GHz (vários foram detectados durante o

período de experimentos, ao longo do segundo semestre de 2007), optou-se por restrin-

gir os experimentos ao padrão 802.11a que opera acima de 5 GHz(5,150-5,825 GHz).

Mais precisamente, os canais usados nos testes variaram do 36 até o 64 (correspondentes
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Figura 8.1: Ambiente de testes montado no LCP/COPPE/UFRJ

aos centros de freqüência 5,180 e 5,320 GHz, respectivamente). Além disso, foi usado

como base o Modo 6 de transmissão nos experimentos de avaliação da ACI (quando não

expresso em contrário).

Parte dos experimentos (iniciais e de verificação do impactoda potência de trans-

missão dos clientes) foram realizados com a versão alfa da ferramenta WiAssess, cujo

esquema de temporização causava uma variação na vazão efetiva média computada a par-

tir da vazão efetiva de cada um dos clientes. Nos demais (experimentos para avaliação da

influência da potência de transmissão dos APs e de topologia), foi usada a versão beta da

ferramenta, onde o esquema de temporização foi otimizado.

8.2.1 Vazão Efetiva dos Modos de Transmissão

Conforme os experimentos preliminares realizados com a ferramenta WiAssess e com a

ferramenta Netperf [44], a vazão efetiva dos modos de transmissão de maior vazão, com

apenas um ponto de acesso (sem o efeito da ACI), foi de aproximadamente 30 Mbps para

o Modo 8, 24 Mbps para o Modo 6 e 14 Mbps para o Modo 4 (valores significativamente

superiores aos apresentados na literatura, usados nos testes simulados dos capítulos an-
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Figura 8.2: Resultados obtidos através da rede cabeada

teriores: 21, 16 e 10 Mbps). Os experimentos que se seguem, a maioria no Modo 6,

assumem 24 Mbps como o limite de vazão para os canais (experimentos específicos com

o Modo 8 assumem 30 Mbps como limite).

8.2.2 Experimento Base

A Figura 8.2 mostra os resultados (vazão média dos N fluxos de 1Mbps recebidos em

cada um dosdesktops) coletados com a ferramenta WiAssess alfa através da rede cabeada,

os quais servem como base de comparação para os resultados obtidos com a rede sem

fio nos experimentos realizados com esta versão da ferramenta. Note que esta versão

da ferramenta gerou variações na taxa computada, mesmo sem aocorrência de erros de

transmissão (perdas de pacotes) ou contenção significativana rede.

8.2.3 Efeito da Interferência entre Canais Adjacentes

Os primeiros experimentos com múltiplos APs operando simultaneamente em canais não

sobrepostos foram feitos com uma topologia em formato de estrela (star-like), ilustrada

na Figura 8.3, com uma distância de um metro entre os APs (WiAssess alfa).

O objetivo era avaliar o impacto da interferência entre transmissões, realizadas através

de APs distintos, na vazão efetiva medida nos receptores, tanto para o caso em que os

APs usam canais adjacentes (i.é., ocupam faixas de freqüência contíguas, sem canal de

separação), como para o caso em que um canal de separação é empregado. Os resultados

da Figura 8.4 se referem a experimentos com zero (canais 40, 44 e 48 ativos) e com um

(canais 40, 48 e 56 ativos) canal de separação, respectivamente, para um, dois e três canais

operando simultaneamente.

Analisando as tendências das curvas com dois canais em operação, nota-se que, nos

casos em que os APs foram configurados sem canais de separação, ocorreu uma interfe-

rência significativa das transmissões realizadas pelo canal 40 na vazão efetiva do canal 44
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Figura 8.3: Topologiastar-like

(Figura 8.4(b)). Em geral, quanto maior a taxa de transmissão, maior foi a interferência,

provavelmente porque aumentou a chance do mecanismo CCA de detecção de portadora

ser afetado no canal 44. Os resultados com os três canais em operação (Figura 8.4(c))

mostraram que a interferência do 44 no 48 só ocorreu para taxas mais altas. Por outro

lado, com um canal de separação, a interferência praticamente desapareceu.

8.2.4 Impacto da Potência de Transmissão dos Clientes

Conforme a dinâmica do 802.11, onde cada pacote recebido comsucesso gera o envio

de um pacote ACK (camada MAC) do receptor para o transmissor,parte significativa da

interferência entre canais adjacentes verificada nos resultados acima poderia estar rela-

cionada com este mecanismo de confirmação. Para avaliar estahipótese, os experimen-

tos foram repetidos (WiAssess Alfa) configurando a potênciade transmissão (Ptx) das

WNICs dosdesktopspara valores inferiores ao seu valor padrão (16 dBm) – 13 e 10 dBm

– através da ferramenta iwconfig (iwconfig IFACE txpower POWER) [87]. Entretanto,

os resultados obtidos para zero canais de separação, mostrados na Figura 8.5, não corro-

boraram esta hipótese visto que as tendências das curvas (quando comparadas entre si e

com as apresentadas na Figura 8.4, relativas a máxima potência) não foram afetadas pela

redução na Ptx dos clientes.

Portanto, os resultados práticos sugerem que o mecanismo deACK, no cenário ava-
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(b) Doisdesktops: sem e com canal de separação
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(c) Trêsdesktops: sem e com canal de separação

Figura 8.4: Resultados obtidos com a topologiastar-like(Modo 6)

119



 0

 200

 400

 600

 800

 1000

 14  16  18  20  22  24

A
ve

ra
ge

 R
at

e 
(K

bp
s)

Clients/Host

cinaps-1
 0

 200

 400

 600

 800

 1000

 14  16  18  20  22  24
A

ve
ra

ge
 R

at
e 

(K
bp

s)

Clients/Host

cinaps-1

(a) Umdesktop: 13 dBm e 10 dBm (sem canal de separação)
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(b) Doisdesktops: 13 dBm e 10 dBm (sem canal de separação)
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(c) Trêsdesktops: 13 dBm e 10 dBm (sem canal de separação)

Figura 8.5: Resultados para variações na Ptx dos clientes (Modo 6)
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(c) Trêsdesktops

Figura 8.6: Resultados para APs configurados com a máxima (18dBm) Ptx (Modo 6)
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Figura 8.7: Resultados para APs configurados com 1/2 (-3 dB) da Ptx (Modo 6)

liado, não é responsável por parte significativa da ACI.

8.2.5 Impacto da Potência de Transmissão dos APs

Como o mecanismo de ACK não foi determinante na interferência, restou avaliar o efeito

da potência de transmissão (Ptx) dos APs, o qual era esperadoque fosse o mais grave pela

distância pequena entre os dispositivos. Como nestes experimentos foi usada a versão

beta da ferramenta WiAssess, são apresentados novamente osresultados obtidos com Ptx

máxima dos APs (18 dBm para o Modo 6 [2]), bem como para 1/2 (-3 dB) e um 1/4 (-6

dB).

As Figuras 8.6, 8.7 e 8.8 apresentam os resultados obtidos. Analisando a tendência

das curvas, pode-se concluir que a diminuição de 6 dB na Ptx dos APs foi suficiente para

eliminar o efeito da ACI no Modo 6.

Por outro lado, no Modo 8 (cuja potência máxima é 16 dBm [2]) a redução de 6 dB

não foi suficiente, como mostra a Figura 8.9.

Entretanto, a eliminação da ACI foi possível com uma reduçãode 9 dB, conforme

mostra a Figura 8.10.
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Figura 8.8: Resultados para APs configurados com 1/4 (-6 dB) da Ptx (Modo 6)
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Figura 8.9: Resultados para APs configurados com 1/4 (-6 dB) da Ptx (Modo 8)
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Figura 8.10: Resultados para APs configurados com 1/8 (-9 dB)da Ptx (Modo 8)
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Figura 8.11: Topologiastack-like

8.2.6 Topologiastack-like

Os experimentos com a topologia empilhada (stack-like), ilustrada na Figura 8.11,

mostraram-se importantes para entender o comportamento resultante de uma topologia

mais complexa, eventualmente empregada para diminuir a área ocupada peloclusterde

APs, no caso de estar operando próximo da sua capacidade máxima (16 APs).

Nos experimentos realizados (com Ptx dos APs reduzida em 6 dB, no Modo 6), a

altura dos APs foi alterada de tal forma que a distância entreo APs do meio e os outros

dois variou de 30 até 48 cm. Como resultado, foi verificado quepara distâncias infe-

riores a 48 cm houve ocorrência do efeito da ACI. Portanto, pode-se concluir que uma

distância de aproximadamente 50 cm entre APs é suficiente para utilizar efetivamente

APs co-localizados em canais adjacentes não sobrepostos emfreqüência (sem canais de

separação). Em virtude disso, um sistema com, por exemplo, 12 APs operando em canais

adjacentes do 802.11a, poderia ser instalado em uma área de apenas 50x50 cm2, com uma

altura de aproximadamente 170 cm (considerando a altura dosAPs mais próximos do piso

igual a 70 cm), conforme ilustrado na Figura 8.12.
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Figura 8.12: Topologia complexa
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8.3 Experimentos de Troca de Canal

Usando o cinaps-1, foi executado um teste preliminar para avaliar qualitativamente1 o

tempo de troca de canal e a perdas durante a troca. Nos experimentos, os três APs estavam

posicionados de forma empilhada (topologiastack-like), com 48 cm de espaço, e usando

os canais adjacentes 36, 40 e 44 (APs operando no Modo 6, com 6 dB de atenuação na

Ptx).

Basicamente, o experimento consistiu de execuções da ferramenta WiAssess cliente

(responsável pelo envio do fluxo) executando no cinaps-0 e WiAssess servidor (responsá-

vel pelo recebimento do fluxo) no cinaps-1 (configurado inicialmente no canal 36), com

duração de 60 segundos, taxa de 30 Mbps e tamanho do pacote de 1024 bytes. Parale-

lamente, no momento em que foi disparado o WiAssess cliente,foi disparado umbash

script com os seguintes comandos:

#!/bin/bash
#AP1 (Canal 36)
#iwconfig ath0 ap 00:18:6E:18:A5:00
sleep 20
#AP2 (Canal 40)
iwconfig ath0 ap 00:18:6E:17:44:C0
sleep 20
#AP3 (Canal 44)
iwconfig ath0 ap 00:18:6E:18:B6:C0

Além disso, também foi executada a ferramenta iwevent [87] para capturar os eventos

da interface. Os resultados obtidos foram os seguintes:

[root@cinaps-1 ~]# iwevent
Waiting for Wireless Events from interfaces...
18:52:26.525209 ath0 New Access Point/Cell address:Not-A ssociated
18:52:27.207948 ath0 Scan request completed
18:52:27.212343 ath0 New Access Point/Cell address:00:18 :6E:17:44:C0
18:52:46.525990 ath0 New Access Point/Cell address:Not-A ssociated
18:52:46.527522 ath0 New Access Point/Cell address:00:18 :6E:18:B6:C0

Por outro lado, a instância do WiAssess servidor obteve o seguinte resultado:

1Qualitativamente no sentido de que não foram executados testes com quantidade suficiente de repeti-
ções que permitissem concluir quantitativamente; este aspecto também faz parte do conjunto de trabalhos
futuros identificados como relevantes.
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[root@cinaps-1 ~]# ./wiassess -t 60
WiAssess unicast running as server at PORT 10000
1024
Packets = 227963 / 230242 ; Rate = 30395 Kbps

Segundo a estatística gerada pela ferramenta, foram recebidos 227963 pacotes de 1024

bytes e o último pacote transmitido com sucesso foi o 230242.Com base neste valores,

nota-se que a quantidade de pacotes perdidos – ou PER (Packet Error Rate) – com as

mudanças de AP foi de 2279, abaixo de 1% do total. Note que o cálculo de pacotes

perdidos é aproximado pois assume, por simplificação, que o total de pacotes transmitidos

é igual ao identificador (número de seqüência) do último pacote recebido.

Para comparar, uma nova execução de WiAssess cliente/servidor foi realizada, com

os mesmos parâmetros, mas com a interface ininterruptamente no canal 36. O resultado

foi o seguinte:

[root@cinaps-1 ~]# ./wiassess -t 60
WiAssess unicast running as server at PORT 10000
1024
Packets = 230117 / 230135 ; Rate = 30682 Kbps

Nesta execução, observou-se que no cenário sem troca de AP apenas 18 pacotes foram

perdidos. Portanto, apesar de causar um acréscimo em relação ao cenário sem troca de

AP, o aumento na perda de pacotes percebido no cenário com troca de canal se manteve

em um patamar gerenciável.

Em relação ao tempo de troca observado no experimento, houveuma variação signi-

ficativa: 687 ms na primeiro troca e apenas 2 ms na segunda. Entretanto, cabe dizer que

existem momentos em que a migração de canal demora um tempo significativamente su-

perior. Por exemplo, no caso abaixo foi executada a ferramenta iwconfig [87] para que a

interface fosse associada ao AP1 (00:18:6E:18:A5:00).

19:08:45.190200 ath0 Scan request completed
19:08:50.195909 ath0 New Access Point/Cell address:00:18 :6E:18:A5:00

Ao invés de simplesmente se associar a este AP, odriver executou um novo escanea-

mento e só finalizou a associação depois de aproximadamente cinco segundos.
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8.4 Considerações Finais

Os resultados apresentados neste capítulo, baseados em experimentos práticos realizados

com a ferramenta WiAssess de emulação de tráfego, demonstraram que é factível o uso

declustersde APs co-localizados e reforçam grande parte das premissasanteriores, com

pequenas variações quantitativas em relação aos valores relatados na literatura (vazão

efetiva medida de aproximadamente 30 Mbps para o Modo 8, 24 Mbps para o Modo 6

e 14 Mbps para o Modo 4, significativamente superiores aos dasliteratura – 21, 16 e 10

Mbps, respectivamente –, usados nos testes simulados dos capítulos anteriores).

Foi mostrado também que o efeito da interferência entre canais adjacentes (Adjacent

Channel Interference- ACI) – causado pela máscara de espectro do 802.11a/g – aparece

de fato em ambientes onde canais adjacentes são usados em umamesma área, com grande

proximidade entre os dispositivos transmissores e sem canais de separação. Contudo, os

experimentos com diversas combinações de parâmetros de potência e de modo de trans-

missão dos APs co-localizados mostraram na prática que uma redução de 6 dB na potên-

cia de transmissão foi suficiente para eliminar o efeito do ACI no Modo 6, permitindo a

transmissão com a máxima vazão efetiva deste modo (24 Mbps) usando simultaneamente

canais adjacentes. Já para o Modo 8, foi necessário reduzir em 9 dB pra obter o mesmo re-

sultado. O efeito colateral desta diminuição da potência detransmissão em relação ao seu

valor original (para 1/4 de 18 dBm no Modo 6 e para 1/8 de 16 dBm no Modo 8) causa,

teoricamente, uma redução do alcance efetivo do Modo 6 para ametade do seu valor nor-

mal (e ainda maior para o Modo 8), considerando a fórmula de “Free Space Path Loss”

[39]. Além disso, os experimentos envolvendo reassociaçãomostraram qualitativamente

que ooverheadde mudança de canal variou de apenas 2 ms até 5006 ms. Mesmo no pior

caso, é pouco significativo em relação a duração dos vídeos considerados nos estudos.

Além disso, só impactaria nos casos em que a requisição é atendida imediatamente.

Em resumo, as principais contribuições deste capítulo são:

1. Estudo prático do tráfego emulado de um sistema SWVoD baseado em APs co-

localizados em um ambiente de testes realindoor;

2. Avaliação quantitativa da vazão efetiva dos três modos demaior vazão do 802.11a,

sem a utilização de canais adjacentes;

3. Investigação do impacto da interferência entre canais adjacentes (ACI) na vazão

efetiva, com e sem canal de separação;
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4. Comprovação da eficácia do ajuste de potência de transmissão para eliminação da

ACI nos casos sem canal de separação, dependendo da distância entre os APs;

5. Verificação qualitativa da latência de chaveamento entrecanais.

No capítulo seguinte é feita uma reflexão crítica sobre as questões relevantes relacio-

nadas ao que foi proposto e avaliado no presente capítulo e nos anteriores, objetivando a

identificação de pontos fortes da tese e outros que merecem mais estudos.
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Capítulo 9

Discussão

Este capítulo tem por objetivo discutir questões relevantes relacionadas às propostas e

avaliações realizadas nos Capítulos 3 a 8, buscando indícios que permitam generalizar os

resultados obtidos para outros cenários.

Analisando as propostas em seqüência, nota-se que inicialmente foi investigado um

cenário simples mas representativo para mostrar o potencial de escalabilidade do sistema

SWVoD básico proposto para vídeos curtos, sem a pretensão decobrir todos os testes

necessários para provar a aplicabilidade prática da proposta. A partir deste pressuposto,

novos experimentos seriam interessantes para aumentar ainda mais o entendimento sobre

o desempenho quantitativo do sistema básico em cenários mais complexos.

Duas questões importantes podem ser citadas como exemplos:o impacto de conjun-

tos heterogêneos de vídeos com diferentes durações e taxas,assim como a influência dos

usuários voláteis. Entretanto, os resultados apresentados podem ser usados para análises

de pior caso, devido a alta taxa de vídeo empregada (1 Mbps) para diferentes durações

de vídeo. Por exemplo, em cenários onde forem empregados conjuntos heterogêneos de

vídeos com até 360 segundos de duração e diferentes taxas de vídeo com até 1 Mbps de

taxa, os resultados refletem umupper boundpara a taxa de bloqueio. Além disso, se os

usuários voláteis tivessem sido modelados no sistema (incluindo um mecanismo deheart-

beatsimples no protocolo de sinalização), a taxa de bloqueio obtida tenderia a ser ainda

menor já que os usuário voláteis ocupariam a largura de bandapor menos tempo que usuá-

rios convencionais, ou seja, liberariam os recursos alocados mais rapidamente, permitindo

uma redução na latência de serviço de outras requisições queestivessem aguardando na

lista de liberação.

Como o protocolo de sinalização adotado é bastante simples (poucos pacotes precisam

ser enviados entre os componentes do sistema por requisiçãode vídeo), mesmo no caso de
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uma grande audiência, o WCM não tende a ser sobrecarregado. Contudo, tanto o WCM

quanto o servidor e oswitchpodem ser pontos centrais de falha. Logo, um projeto que

demande alta disponibilidade deverá agregar estratégias de tolerância a falhas em todos

estes três componentes.

Conforme mostrado, o sistema básico proposto é ineficiente em cenários onde vídeos

de longa duração precisam ser transmitidos. Em virtude disso, foi proposto um novo sis-

tema – o CINAPS – com a introdução de heurísticas focadas na aplicação – ERF e BERF –

que permitiram aumentar a eficiência do sistema SWVoD com APsco-localizados nestes

casos, explorando com sucesso a tolerância dos usuários em relação a latência de ser-

viço normalmente assumida em aplicações VoD, característica conhecida como “Fator de

Paciência” (Patience Factor- PF).

Particularmente em relação ao PF, embora os valores usados nas simulações pareçam,

a primeira vista, demasiadamente altos, não significa necessariamente que os usuários se-

jam excessivamente pacientes. A razão por traz disto é que a latência de serviço, usando

BERF com PF igual a metade da duração do vídeo, é no máximo igual a latência média

obtida com um esquema básico debroadcastperiódico [30] (considerando o caso em que

o número de canais é limitado e apenas um canal é escalonado para cada vídeo transmitido

continuamente), que era considerado o estado-da-arte parasistemas VoD escaláveis até re-

centemente. Todavia, os resultados sugerem que, com a incorporação de técnicas de reuso

de fluxo em cenários onde exista concentração de acesso em vídeos populares, pode-se

atingir uma redução significativa na latência de serviço semsacrificar a taxa de bloqueio,

tornando viável a construção de sistemas TVoD mais efetivoscom latência próxima de

zero.

Outro ponto importante é que nos experimentos foram modelados cenários onde as

requisições seguem um processo de Poisson. Note que, conforme resultados práticos

coletados a partir de um sistema VoD de grande escala, instalado na China Telecom,

é sugerido [92] que qualquer modelo de simulação de sistemasVoD baseados em uma

distribuição de Poisson resulta em um sistema superdimensionado. Independentemente

disso, especula-se que, na prática, o comportamento dos usuários siga uma combinação de

processos de Poisson, variando de acordo com o período do dia, do dia da semana, e etc.

Por exemplo, para uma modelagem realística do caso da praça de alimentação deshopping

centerexposto no Capítulo 1, seria necessário modelar os períodosequivalentes ao horário

de almoço e jantar como processos de Poisson com alta taxa de chegada, enquanto que

nos demais períodos o perfil de requisições seria equivalente a diferentes processos de
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Poisson com taxas mais baixas, tal que quanto mais distante dos horários de pico, menor

seria oλ. Além disso, a modelagem precisaria capturar o fato de que o movimento nos

shoppingsaumenta no final de semana e em períodos próximos a datas especiais (natal,

por exemplo). De qualquer forma, os resultados obtidos nos experimentos realizados

continuam sendo relevantes para análise de pior caso em cenários complexos como o

exposto, desde que a mais alta taxa de chegada esperada seja de até 120 requisições por

minuto.

No que se refere ao estudo sobre redução de consumo de energia, embora a análise

tenha sido realizada no contexto do CINAPS, cabe salientar que as técnicas não se restrin-

gem a arquiteturas com pontos de acesso co-localizados. Em particular, a técnicadelayed

reassociationserá eficaz em qualquer sistema onde a latência de serviço seja significativa

(algo que ocorre em diversos projetos de sistemas VoD, especialmente nos baseados em

técnicas debroadcastperiódico). Por outro lado, a técnicabursty transmissionserá útil

em aplicações onde as fontes de tráfego possam ser gerenciadas globalmente, o que é uma

constante em sistemas VoD, sejam eles para LANs ou WANs, cabeadas ou sem fio.

Os resultados foram obtidos com base no uso do modoSleepde baixo consumo. Caso

o modoOff fosse adotado em substituição ao modoSleep, é esperado que ooverheadde

transição deOff paraIdle (Tswitchoff
) seja significativamente superior ao deSleeppara

Idle (Tswitchsleep
= 250µs), podendo inclusive envolver re-associação ao AP a cada cha-

veamento, o que tende a inviabilizar a sua utilização na técnica bursty transmission, que

atua no períodoafter scheduleddefinido anteriormente. Contudo, o modoOff poderia

ser viável na técnicadelayed reassociation, que está relacionada ao período equivalente

a latência de serviço. Neste caso, assumindo por simplicidade que o uso deste modo im-

plicaria emPBS próxima a zero (na verdade o correto seriaPidle * 2 * Tswitchoff
), mas

que de qualquer forma é um valor muito baixo), o consumo médiode energia para ví-

deos de 1200 s cairia para aproximadamente 1588 Joules no Nível 1 de otimização e para

264 Joules no Nível 3. Isso representaria reduções de, respectivamente, 14,5% e 85,8%

(anteriormente eram de 12,6% e 84%) em relação ao consumo no modo sem otimizações

(Nível 0).

Outro ponto importante é que, assim como diversos outros trabalhos presentes na

literatura, na concepção dos modelos utilizados nos Capítulos 3, 4 e 5, optou-se por não

considerar a diferença de distância entre clientes e APs. Jáque esta variável impacta

significativamente a vazão efetiva obtida em cada AP, os capítulos seguintes passaram a

incorporá-la, assumindo a existência de um mecanismo de localização capaz de fornecer
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a informação de distância. A partir desta informação, o WCM aceita a requisição se o

cliente está na área de alcance efetivo do modo de transmissão configurado no AP. A

premissa do mecanismo de localização pode ser substituída por um outro mecanismo de

probeem nível de aplicação, usado para testar se o cliente consegue receber com sucesso

a transmissão no modo configurado. Ou seja, para implementara heurística DBERF não

é fundamental saber o posicionamento exato do cliente.

Apesar dos resultados apresentados para o CINAPS consciente da distância serem

relevantes por si só, estes abrem espaço para discussão de umproblema não trivial: como

utilizar na prática a abordagem adaptativa continua sendo uma questão em aberto. Uma

estratégia para tentar resolver este problema seria criar um mecanismo defeedbackque

acompanhe o perfil de requisições e, de tempos em tempos, altere o modo de transmissão

de acordo com esta informação.

Em relação ao esquema GAPS, a questão do posicionamento volta a ser relevante.

Apesar da posição exata não ser necessária, um mecanismo capaz de identificar ocluster

mais próximo (facilmente implementado através da comparação das informações de RSSI

recebidas de um ou maisclusters) precisa ser usado em conjunto com o mecanismo de

probediscutido acima, representando uma alternativa à premissado mecanismo de loca-

lização. Além disso, no esquema GAPS dinâmico surge a necessidade de se implementar

um mecanismo adicional capaz de controlar o estado dos APs (active/stand-by). Uma

possibilidade interessante é aproveitar a funcionalidadePower over Ethernet(PoE) dos

switchesatuais. O PoE permite que os APs recebam energia pelo própriocaboEthernet

com o qual se conecta aoswitch. Assumindo que oswitchpode ser gerenciado remota-

mente, seria possível criar um procedimento para ligar/desligar uma porta específica e,

como conseqüência, o AP fisicamente conectado àquela porta.

Por último, mas não menos importante, devido ao modelo simplificado usado na ferra-

menta TCHE (Apêndice A) empregada nos experimentos simulados (de fato, ferramentas

de simulação de redes sem fio em geral são incapazes de refletiraspectos importantes da

realidade [9]), mostrou-se relevante a implementação da ferramenta WiAssess (Apêndice

B) de emulação de tráfego para que fossem realizados experimentos em ambientes reais,

gerando tráfego com características similares ao de um protótipo real. Como os expe-

rimentos ficaram restritos a um ambiente fechado (Figura 8.1, com área limitada (14x14

m2) e composto por vários obstáculos, os resultados obtidos foram suficientes apenas para

validar parte das premissas (uso de APs co-localizados em canais adjacentes, vazão efe-

tiva do canal para diferentes modos de transmissão eoverheadde tempo de chaveamento
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de canal) mas não permitiram a avaliação do alcance efetivo,que depende de uma área

mais ampla. Além disso, os experimentos práticos concentraram-se em equipamentos

IEEE 802.11a/b/g (WNICs PCI e APs) de um mesmo fabricante (3COM), de modo que

os resultados quantitativos apresentados podem não ser os mesmos em ambientes hetero-

gêneos.

Outro ponto importante é que, devido a existência de um número reduzido de WNICs

PCI disponíveis, optou-se por usar nos experimentos uma máquina associada por AP,

tal que em cada uma delas foi emulado o comportamento esperado para vários clientes

recebendo fluxos UDP com taxa de 1 Mbps através de um mesmo canal, ou seja, pelo

mesmo AP. Espera-se que o comportamento com múltiplos clientes reais por AP seja

muito próximo, já que, basicamente, a tarefa do cliente se resume ao recebimento dos

pacotes UDP (o que envolve envio de ACKs na camada MAC, implementada nofirmware

da WNIC) enviados pelo servidor de maneira escalonada no tempo, isto é, sem rajadas,

para cada um dos clientes, de modo que não é esperado que ocorra contenção no acesso

ao meio.

Em particular, cabe discutir com mais detalhes os resultados obtidos através dos ex-

perimentos práticos com os da literatura, usados nas simulações. A Figura 9.1, extraída

de [55], apresenta, dentre outras informações, a distânciamáxima com que são capazes

de operar os dois modos de maior vazão efetiva na camada de aplicação: 21 Mbps / 30 m

para o Modo 8 e 16 Mbps / 60 m para o Modo 6. Segundo a especificação do padrão IEEE

802.11a [34], a sensitividade mínima de recepção destes modos deve ser de -65 dBm e -70

dBm, respectivamente, valores estes que estão de acordo como datasheetdas interfaces

802.11a/b/g usadas nos testes [1]: -70 dBm e -78 dBm. Assim, no pior caso (usando o

valor de sensitividade estabelecido no padrão e os alcancesdivulgados em [55]) pode-

se assumir que a transmissão para um receptor posicionado a 60 metros de distância do

transmissor usando o Modo 6 só é possível se a potência de transmissão (Ptx) usada nos

APs for tal que o receptor receba o sinal com pelo menos a potência mínima de recepção

(Prx) igual a -70 dBm. Aplicando a fórmula deFree Space Path Losscom este nível de

Prx, e Ptx reduzida em 6 dB (caso em que ACI torna-se insignificante), conclui-se que a

distância máxima seria próxima a 30 m. Isto porque, em via de regra, a fórmula mostra

que uma redução para um quarto na Ptx (6 dB) faz com que a distância alcançada com a

mesma Prx caia para a metade.

Como os resultados empíricos concentrados no Modo 6 mostraram que, na prática, é

possível atingir vazão efetiva em torno de 24 Mbps (com mecanismo de RTS/CTS desa-
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Figura 9.1: Vazão efetiva de diferentes modos do 802.11a em função da distância

bilitado) e não apenas 16 Mbps conforme reportado na literatura, pode-se argumentar que

o impacto da redução de 6 dB em Ptx, suficiente para eliminar a ACI nos experimentos

com três APs operando em canais adjacentes (sem separação),continua validando grande

parte dos experimentos simulados [55]. Isto porque o Modo 6,com o alcance reduzido

para 30 m por operar com um quarto de Ptx, proporciona uma vazão superior a assumida

para o Modo 8 (21 Mbps / 30 m). Enquanto isso, em relação ao Modo8 foi mostrado que

a redução na potência precisou ser ainda maior para eliminara ACI (9 dB), provavelmente

causada pelo fato deste modo operar com uma menor sensitividade mínima de recepção.

Com isso, o alcance efetivo do Modo 8 explorando pontos de acesso co-localizados ope-

rando sem canais de separação tende a ser próximo a 10 metros,o que tende a restringir

significativamente a sua aplicabilidade prática.

9.1 Considerações Finais

Para concluir a discussão desta tese, cabe salientar que, demaneira geral, o ganho de

desempenho que pode ser obtido melhorando uma determinada porção de um sistema

computacional pode ser calculado através da Lei de Amdahl [59]. Em particular, esta lei

define a aceleração (speedup) que pode ser obtida com o melhoramento de uma determi-

nada parte do sistema, através da seguinte equação:

speedup =
desempenho usando o melhoramento

desempenho sem o melhoramento
(9.1)

No contexto declustersde computadores usados para executar programas paralelos,
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o tempo de execução (execution time) é normalmente usado como principal métrica de

desempenho e o melhoramento considerado corresponde ao acréscimo de processadores

(ou nós de computação). Neste caso, é usada a fórmula alternativa despeedup:

speedup =
execution time sem o melhoramento

execution time com o melhoramento
(9.2)

De forma complementar, a eficiência (efficiency) do sistema pode ser calculada como

segue:

efficiency =
speedup

processadores
(9.3)

Nos casos em que ospeedupcresce linearmente com a incorporação de processa-

dores/nós de computação, o desempenho do sistema é considerado de escalabilidade li-

near e 100% eficiente (eficiência = 1). Caso a inclusão de nós gere um aumento no

speedupsuperior ao linear, o desempenho é denominado superlinear.Quando este é in-

ferior ao linear, ainda assim o desempenho do sistema é considerado escalável, porém

sublinear. Por outro lado, quando a inserção de nós chega ao ponto em que passa a causar

diminuição nospeedup, é dito que o sistema teve uma desaceleração (slowdown), ou seja,

chegou ao seu limite de escalabilidade.

De maneira análoga, este conceito pode ser levado para o problema abordado nesta

tese, usando a taxa de bloqueio como principal métrica de desempenho. Conforme visto

nos experimentos realizados, o sistema básico proposto de SWVoD baseado em APs co-

localizados mostrou uma escalabilidade linear até o númeromáximo de canais não so-

brepostos suportado pelos padrões 802.11a/g. Ou seja, o desempenho usando os recursos

extras de largura de banda incorporados a cada duplicação donúmero de APs, permitiu

que o sistema duplicasse a sua capacidade de atendimento de requisições. Por exemplo,

ao duplicar o número de APs, foi capaz de atender, com a mesma taxa de bloqueio, o do-

bro de requisições por minuto ou, de forma equivalente, vídeos com o dobro da duração.

Em particular, no sistema CINAPS com a heurística BERF, ospeedupfoi inclusive super-

linear, já que foi capaz de usar mais eficientemente uma quantidade crescente de largura

de banda agregada, superando o desempenho da heurística LLF+ usada no sistema básico.

Portanto, de acordo com este embasamento teórico sobre avaliação de desempenho e

com os pontos discutidos ao longo deste capítulo acerca dos resultados obtidos através

de experimentos simulados e práticos, é correto afirmar que ahipótese base desta tese é

verdadeira, isto é, os sistemas SWVoD propostos – baseados no uso de APs co-localizados
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em conjunto com os mecanismos e políticas de gerenciamento de recursos introduzidos –

são, de fato, soluções escaláveis eficientes para os cenários avaliados.

No próximo capítulo são brevemente caracterizados trabalhos encontrados na litera-

tura relacionados a diversos aspectos abordados nesta tese, os quais, quando factível, são

contrastados com as soluções propostas neste estudo.
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Capítulo 10

Trabalhos Relacionados

Este capítulo visa relacionar esta tese com outros trabalhos relevantes encontrados na

literatura, divididos em duas áreas: uma específica – sistemas VoD para WLAN – e outra

geral – redes sem fio.

10.1 Sistemas VoD para WLAN

Embora existam alguns trabalhos de pesquisa que tratem o problema de sistemas VoD

para WLANs, o levantamento bibliográfico realizado no decorrer deste trabalho de tese

não apontou para nenhum trabalho com abordagem semelhante aempregada nesta tese.

Dos sistemas de transmissão de vídeo encontrados, foram escolhidos o MobiVoD [88]

e WiVision [20] para uma breve análise comparativa em relação as soluções propostas

presentes nesta tese.

O MobiVoD é um projeto de sistema VoD para clientes móveis em redesad hoc, o

qual emprega a técnica debroadcastperiódico para aumentar a escalabilidade de vídeos

populares. Em contraste com os diferentes sistemas SWVoD propostos nesta tese, Mo-

biVoD não explora a largura de banda agregada de APs co-localizados, e sua avaliação

se restringe a resultados para apenas um vídeo (melhor caso para esquemas baseados em

broadcaste multicast).

Por outro lado, o WiVision se diferencia por ser um sistema que suporta tanto dis-

tribuição de vídeo ao vivo quanto sob demanda sobre WLANs localizadas na “última

milha” (last-mile). Embora o trabalho que descreve o WiVision ofereça resultados práti-

cos do sistema para redes 802.11b com múltiplos APs, os autores assumem um serviço de

melhor esforço e mostram os erros que ocorrem em diferentes situações. Ao contrário do

WiVision, os sistemas propostos nesta tese oferecem garantias de QoS mínimas através

de reserva de recursos.
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10.2 Redes sem Fio

Apesar de serem parcialmente relacionados com o tema desta tese, diversos estudos rea-

lizados com o objetivo de controlar e otimizar o uso da largura de banda oferecida em

WLANs merecem ser citados. Nesta seção, são descritos sucintamente esses trabalhos,

divididos nas seguintes categorias: controle de associação, sincronização de APs, agrega-

ção de canais, redesmesh, consumo de energia, ajuste de modos de transmissão e interfe-

rência entre canais adjacentes.

10.2.1 Controle de Associação

Diversos trabalhos tratam do problema do controle de associação de clientes quando estes

entram na área de cobertura de múltiplos APs, tendo como focobalanceamento de carga

(objetivando uma utilização homogênea da largura de banda dos APs) e justiça (visando

oferecer a mesma qualidade de serviço para todos os usuários).

Por exemplo, o trabalho em [73] defende o uso de esquemas que considerem a carga

dos APs no momento da associação, otimizando o uso da rede. Além disso, sugere a

necessidade de existirem mecanismos que ofereçam suporte àreassociação de clientes

a APs quando é detectado desbalanceamento. Já em [80] é proposto um algoritmo de

balanceamento de carga dinâmico, chamado DLBA, que controla a associação de clientes

aos APs de modo que o valor médio de RSSI seja maximizado e a variância deste RSSI e

do total de clientes por AP seja minimizado. Seus resultadosde simulação, considerando

que todos os clientes têm o mesmo perfil de tráfego, mostram que o DLBA é capaz de

distribuir com justiça os clientes pelos APs. Por outro lado, [46] considera as condições

dos canais no processo de associação, implicitamente providas pelo padrão 802.11h1. Os

resultados de simulação do esquema mostram sua superioridade em relação a heurística

básica SSF descrita na seção anterior, adotada pelo 802.11,especialmente quando existe

interferência externa.

Em particular, o trabalho [14] mostrou que o desempenho de seu esquema focado

em justiça supera as heurísticas SSF e LLF descritas anteriormente e que, através do

balanceamento de carga nos APs, a vazão total da rede também pôde ser aumentada2.

1Padrão criado para atender os aspectos regulatórios do Comitê Europeu de Radiocomunicações no que
se refere a banda de 5 GHz.

2Embora este trabalho não tenha estudado o comportamento do sistema focando nas necessidades da
aplicação, ajudou a entender melhor o problema do controle de associação e inspirou a idéia da sua aplicação
ao contexto de VoD.
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10.2.2 Sincronização de APs

Além da abordagem descrita acima, alguns trabalhos encontrados na literatura se caracte-

rizam por propor o uso de sincronização entre múltiplos APs para atingir maiores níveis

de QoS.

Em [21] é proposto um protocolo adaptativo para sincronizarmúltiplos APs com PCF

e DCF habilitados, de modo que a fatia de tempo reservada paracada um dos modos,

respectivamente CFP (Contention Free Period) e CP (Contention Period) possa variar

dinamicamente de acordo com as características do tráfego.

Por outro lado, o MiFi [13] realiza a coordenação centralizada de múltiplos APs,

fazendo com que o CFP dos APs seja sincronizado, evitando interferência3 com o intuito

de garantir QoS.

10.2.3 Agregação de Canais

Outra idéia que vem sendo objeto de vários trabalhos que visam a aumentar a vazão

em WLAN é a agregação de canais. Como exemplo, [53] propõe um esquema onde

estações capazes de operar em múltiplos canais simultaneamente (multi-canal) podem

agrupar canais para aumentar a sua própria vazão, sem inviabilizar a utilização, na mesma

rede, de estações padrões que suportam apenas um canal.

Além das iniciativas acadêmicas, diversos fabricantes de equipamentos WLAN já ofe-

recem soluções proprietárias e não interoperáveis de agregação de canais em seus produ-

tos (ex. turbo modeda 3COM). Embora a agregação de canais aumente efetivamentea

vazão por canal, implica em reduzir o número de canais não sobrepostos de modo que

a vazão agregada não é afetada significativamente. Outras iniciativas interessantes são o

802.11F [36] da IEEE, que foi uma tentativa de definir um protocolo para interoperabili-

dade entre APs (Inter-Access Point Protocol- IAPP), cujo documento foi cancelado em

2006, e o grupo de trabalho em andamento formado pela IEFT, conhecido como CAP-

WAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points), que também objetiva prover

especificações para aumentar a interoperabilidade entre APs. Por fim, resta mencionar que

a IEEE está trabalhando no padrão 802.11n (atualmente em versãodraft) com o intuito

de oferecer maior vazão efetiva através de esquemas MIMO (Multiple-Input Multiple-

Output).

3Problema conhecido como “overllaping cell problem” que pode ocorrer em redes com múltiplos APs
operando no modo PCF, onde transmissões em células adjacentes podem causar interferência durante o
período CFP.
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10.2.4 RedesMesh

No que se refere a aumento de vazão, outra área de estudo que tem recebido crescente

atenção é a de redesad hocorganizadas comomeshes4. Em particular, trabalhos que

exploram múltiplos canais [74] e/ou múltiplas interfaces [93] merecem destaque. Em [4]

é apresentada uma visão geral sobre as questões mais relevantes relacionadas a utilização

de redesmesh.

10.2.5 Consumo de Energia

Apesar de não existirem outros trabalhos que explorem o uso de APs co-localizados para a

construção de sistemas VoD escaláveis para dispositivos móveis, vários trabalhos atacam

a questão do consumo de energia em aplicações destreamingde vídeo. Em particular, [17]

foi o primeiro a propor a utilização deburstpara reduzir o consumo nas interfaces 802.11,

através do modosleep. Além da proposta, é demonstrado que a WNIC permanece ociosa

durante mais de 56% do tempo, mesmo com fluxos de 2 Mbps, e que o modo de economia

de energia do 802.11 é ineficiente para fluxos com taxa superior a 56 Kbps. Apresenta

também um estudo sobre o impacto de técnicas de redução de consumo em WNICs para

diferentes formatos destreamingem estratégias baseadas no servidor (através de controle

de tráfego) ou no cliente (através de previsão de intervalosociosos).

Em um trabalho posterior [89], é mostrado que estratégias baseadas no cliente que

utilizam previsão linear alcançam melhores resultados em relação a abordagem inicial,

que considerava apenas a média. No entanto, [47] argumenta que o uso deburstpode au-

mentar o congestionamento, propondo como solução a adoção de um esquema adaptativo

com tamanho deburst variável. Por outro lado, [6] defende o uso de políticas de esca-

lonamento e gerenciamento debuffersque exploram o modooff. Outra estratégia para

redução de consumo é a aplicação detranscodingpara diminuir o tempo em que a WNIC

permanece em modoreceive, empregada em trabalhos como [58] e [84].

10.2.6 Ajuste de Modo de Transmissão

O padrão IEEE 802.11 [33] e seus suplementos não especificam um algoritmo para se-

leção de modo de transmissão. Em geral, os fabricantes de equipamentos 802.11 imple-

mentam esquemas proprietários para a seleção, normalmentebaseados em informações

4Onde dispositivos com função de roteamento, semelhante a exercida pelos APs (podendo ou não fun-
cionar comogatewayspara redes cabeadas), são interligados porlinks sem fio. Além disso, se diferencia
de redesad hocconvencionais porque a variação na sua topologia é significativamente menos freqüente.
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estatísticas (perda de pacotes, latência, entre outras). Por outro lado, diversos trabalhos

acadêmicos estudaram soluções baseadas na intensidade do sinal recebido pelas estações

(RSSI) para determinar as condições do canal e então empreender decisões de escolha de

modo de transmissão.

O trabalho [29] foi um dos precursores neste tipo de pesquisaao propor o mecanismo

de escolha automática de modo de transmissão denominado RBAR (Receiver-Based Au-

toRate), voltado para o padrão 802.11b. Em trabalho posterior [55], foi avaliada por

simulação a vazão efetiva dos diferentes modos do 802.11a, além de ter sido analisada

a eficiência dos mecanismos de RBAR e de uma extensão deste, denominado P-RBAR

(PredictiveRBAR).

Por outro lado, foi mostrado em [27] que um esquema de escolhainteiramente baseado

em RSSI sofre de imperfeições que impactam negativamente emaplicações destreaming.

Como solução, foi proposto e avaliado empiricamente um esquema híbrido que utilizou

tanto informações estatísticas como a intensidade do sinalmedida, capaz de adequar-se

mais rapidamente a variações nas condições do canal em relação ao esquema puramente

baseado em estatísticas, ao mesmo tempo em que contornou as imprecisões obtidas com o

esquema inteiramente baseado em RSSI. Entretanto, estes dois últimos trabalhos apresen-

taram resultados restritos à um único fluxo entre apenas duasestações, não contemplando

a anomalia [28] que surge em cenários com múltiplos clientesoperando no mesmo canal.

10.2.7 Interferência entre Canais Adjacentes

Trabalhos recentes quantificaram empiricamente o efeito dainterferência entre canais ad-

jacentes (Adjacent Channel Interference- ACI), com e sem sobreposição de freqüência

entre canais vizinhos. Em [57] é demonstrado, através de um modelo de interferência

construído com base em experimentos práticos realizados com 802.11b, que o uso de ca-

nais parcialmente sobrepostos pode levar a uma utilização mais efetiva do espectro e a um

melhor desempenho para as aplicações. Apesar de relevante,com aplicações em esque-

mas de seleção de canais em WLANs infra-estruturadas e emmeshes, não modela corre-

tamente o efeito da interferência entre canais não sobrepostos com modulação OFDM –

caso dos canais do 802.11a e de parte do 802.11g – já que considera a energia nos pon-

tos de sobreposição baixa o suficiente para ser desprezível.Tanto em [18], quanto em

[10], foi mostrado através de resultados práticos que a interferência entra canais vizinhos

não sobrepostos pode causar uma degradação significativa navazão efetiva dos canais.

Em particular, o primeiro trabalho salientou que uma das formas efetivas de contornar o
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efeito da ACI é o uso de controle de potência. No segundo, foi sugerido que a queda na

vazão ocorre pelo impacto da ACI no mecanismo de CCA (Clear Channel Assessment),

onde causa “falsos negativos”.

10.3 Considerações Finais

Analisando o conjunto de propostas desta tese em relação aostrabalhos relacionados a

VoD discutidos neste capítulo, cabe ressaltar que esta tesese diferencia dos demais estu-

dos encontrados na literatura por apresentar soluções escaláveis eficientes para projetos

de VoD em redes sem fio, otimizados para cenários com alta densidade de clientes, com

ou sem concentração de acesso em parte do acervo. Em relação aos demais trabalhos

mencionados, pode-se dizer que está diretamente relacionada ao problema do controle de

associação, porém representa uma nova abordagem, focada naaplicação. Além disso, nas

propostas desta tese não é preciso adotar estratégias de sincronização de APs como as

descritas pois elas só são necessárias quando usados múltiplos APs operando com PCF e

diferentes classes de tráfego (as propostas desta tese utilizam apenas DCF e assumem a

existência de uma única classe de tráfego). Já a estratégia de aumento de vazão por agre-

gação de canais não se mostra necessária para transmissão defluxos de vídeo em WLAN

dado que fluxos unitários não excedem a capacidade de um canal. Embora as propo-

stas desta tese tenham sido concebidas para uso em WLANs infra-estruturadas, mostra-se

factível empregar grande parte das soluções propostas paraa criação de um projeto otimi-

zado para o contexto de redesmesh, o qual acredita-se que representa um novo paradigma

com forte tendência em redes sem fio.

Cabe salientar que os trabalhos descritos envolvendo estudos de consumo de energia

não consideram a potencial economia decorrente da latênciade serviço, analisada dentre

as propostas desta tese em conjunto com o uso deburst. Já no caso de trabalhos de ajuste

de modo de transmissão, a solução proposta na tese resolve deforma simples o problema

da anomalia mencionado, equivocadamente desprezado em vários trabalhos. Por fim, tra-

balhos recentes têm tratado o problema da interferência no gerenciamento de redes sem

fio, seja esta co-canal ou proveniente de canais adjacentes parcialmente sobrepostos em

freqüência e não sobrepostos. No presente trabalho foi confirmado, através de experi-

mentos práticos, que a ACI é de fato um limitante para esquemas com pontos de acesso

co-localizados. Entretanto, constatou-se que, com um correto gerenciamento da potência

de transmissão dos APs, pode-se reduzir a interferência entre canais adjacentes não so-
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brepostos em freqüência para valores que viabilizam a comunicação com máxima vazão

efetiva.
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Capítulo 11

Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões decorrentes deste trabalho de

tese, bem como os trabalhos futuros identificados como relevantes.

11.1 Conclusões

Em caráter geral, a partir desta tese pode-se concluir que a hipótese base enunciada na

introdução é verdadeira, ou seja, o emprego de aglomerados (clusters) de pontos de acesso

co-localizados operando em canais sem sobreposição, aliado a mecanismos e políticas

que permitiram um uso eficiente dos recursos proporcionadospelos APs, é uma solução

escalável efetiva para sistemas de distribuição de mídias contínuas sob demanda em redes

sem fio.

A partir das diversas questões relacionadas a esta hipótesetratadas no trabalho, pode-

se concluir também que:

• O sistema SWVoD básico proposto, baseado em uma heurística de controle de as-

sociação de clientes a APs –Least Loaded First(LLF) modificada para garantir

largura de banda mínima – genérica, foi capaz de distribuir eficientemente vídeos

de curta duração (até 360 s), com latência de serviço próximade zero, em cená-

rios otimistas onde é assumido que os clientes estão na área de cobertura docluster

de APs co-localizados e que a vazão efetiva por canal, na camada de transporte, é

próxima ao valor máximo, ligeiramente maior que 30 Mbps, talque a vazão agre-

gada máxima obtida com 16 APs (13 no 802.11a e 3 no 802.11g) supera 480 Mbps

(conforme valores extraídos da literatura [56] e parcialmente confirmados nos ex-

perimentos práticos apresentados no Capítulo 8). Estes resultados sugerem que o

sistema básico poderia ser uma solução atrativa para váriasclasses de aplicações de
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VoD escaláveis que necessitam de garantias de QoS como trailers de filmes, notí-

cias, videoclipes e comerciais, notoriamente de curta duração. Entretanto, além dos

resultados terem mostrado que este sistema é ineficiente para vídeos de mais longa

duração, as premissas assumidas só seriam válidas em áreas pequenas (cerca de

10x10 m2), quando usado o modo de transmissão de maior vazão (Modo 8) com a

redução de 9 dB na potência de transmissão (Ptx) dos APs necessária para contornar

o problema da interferência entre canais adjacentes, explicada em detalhes no Capí-

tulo 8. Por outro lado, os resultados com 8 APs, totalizando uma largura de banda

agregada (AB) de 240 Mbps (8 x 30 Mbps), seriam válidos (atendendo uma área de

aproximadamente 30x30 m2, conforme a literatura [55]), respeitando-se um canal

de separação (sem necessidade de redução na Ptx). Neste cenário, o sistema poderia

atender com sucesso todas as requisições para vídeos de até 360 s de duração, desde

que a taxa de chegada não fosse superior a 30 req./min. Outra alternativa, capaz de

atender uma área equivalente, porém mais eficiente do ponto de vista de disponi-

bilização de largura de banda, seria a utilização do Modo 6 detransmissão, com

redução de 6 dB na Ptx, que permitiria o uso simultâneo dos 16 APs, totalizando

uma AB de 384 Mbps (16 x 24 Mbps).

• O sistema CINAPS (Cluster of INexpensive Access PointS), o qual introduziu duas

novas heurísticas –Early Released First(ERF) eBounded ERF(BERF) – focadas

na aplicação, foi capaz de reduzir substancialmente a taxa de bloqueio de requi-

sições em comparação com o projeto básico através de um esquema de alocação

preguiçosa de canais para atendimento de requisições em momentos de ocupação

plena da rede. Entretanto, esta nova abordagem gera como efeito colateral um au-

mento na latência de serviço, limitado pelo fator de paciência, isto é, pelo tempo

máximo que os usuários aceitam esperar entre a requisição e oinício do recebi-

mento do vídeo, além de assumir o mesmo cenário otimista descrito acima.

• O sistemaPower-awareCINAPS estendeu o projeto original do CINAPS para pro-

ver suporte a duas técnicas –delayed reassociation, proposta nesta tese, ebursty

transmission, adaptada da literatura – de redução de consumo de energia das in-

terfaces de rede (WNIC) dos dispositivos móveis que, trabalhando de forma com-

binada, atingiram reduções de até 84% em relação ao CINAPS original, as quais

podem ser empregadas em outros sistemas SWVoD conforme discutido no capítulo

anterior.
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• O sistemaDistance-awareCINAPS, o qual incorporou ao projeto original do CI-

NAPS uma nova heurística – DBERF – consciente do alcance efetivo dos modos

de transmissão do 802.11a e que usa a distância entre clientes e oclusterde APs

como critério de admissão, teve seu desempenho impactado pelo coeficiente de área

descoberta (percentual de área descoberta) apenas nos casos em que o valor deste

coeficiente é superior a taxa de bloqueio ideal (obtida desconsiderando a distân-

cia). Além disso, foi mostrado que, apesar da abordagem adaptativa de escolha

de modo de transmissão ter sido capaz de diminuir a taxa de bloqueio média em

pouco mais de 6% em relação a média obtida com o modo de transmissão estático

de melhor desempenho médio (Modo 6: alcance = 60 m), em casos pontuais a dife-

rença chegou a valores significativos (mais de 19% para uma área de 200x200 m2).

Note que neste caso é considerado um cenário significativamente mais realista do

que os anteriores, visto que captura a relação existente entre o tamanho da área e o

alcance efetivo dos modos de transmissão, e de certo modo, seus resultados quan-

titativos configuram-se como umlower boundde desempenho porque se baseiam

nos valores de vazão efetiva relatados em [55], significativamente inferiores aos

obtidos nos experimentos empíricos apresentados no Capítulo 8. Por outro lado,

conforme discutido no capítulo anterior, a implementação da abordagem adaptativa

não é trivial e, mesmo se implementada de forma eficiente, a diferença entre o seu

desempenho e o ideal continuaria sendo expressiva.

• O sistema GAPS (Grid of collocated Access PointS), o qual extrapola a proposta

do CINAPS de tal forma que múltiplosclusterssão utilizados para a formação de

uma grade de distribuição de VoD onde a quantidade de APs porclusterpode ser

definida estaticamente ou dinamicamente de acordo com o padrão de concentra-

ção do clientes (CCP), foi capaz de reduzir significativamente a taxa de bloqueio

de requisições de vídeo em comparação aoDistance-awareCINAPS. Também foi

mostrado que um esquema dinâmico de escalonamento de APs para osclustersé

fundamental para que o GAPS opere eficientemente em ambientes em que o CCP

pode variar. Por fim, através de novas métricas quantitativas complementares in-

troduzidas neste estudo, foi verificado que o aumento no custo de implantação de

esquemas de GAPS dinâmicos é totalmente compensado pelo aumento potencial na

receita decorrente do aumento na percentagem de requisições atendidas.

• Os resultados dos experimentos empíricos demonstraram queé factível o uso de
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clustersde APs co-localizados e reforçam grande parte das premissasanteriores,

com pequenas variações quantitativas em relação aos valores relatados na litera-

tura. Em particular, foi mostrado que o efeito da interferência entre canais adja-

centes (Adjacent Channel Interference- ACI) – causado pela máscara de espectro

do 802.11a/g – aparece de fato em ambientes onde canais adjacentes são usados

em uma mesma área, com grande proximidade entre os dispositivos transmissores.

Contudo, os experimentos com diversas combinações de parâmetros de potência

e de modo de transmissão dos APs co-localizados mostraram naprática que uma

redução de 6 dB na potência de transmissão foi suficiente paraeliminar o efeito

do ACI no Modo 6, permitindo a transmissão com a máxima vazão efetiva deste

modo (24 Mbps) usando simultaneamente canais adjacentes. Já para o Modo 8, foi

necessário reduzir em 9 dB pra obter o mesmo resultado. O efeito colateral desta

diminuição da potência de transmissão em relação ao seu valor original (para 1/4

de 18 dBm no Modo 6 e para 1/8 de 16 dBm no Modo 8) causa uma potencial

redução do alcance efetivo do Modo 6 para a metade do seu valornormal (e ainda

maior para o Modo 8). Além disso, os experimentos envolvendoreassociação mos-

traram qualitativamente que ooverheadde mudança de canal variou de apenas 2

ms até 5006 ms. Mesmo no pior caso, é pouco significativo em relação a duração

dos vídeos considerados nos estudos. Além disso, só impactaria nos casos em que

a requisição é atendida imediatamente.

11.2 Trabalhos Futuros

A questão principal que ficou em aberto é a incorporação de técnicas de reuso de fluxo

nos projetos de sistemas SWVoD propostos, conforme discutido no Capítulo 9. Em parti-

cular, como uma das premissas dos projetos propostos é a existência de uma fonte centra-

lizada de tráfego – servidor de vídeo –, permitindo assumir que a quantidade de colisões

usando DCF seja insignificante, mostra-se mais indicado adotar técnicas que não firam

essa premissa. Neste caso, um novo projeto capaz de incorporar de forma eficiente a téc-

nicaPatching(possivelmente em conjunto comBatching) se apresenta como um trabalho

potencialmente relevante.

Outro objeto de pesquisa importante é a investigação por simulação do desempenho

dos projetos propostos para conjuntos heterogêneos de vídeos com diferentes taxas e du-

rações, considerando a presença de usuários voláteis e cobrindo períodos de tempo mais
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extensos, onde o efeito doprime timepossa ser exercitado através de composições de

processos de Poisson com taxas diferentes, conforme discutido no capítulo anterior.

Em relação a questão do consumo de energia, seria interessante incorporar e avaliar

novos mecanismos que considerem o residual de bateria nos processos de admissão de

requisições, sob dois aspectos: (i) pontos de acesso com diferentes taxas debursty(β),

incluindo valores menores do que um – que influenciam na latência e nos mecanismos

de controle de liberação de canais – e (ii) diferentes versões do mesmo vídeo – onde o

cliente só teria sua solicitação aceita se houvesse uma versão do vídeo cuja demanda de

energia para recebimento e exibição fosse inferior ao resíduo de carga da bateria do seu

dispositivo móvel.

Além destes pontos, existem espaços para a pesquisa de vários mecanismos comple-

mentares aos propostos nesta tese, tais como: mecanismo eficiente de tolerância a falhas

no WCM (e WCMS) para os casos em que servidores redundantes são utilizados para ofe-

recer alta disponibilidade (por exemplo, um WCM redundante); mecanismo deprobede

baixooverheadpara substituir o uso de um mecanismo de localização em DBERF; me-

canismo efetivo de identificação doclustermais próximo e de gerenciamento de estado

dos APs (active/stand-by) no projeto GAPS; e mecanismo eficaz defeedbackpara dar

suporte a abordagem adaptativa de seleção de modo de transmissão integrado ao esquema

de gerenciamento de canais usado pelo WCM.

No caso das avaliações empíricas, seria relevante estudar odesempenho doclusterde

APs co-localizados em um ambienteindoor mais amplo, onde o alcance efetivo dos dois

modos de transmissão de maior vazão efetiva focados nesta tese possam ser corretamente

quantificados. Idem para ambientesoutdoor. Além disso, outro experimento que merece

ser elencado é a emulação de tráfegomulticast, o qual servirá de base para os estudos

necessários para a incorporação das técnicas de reuso de fluxo (como os fluxosmulticast

não geram ACK na camada MAC, é esperado que ocorram variaçõesem relação aos

resultados quantitativos de vazão efetiva obtidos nos estudos comunicast).

Além destes, outro ponto relevante seria a implantação, em um cenário real, do protó-

tipo GloVE-CINAPS implementado (Apêndice C), eventualmente estendido com as fun-

cionalidades de segurança desenvolvidas no contexto do projeto TRAVIS-QoS. Este pro-

jeto visou o desenvolvimento e integração desoftwarespara um sistema de distribuição

escalável de VoD, com acesso através de dispositivos sem fio com tecnologia 802.11 aten-

dendo a requisitos definidos de segurança e de qualidade de serviço, fruto de um esforço

conjunto de pesquisadores da COPPE/UFRJ, ligados ao LCP e aoRAVEL, do IME e da
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UFES, com apoio financeiro da FINEP e do CNPq. Através desta implantação prática,

seria possível coletar estatísticas para uma modelagem mais realística do comportamento

dos usuários de um sistema SWVoD e eventuais detalhes de funcionamento que só apa-

recem em uma implantação real em grande escala. Por exemplo,dois ambientes podem

ser alternativas capazes de viabilizar um experimento com grande quantidade de aces-

sos:hotspotde um terminal de aeroporto (visto que é notório o uso crescente delaptops

nestes locais, tal que a quantidade simultânea de pessoas usando estes dispositivos nos

horários de maior movimento já é bastante significativa, principalmente em aeroportos

freqüentados regularmente por grande número de executivos– Santos Dumont, no Rio de

Janeiro, e Congonhas, em São Paulo, são os principais exemplos no Brasil) ou em um cen-

tro de convenções (durante uma grande conferência de tecnologia, por exemplo). Neste

contexto, seria também relevante incorporar mecanismos para automatização da configu-

ração dos APs (definição do canal de operação, modo de transmissão, potência, entre ou-

tros), usando a abordagem proposta em [81], onde é mostrado que é possível criar, através

de engenharia reversa de interfaceswebfreqüentemente disponibilizadas pelos principais

fabricantes de pontos de acesso, um mecanismo efetivo de gerenciamento, usando HTTP.

Outras três grandes questões de pesquisa que merecem ser destacadas, colocadas aqui

de forma ampla, seriam a análise de soluções para sistemas SWVoD envolvendo arqui-

teturas WLAN distribuídas (mais conhecidas como redesmesh), padrões emergentes de

redes sem fio (por exemplo, o IEEE 802.16, comumente chamado de WiMAX [43]) e de

estratégias para alocação otimizada do espectro de freqüência e de tolerância a interfe-

rência (desde esquemas de seleção automática de canais [82], passando por engenharia

de antenas inteligentes e chegando até propostas mais radicais, como é o caso de rádios

cognitivos).
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Apêndice A

Ferramenta TCHE

Neste apêndice é apresentada uma visão geral sobre a ferramenta de simulação de eventos

discretos desenvolvida para a avaliação dos mecanismos e políticas dos sistemas VoD

escaláveis baseados em pontos de acesso co-localizados propostos nesta tese, chamada

TCHE (Transmission of Continuous Media over Hybrid Environments).

A ferramenta TCHE, ilustrada na Figura A.1, foi implementada em C++ como um

conjunto de objetos – Servidor de Vídeo (VS), Gerenciador deCanais sem Fio (WCM),

Pontos de Acesso (APs) e Clientes (VPs) – que se comunicam através de pseudo-canais

de comunicação parametrizados. Cada ação de um objeto desencadeia a geração de uma

sequência de eventos (chamadas de métodos) no próprio objeto ou em outros objetos. O

controle desta dinâmica é feito através de umloopprincipal que opera sobre uma lista de

eventos futuros (Future Event List- FEL), implementada através de um lista ordenada por

tempo. Além da FEL, o objeto WCM também mantém uma lista de liberação (Release

List - RL), também ordenada por tempo, para implementar o mecanismo de alocação

preguiçosa de canais explicado no Capítulo 4.

Os parâmetros utilizados em TCHE são os seguintes (conformesintaxe extraída da

ajuda da ferramenta, ligeiramente diferente da usada no modelo apresentado no Capítulo

3):

Sintaxe: ./tche_simulator [semente] [clientes] [saps] [v ideos]
[tempo_simulacao] [politica_WCM]
[tam_videos] [taxa_videos] [max_latencia]
[alcance] [area_simulacao]

semente: Semente usada na geração de números pseudo-aleató rios;

clientes: Número de clientes (VPs);

saps: Número de pontos de acesso (APs);
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LISTA DE EVENTOS

Tempo Evento

Servidor de
Vídeo
(VS)

1

Clientes
(VP)

N

Pontos de
Acesso 

(AP)
N

Gerenciador
de Canais

(WCM)
1

LOOP PRINCIPAL

LISTA DE LIBERAÇÃO

RLtime RLoutros

Figura A.1: Componentes da ferramenta de simulação

videos: Número de videos;

tempo_simulacao: Tempo de simulação;

politica_WCM: Heurística de controle de associação
(LLF+=3, ERF=4, BERF=5 e DBERF=6);

tam_videos: Duração dos vídeos;

taxa_videos: Taxa dos vídeos;

max_latencia: Fator de Paciência;

alcance: Alcance efetivo do modo de transmissão usado
(usada apenas em DBERF);

area_simulacao: Área de simulação (usada apenas em DBERF).

Além destes parâmetros passados na linha de comando, a ferramenta TCHE usa (de-

pendendo da heurística escolhida) arquivos complementares – poisson.cfg, zipf.cfg e va-

zao_sap.cfg – criados por ferramentas auxiliares ou manualmente. O primeiro contém

uma entrada para cada cliente, correspondente ao intervalode tempo entre requisições,

conforme um processo de Poisson (criado pela ferramenta gen_poisson, tendo como en-

trada o número de clientes e a taxa de chegada). O segundo também contém uma entrada

para cada cliente, correspondente ao vídeo selecionado pelo cliente, seguindo uma distri-

buição Zipf (criado pela ferramenta gen_zipf, tendo como entrada o número de vídeos e

o desvioα característico da aplicação). O terceiro contém a vazão efetiva assumida para

os APs (desconsiderado quando usada a heurística DBERF descrita no Capítulo 6).

161



O seguinte encadeamento de eventos ajuda a ilustrar a dinâmica da ferramenta.

Quando um objeto cliente é inicializado, este objeto posta na FEL o seu evento “Inicia-

lizaCliente”. Este evento de inicialização, quando chega ao início da fila, é processado

pelo loop principal (que sempre testa o tempo do evento em relação ao tempo total de

simulação) de tal forma que é chamado o método “PedeRegistro” que posta, após um pro-

cessamento interno, um novo evento de mesmo nome na FEL. Quando o loop principal

processa este evento, chama o método “RecebePedidoRegistro” do AP ao qual o cliente

está inicialmente associado (escolhido aleatoriamente pela ferramenta). A execução deste

método termina com a postagem de um evento de mesmo nome na FEL. Quando proces-

sado, este evento gera uma chamada ao método “PedeRegistro”do mesmo AP que posta

ao final do processo um novo evento “PedeRegistro” na FEL. Ao processar este evento,

o loop chama o método “RecebePedidoRegistro” do WCM que gera o evento de mesmo

nome na FEL. Diferentemente dos casos anteriores, o processamento deste evento pelo

loop executa o método principal do WCM, o “RegistraCliente”. Dependendo da heurís-

tica configurada, dos recursos disponíveis e da situação da RL, a requisição será atendida

ou não. A partir de então a cadeia contrária de eventos ocorreaté que o cliente recebe a

informação de registro, na qual pode constar um AP nulo (no caso de ter sido rejeitada)

ou um AP válido, com uma determinada latência de serviço variando entre zero e o valor

do Fator de Paciência.
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Apêndice B

Ferramenta WiAssess

Neste apêndice é apresentada em linhas gerais a ferramenta de emulação de tráfego usada

nos testes empíricos desta tese, denominada WiAssess (Wireless Assessment). Antes de

descrevê-la, é importante mencionar que a sua implementação foi necessária porque as

ferramentas de avaliação de desempenho de redes amplamenteadotadas na literatura –

Iperf [86] e Netperf [44] – não suportam uma funcionalidade correspondente ao com-

portamento do servidor de vídeo do CINAPS. Mais especificamente, não são capazes de

gerar múltiplos fluxos temporizados (com controle global doescalonamento dos pacotes

pertencentes aos diferentes fluxos) para vários clientes emmáquinas diferentes.

Isto posto, a ferramenta WiAssess foi criada inicialmente em Python e depois rees-

crita para C++ com o objetivo de otimizar o desempenho. Assimcomo as outras duas

ferramentas, WiAssess usa o conceito cliente/servidor de maneira contra-intuitiva, onde

os fluxos medidos são transmitidos do cliente (WiAssess Client) para o(s) servidor(es)

(WiAssess Server). Ao contrário das outras duas, WiAssess trabalha apenas com o pro-

tocolo UDP e suporta os parâmetros especificados abaixo (extraídos da ajuda da ferra-

menta):

WiAssess usage: ./wiassess [-h] [-s] [-c] [-t time] [-r rate ]
[-d destination_IP] [-p destination_PORT]
[-f file] [-l packet_length]

-h : Shows this message;

-s : Server mode;

-c : Client mode;

-t time : Running time;

-r rate : Stream rate;

163



-d IP : Server IP (Client mode; single server);

-p PORT : Destination PORT (Client mode) /
Reception PORT (Server mode);

-f file : Servers sequence (Client mode; multiple servers);

-l packet_length : Packet length.

Em particular, nos testes foi usada a funcionalidade de múltiplos servidores com um

arquivo de seqüencia de máquinas rodando a versão WiAssess Server em uma porta es-

pecífica. O exemplo abaixo mostra o conteúdo de um arquivo hipotético (sequence.txt)

que poderia ser usado para emular o comportamento de um servidor destreamsUDP

atendendo simultâneamente quatro clientes emulados em duas máquinas.

10.10.10.111 10000
10.10.10.112 10000
10.10.10.111 10001
10.10.10.112 10001

Para colocar este exemplo em prática, antes de executar a ferramenta WiAssess Client

na máquina de geração de carga, é necessário inicializar os clientes emulados nas má-

quinas respectivas, com parâmetros compatíveis com os que serão usados na máquina de

carga. Por exemplo, considerando o primeiro cliente da máquina 10.10.10.111, a sintaxe

utilizada para executar uma instância de WiAssess Server para fluxos com taxa de 1024

Kbps, pacotes de 1024 B e duração de 30 s seria:

wiassess -s -p 10000 -l 1024 -r 1024 -t 30

Note que WiAssess Server só começa a computar o tempo depois do primeiro pacote

ser recebido. Finalizado o tempo, apresenta três informações: número de seqüencia ex-

traído do último pacote recebido; total de pacotes recebidos; e taxa computada em função

do total recebido e do intervalo de tempo estabelecido.

Complementando o exemplo, para executar WiAssess Client bastaria usar a sintaxe

que segue:

wiassess -c -f sequence.txt -l 1024 -r 1024 -t 30
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Figura B.1: Fluxogramas simplicados das versões de WiAssess Client

Finalizada a apresentação em alto nível das versões Client eServer da ferramenta

WiAssess, mostra-se relevante salientar que ao longo dos experimentos da tese foram rea-

lizadas melhorias no esquema de temporização da versão Client que impactaram signifi-

cativamente a precisão do tráfego gerado (conforme mostrado no Capítulo 8). Devido a

diferença de comportamento, a versão antiga recebeu o nome de “alfa” e a nova passou a

ser chamar “beta”.

A principal diferença na lógica de execução das duas versõespode ser apreciada nas

Figuras B.1(a) e B.1(b). Na versão alfa a temporização era feita entre pacotes, isto é,

não havia uma temporização entre envios do mesmo pacote paravários clientes, o que

gerava imprecisão na taxa enviada. Já na versão beta, a temporização passou a ser feita

entre envios, associada a um mecanismo mais efetivo de controle do tempo (combinando

espera ocupada comusleeppara intervalos superiores a 10 ms).
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Apêndice C

Protótipo GloVE-CINAPS

Visando demonstrar a viabilidade de implementação do CINAPS em um sistema real, foi

realizado um estudo de viabilidade de integração do SistemaGloVE de VoD escalável

desenvolvido em trabalhos anteriores. Como resultado deste estudo, foi desenvolvido um

novo módulo de Serviço de Gerência do GloVE (SGG) que estendeo original com a

incorporação das funções do WCM (Wireless Channel Manager). Neste apêndice, é feita

uma breve apresentação do Sistema GloVE, seguida do detalhamento das modificações

empreendidas na concepção do novo módulo.

C.1 Sistema GloVE

O Sistema GloVE (Global Video Environment) é uma solução escalável e custo-efetiva

para sistemas VoD, tanto para redes locais quanto para redesde larga escala. O GloVE

implementa duas técnicas otimizadas de reuso de fluxo, efetivas para ambientes que per-

mitam o uso do paradigma P2P – CVC (Cooperative Video Cache) [40] – e para cená-

rios onde o uso deproxiesde vídeo se apresenta como mais indicado – C-CVC (Col-

lapsed CVC) [40]. Inicialmente concebidas como soluções separadas – GloVE-LAN

[61], que implementa CVC, e GloVE-WAN [15], que implementa C-CVC – recentemente

transformou-se em uma solução integrada [8], através de um esquema flexível onde um

SGBD é usado para controle dos metadados necessários para o desenvolvimento de polí-

ticas otimizadas de distribuição dos vídeos de acordo com o cenário.

Este novo esquema de gestão da distribuição é integrado ao sistema de gerenciamento

desenvolvido anteriormente para o controle de autenticação, autorização, contabilidade

e monitoração de usuários, denominado SGG (Serviço de Gerência GloVE). Devido a

isso, o SGG se torna o componente natural para a incorporaçãodas funcionalidades do

WCM, conforme descrito abaixo. Note que devido as premissasassumidas no projeto do
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CINAPS, o protótipo é configurado para não usar P2P, ou seja, todas as requisições são

atendidas pelosproxiesde vídeo do GloVE, denominados Distribuidores.

C.2 Novo Módulo SGG-WCM

As diferenças mais significativas estão concentradas no processo de Inclusão de cliente

(include client), tanto do ponto de vista do cliente quanto do SGG. Do ponto devista do

protocolo (sggprotocol), apenas uma mensagem de controle foi alterada (SGG -> Cliente),

com a introdução do APID (id do AP ao qual o cliente deverá se reassociar) e SL (latência

de serviço). Por outro lado, na dinâmica interna destes componentes ocorrem mudanças

fundamentais, conforme explicado a seguir.

C.2.1 Modificações na Dinâmica do SGG

No SGG, foi adicionado um objeto WCM (basicamente a mesma implementação existente

na ferramenta TCHE apresentada no Apêndice A), o qual é consultado sempre que é

recebido um pedidoinclude clientpara o provimento de um determinado VID (ID do

vídeo). Na versão atual, os parâmetros usados pelo WCM (quantidade de APs, vazão

efetiva e fator de paciência) são passados por linha de comando durante a inicialização do

SGG. De acordo com as características de VID (conhecidas pelo SGG pois este concentra

todos os metadados do sistema) e a disponibilidade atual de largura de banda nos APs

e, no caso de ocupação plena, na expectativa de liberação futura, o WCM estabelece

as informações de APID e SL que serão enviadas para o cliente dentro da mensagem

que anteriormente continha apenas o endereço IP do Distribuidor que enviará o fluxo de

vídeo para o cliente. Para entender corretamente o processode computação da latência de

serviço, é necessário conhecer a dinâmica de funcionamentodos Distribuidores GloVE,

explicada abaixo.

A operação interna do Distribuidor GloVE, implementado combase na técnica C-

CVC, ocorre de forma cíclica, de acordo com a configuração de tempo (slot time) dos

slot buffers. Resumidamente, osslot bufferssão metaestruturas com duração temporal

fixa que permitem associar prioridades diferenciadas aos trechos de vídeo (fundamentais

para os algoritmos de substituição), armazenados em blocosde 1 KB na memória volátil

(RAM). Cada vídeo é representado por um vetor deslot buffersassociado a um vetor de

video bufferstal que todas entradas dosslot bufferspossuem umvideo buffercorrespon-

dente. Além disso, cadavideo bufferpossui um ponteiro que aponta para uma posição
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na RAM onde está armazenado o bloco de vídeo correspondente ou é NULL quando o

bloco não está presente na RAM. Note que, como a configuração de tempo (slot time)

correspondente a umslot bufferé fixada para todos os vídeos, a quantidade de entradas

dosslot buffersque compõem um determinado vetor varia conforme a taxa do respectivo

vídeo respectivo, assim como o tamanho dos dois vetores é função da duração total deste

vídeo.

Nesta representação, o Distribuidor trata cada vídeo como uma seqüência finita de

slot buffers, ordenados de forma crescente. Ao atender a requisição de fluxo de vídeo

completo (desde o seu início), o Distribuidor associa um ou mais clientes (no caso de

mais de um cliente solicitar o mesmo vídeo durante um intervalo de tempo específico,

dando origem ao termo “buffer colapsado”) ao primeiroslot bufferdo vídeo solicitado.

A cada intervalo de tempo equivalente aoslot timeconfigurado, o Distribuidor executa

uma operação chamada de “giro do vetor”, na qual cada um dos clientes ativos é mi-

grado para o próximoslot bufferou removido do Distribuidor se já estiver no últimoslot

buffer. Junto com esta operação, é também executada a operação de atualização das prio-

ridades, substituição de trechos, criação/remoção de fluxos com o servidor (procedimento

necessário para garantir que o conjunto devideo bufferscorrespondente ao próximoslot

buffer de cada um dos clientes esteja preenchido no final doslot time) e, em particular,

o tratamento de requisições de vídeo recebidas durante o último slot timee construção

da fila usada para o escalonamento temporizado do envio de pacotes, conforme explicado

abaixo.

Para cadaslot bufferque contenha clientes ativos são inseridas N entradas (ondeN

é o número de entradas noslot buffer) em uma fila de envio ordenada por tempo. Cada

entrada desta fila contém uma referência a um bloco de vídeo que deve ser enviado para

um ou mais clientes em um determinado tempo definido por umtime stampassociado.

Os time stampsassociados são definidos em função de N e doslot time. Assim, basta

ao Distribuidor processar esta lista respeitando ostime stampspara que todos os pacotes

sejam enviados integralmente e sem rajadas (idealmente, seria necessário um sistema ope-

racional com escalonadorsoft-realtime; entretanto, nos experimentos práticos, realizados

na rede de uma operadora de telecomunicações, um Distribuidor – Processador Intel Pen-

tium 4 2,8 Ghz e 1 GB de RAM – com o escalonador padrão do kernel 2.6 do Linux e

com alta carga – 1512 clientes com vídeos de 256 Kbps –, não foram percebidas perdas

significativas que eventualmente ocorreriam em decorrência da transmissão em rajadas).

Note que se um cliente é associado a umslot buffercujas entradas estão apontando para
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NULL, o processo de inserção deste na fila de envio é postergado até o próximo giro,

quando então o conteúdo já terá sido buscado no servidor. Para evitar esta latência nas

requisições realizadas para o trecho inicial do vídeo, o Distribuidor implementa um me-

canismo de pré-busca configurável que permite definir quantotempo de cada vídeo será

buscado no servidor no início da execução, isto é, antes de começar a atender requisições

de clientes.

Tendo em vista o esquema de tratamento de requisições de vídeo adotado, o qual

introduz uma latência que pode variar de zero até umslot time, bem como o tempo even-

tualmente necessário para a busca do conteúdo no servidor, igual a umslot time, no pior

caso a latência de serviço do Distribuidor é igual a duas vezes slot time. A implementa-

ção do WCM, presente no novo módulo SGG, incorpora este efeito, somando-o a duração

do vídeo no mecanismo deleasesexplicado no Capítulo 4. Ou seja, quando o sub-canal

(largura de banda) é reservado para a transmissão de um vídeocom duração X, olease

efetivamente estabelecido é de X+2*slot time. Conforme explicado anteriormente, o SGG

centraliza os metadados do sistema, inclusive as configurações dos Distribuidores, dentre

as quais consta oslot time.

C.2.2 Modificações na Dinâmica do Cliente

No cliente, ao receber a resposta do SGG, são executados os seguintes passos adicionais

entre o recebimento da resposta ao pedido de provedor feita ao SGG e o pedido do fluxo

de vídeo ao Distribuidor selecionado:

Teste de AP Válido: testa se o APID recebido é válido, finalizando a execução quando

inválido;

Teste de Latência: verifica se a latência de serviço recebida é maior que zero. Sesim,

entra em ação um esquema desleepsrecorrentes de até 15 segundos (no GloVE, este

valor é usado como intervalo de tempo entre envios deheartbeatsdo cliente para

o SGG informando o seustatus) até que seja consumido o tempo correspondente a

latência de serviço;

Descoberta de AP Atual: usa as ferramentas iwtools (“Linux Wireless Extension and

the Wireless Tools” [87]) providas pelo Linux para descobrir o AP ao qual está

associado;
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Reassociação:compara o APID recebido com o ID do AP ao qual está associado. Se for

diferente, usa as ferramentas iwtools (ou eventualmente asferramentas correspon-

dentes ao modelo de interface usada, por exemplo do madwifi [50] para interfaces

3Com baseadas emchipsetAtheros) para reassociar ao APID sinalizado.
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Apêndice D

Resultados Parciais de Pesquisa

Este apêndice contextualiza, no tempo, os resultados parciais de pesquisa obtidos ao longo

das atividades desenvolvidas nesta tese (2002-2007). A Tabela D.1 apresenta os resulta-

dos (artigos em conferências ejournals, sem mencionar os diversos relatórios técnicos

publicados no PESC/COPPE) e os períodos (divididos em semestre/ano) correspondentes

às atividades que os alavancaram.

Resultado 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 1/7 2/7 1/8

SBAC-PAD X
EUROPAR X X
LANOMS X X

ICN X X
SBRC X X

WEBMEDIA X X
IJHPCA X X
JNCA X
JNSM X
GAPS* X

EMPÍRICOS* X

Tabela D.1: Período relacionado aos resultados (*Submissão pendente)
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Apêndice E

Trabalhos em VoD no LCP

Neste anexo é ilustrada (Figura E.1) a relação existente entre a presente tese e outras teses

de Doutorado e Mestrado relacionadas a sistemas VoD desenvolvidas (ou em desenvolvi-

mento) no Laboratório de Computação Paralela (LCP). Estes trabalhos, direta ou indire-

tamente, influenciaram as pesquisas (ou foram influenciadospelas pesquisas) realizadas

ao longo da presente tese.
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Figura E.1: Trabalhos desenvolvidos no LCP envolvendo VoD
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