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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Introdução 

Trailsinissão de fluxos multimíclia estão cada vez mais frequente lia inteiilet. Com a 

grailcle popularidade de sites como o youtube [Youtube 20081 e a crescente traiisinis- 

são de áuclio e vídeo pela rede in~mclial, é cada vez inais presente a preocupação com 

o que se cliaina "colapso iiiuiiclial lia iilteriiet". Alguils esttidos, entre eles o feito pela 

einpresa Nemertes  Research Group [Group 2008~~1, prevêein este colapso para o ano 

de 2010 alegaildo que a a t~ia l  estrutura provavelmeiite iião coinportará o voluiiie de 

dados nos próximos anos. 

Diversas técnicas têm sido elalr>oraclas nos últiinos anos que teiitain iniiiiinizar 

o iiilpacto destas transinissões através do compartilliaineiito de fluxos cle áudio e 

vídeo, oilcle através de uma úiiica tra~lsmissão atende-se mais de ui11 usuário. 

O objetivo deste estudo é iinpleineiitar e analisar o deseinpenho de uin algoiitnio 

de coinpartilhaii~ei~to de fluxo de vídeo, elaborado e111 [Roclrigues 20061, bem como 

coinpararinos o cleseinpeidzo desta técnica c0111 a trai~siiiissão unicast  e c0111 a técnica 

cle patching iiiterativo, proposto em [Netto 20041. 

O contexto deste trabalho é o de trailsinissão de vídeos cle um curso de eiisiilo a 



clistâiicia, o CEDERJ (Centro cle Educação superior a Distâiicia c10 Estado do Rio 

de Janeiro) [CEDERJ 20081, oiide diversos aluiios se coiiectain a um úilico servidor 

multiiníclia para assistirem as aulas nele arinazeiiaclas. Este curso iiiicioii-se ein 

2005, quaildo tinha apenas 400 aluiios distribuídos ein 4 pólos. Hoje já são 1500 

aluiios distribuídos em 11 pólos e esta estrutura coiitinua crescenclo e chegará a um 

porte muito inaior c10 que é hoje teiiclo eiii vista a amplitude de nível ilacioilal que 

se quer alcaiiçar coin o projeto e111 ailclameiito da Uiiiversiclacle Aberta do Brasil. 

Os vícleos arinazeiiaclos neste serviclor estão codificados ein uina taxa de aproxi- 

iiiaclaiileiite 1.1 Mbps o que iios permitiria ateiider ineilos de 90 clientes siiii~dtâiieos 

eiii uina recle de 100 Mbps coi~siclerai~clo uina utilização de 100% de uin canal (o 

que é iilipossível coiilo pode ser visto em [Kurose e Ross 20001) ideal (sem perclas). 

Coin a utilização de traiisiiiissão multicast, pocleinos ateilcler quantidades significa- 

tivaiiieiite maiores de usuários siinultâneos, priilcipalineiite se o acesso ao vícleo foi 

seqtieilcial. 

As técnicas de otiinização de banda da recle na traiismissão de fluxos cle iiiulti- 

iníclia atuam de forina que estes dados sejam distribuídos de forma iiiais ecoiiôinica, 

usaiiclo-se multicast ou clif~~são (este último muito coinuiii nas trailsmissões de TV- 

a-cabo). Coin o avanço das aplicações i~i~~lt i inídia,  tem sido cada vez iiiais coiliuin 

o uso da internet iio eiisiiio a clistâizcia, não só através de arquivos de texto mas 

tambéiii de fluxos de aúdio e vícleo. 

Um usuário de um serviço de eiisiiio a distâiicia difere-se de uin outro que assiste 

a uiii filme de eiitreteiiiiiieiito i10 que diz respeito à iiiteiativiclade. Este íiltiino 

teiide a assistir o vícleo ou escutar o áuclio seciiieiicialiiieiite, c10 início ao fim sem 

muitas iiiterações. Isto já não acontece coin o primeiro tipo de usuário. Geralineiite 

uiii aluiio tem dúvidas ao longo da aula e tende a querer ouvir/assistir ilovailiente 

aquele treclio que não enteiideu. Outro comportameiito bem coinum é o alui10 pular 

uina parte da aula que já cloiniiie. Há, ainda, casos em que o aluiio quer ouvir 

uin treclio específico cla aula para sailar uina dúvida poiitual. Todos estes ceiiários 

caracterizaiii o acesso ao vícleo como iiiterativo e requer uni tratanieiito clifereiiciaclo 
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pois o coii~partilhai~ieiito de fluxos deste tipo não é tão simples e trivial quanto o 

seqiiencial. 

Serão coinparaclas, neste trabalho, duas técnicas que tentam cliiniiluir o con- 

sumo cle baiicla cle rede em acessos a vídeos que demandam iiiteratividacle por 

parte de seus usuários: Patching Interativo(P1) [Netto 20041 e Patclzing Interativo 

Eficiente(P1E) [Rodrigues 20061. 

1.2 Motivações e objetivos 

O LAND(Laboratório de ANálise e Desenvolviinento de redes e sisteinas de coiii- 

putação) [Laiid 20081 vem, desde 2005, atuando com o CEDERJ através de uma 

parceria. O CEDERJ utiliza o serviclor im~ltimídia RIO, atualiiieiite desenvolvido 

no LAND, em seu curso a distância de teciiologia em sisteinas cle coinputação de 

nível superior. Este curso está clistribuído e111 diversos pólos i10 interior do estado 

do Rio de janeiro cujos laboratórios de iiiformática são equipados cacla uni coiii unia 

iiistâiicia própria deste serviclor. 

O iiíimero de alunos inscritos i10 curso do CEDERJ vem crescendo e com isso 

é importante aumentar a escalabilidacle do servidor RIO. A versão do servidor que 

eiicontra-se operaciona1 nos pólos é baseada na  traiismissão de uin fluxo de vícleo 

para cada usuário que se conecta ao serviço. Portanto, coiisicleraiido que cacla fluxo 

é traiisiiiiticlo coiii taxa média de l.li\/Ibps, a conexão do serviclor com a rede pode 

ser um possível gargalo para o serviço. 

No filial de 2007 o LAND teve um projeto aprovado pela Rede Nacional de Ensino 

e Pesquisa (RNP)[RNP 20081 CLIJO objetivo é clisponibilizar conteúdo educacioiial 

usando o serviclor RIO para os iisuários da RNP. Iiiicialmeiite serão dispoiiibilizados 

os cursos do CEDERJ. Instâncias do serviclor serão executadas lios POP's da RNP. 

Certalilente nesta aplicação o níiinero de usuários acesscziclo o serviço pode ser bem 

maior do que os alunos de uin pólo do CEDERJ, o que motiva a iinpleinentação de 
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técnicas para a~iineiitar a escalabilidade do servidor. 

Mostrareinos, baseados ein resultados de experiiiieiltos, que o servidor RIO, já 

é escalável iIiesiilo com traiisinissão unicastl, e torna-se aiiicla mais poderoso, ateil- 

deido a cleinailclas bem inaiores, cluailclo opera coiii traiisinissões multicast. Coiiipa- 

raiemos os cleseinpeiihos das técnicas PI e PIE entre si e destas coin a trai~sniissão 

unicast. 

Dentre as principais coiltribuições cleste trabalho eiicoiitra-se o apriinoraineiito 

do clieiite cle vídeo ein receber tantos fluxos multicast cluaiito as técnicas utilizadas 

deteriiiiilareiii, a adição de mais uiiia técnica de otimização de banda de rede i10 

servidor e a iinpleinentação de m i a  variedade de ferranieiitas complexas que pos- 

sibilit c211 a emulação deste ambiente oiide são exec~itaclos quantos clieiites foreiii 

necessários e os iliesmos são coordeiiaclos de uma mácliiiiia central de forina simples 

e totalineizte autoinatizada. 

1.3 Organização do texto 

Teriniiiada a apreseiitação do objetivo e inotivação do trabalho eiitrareinos iio se- 

guilclo capítulo cleste texto. Lá trataremos dos coilceitos i~ecessários ao eilteiidi- 

ineiito do sisteiiia RIO iio nível de arquitetura e ele f~mcioi~aineilto. Apresentaremos 

algumas técnicas de coi~~partilhaiiieiito de bailcla existeiites, cletalliareinos as que 

são objetivo cleste estudo e inostrareinos como elas são iinpleineiitadas no sisteina 

RIO. Ainda sobre este sisteina, será dado uin breve l-iistórico de sua existêiicia, de 

sua arquitetura e inostrareinos como os coiiipoiieiites interagem entre si através de 

ineiisageiis de coiltrole. 

No Capítulo 3, clescrevereii~os o ambiente de emulação, as ináquiiias que o coin- 

põem, o funcioiimiento do einulaclor do clieiite de vídeo e o conjunto de scripts 

'Ein [Valle 20071 é mostrado que o servidoir RIO aumenta coiisideravelinentc sua capacidade de 

atendimento conforme at~meiltain suas unidades de armazeilameilto coinbiilado com o uso adequado 

de réplicas dc dados. 
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utilizados iio disparo e acliniiiistração das emulações. Descrevereinos, ainda, a fer- 

iaineilta utilizada na  aiiálise do tráfego de dados eiitre as máquiiias eiivolviclas lia 

einulação e a topologia da rede utilizada iios experimentos. Para finalizar o capítulo, 

descrevereinos a inetodologia utilizada. 

No quarto capítulo detalliaieiiios os experiineiitos feitos e fareinos as coinparações 

eiitre as técnicas e os ceiiários a partir dos resultados obtidos lias einulações. 

No quiiito capítulo apreseiitaiiios as iiossas coiiclusões e possíveis trabalhos T LI- 

turos. 



Capítulo 2 

Compartilhamento de banda e o 

Sistema Multimídia RIO 

2.1 Introdução 

Há pouco teinpo atrás diríamos que aplicações iii~~ltiiiiíclia em teinpo real seriam uma 

teiicl6iicia das próximas gerações. Hoje já iião dizemos isto pois estaiiios viveiiclo esta 

realidade; temos uin iiicoiitável iiímiero de recursos de &uclio e vídeo disponíveis na 

iiiteriiet e uiiia adesão cada vez maior dos usuários por este tipo de eiitreteiiiinento. 

Nesta oiida de aplicações in~~ltiiiiíclia temos, taiiibéni, os cursos de ensino a dis- 

tância que, em uiii futuro próximo, clemaiidarão unia capacidade cada vez maior 

de traiisiiiissão de dados e uma iiecessiclacle de coinpartilliaiiiento desta capacidade 

visaido iiiellior x a escalabilidacle. Abaixo apresentaremos algumas das t éciiicas 

propostas lia literatura para compartilliaiiie~ito de recursos e, eiii seguicla, o sistema 

iii~dtiinídia RIO. 
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2.1.1 Legenda das figuras 

Ao loiigo deste texto usareilios iiiiageiis que represeiitasão os eleiiieiitos do sistema 

RIO e alguiis equipameiitos utilizados iiesta estrutura. Estes eleineiitos, cliente, 

Patching Layer, dispatcher e storage serao al~reseiitaclos e explicados no decorrer 

do texto bem como a iiiteração destes eiitie si e coin os demais equipainentos. Na 

Figura 2.1 exibimos estas iiiiageiis em uina legeiida que deverá ser usada como apoio 

na leitura deste clocuiiieiito. 

Cliente de vídeo - riommclient. 

Patching Layer - PL. 

Dispatcher. 

Nó de armazenamento - Storage. 

, 

i 

Servidor RIO = Dispatcher + Storage's = 1 + :$ ; , 
1 .->& . s-*@- 

NeTraMeT 

Switch da rede local. 

Figura 2.1: Legei~da das imagens do texto. 
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2 .2  Algumas Técnicas de compartilhamento de fluxo 

de vídeo 

Existeiii diferentes serviços inultiiiiídia. Alguns são de tempo real, outros foriiecein 

o serviço sob cleinaiicla; alguns aceitam iilteração do usuário eiiquailto outros apenas 

traiisiiiiteiii do início ao fiin ou até que o usuário se dê por satisfeito. Por causa dos 

diferentes tipos de serviço, teiiios diversas técnicas de coinpartilliainento de baiida 

que se aplicam cada unia a seu devido contexto. Estas técnicas cliviclein-se em trCs 

grupos: mecailisinos de difusão periódica, técnicas orieiitaclas às requisições dos 

clientes e traiisinissões p2p (peer-to-peer)'. Na figura 2.2 temos o resultado de uina 

pescliiisa feita pela eiiipresa alemã iPoque [iPoque 20081 entre agosto e seteii~bro de 

2007 lia qual se mostra a participação de diferentes tipos de fluxos de dados na rede 

in~iilclial de coiliputadores. Note que o tráfego relativo a fluxos de vícleo, com seus 

apenas 8. 26%, clescoi~siderai~clo-se os fluxos de vídeo gerados pelo skype ou por sites 

c01110 o yowtube [Youtube 20081, cliegain, no período a que se refere a figura 2.2, a 

aproxiinadaineiite 300 terabytes2. Para se ter uina idéia do que isto representa em 

terinos de massa de dados, levaríaiiios, em uiiia conexão a 100Mbps(i\/Iega bits por 

seguiido) livre de ruídos, colisões, perdas ou iiiterferêilcias, mais de iiove ineses para 

trai~smitirmos esta mesma quaiitidacle de dados entre duas iiiáquiilas coilectaclas 

cliretainente uma à outra3. 

Abaixo apresentamos alguinas das técnicas que se aplicam nesses coiitextos. 

1. Mecanismos d e  difusão periódica 

Os mecanismos de dif~isão periódica são ideais para vícleos muito populares 

pois, iilclepeildeiite do núiiiero de usuários sendo ateiididos, requerem uma 

'Par-a-par. 
'Na pcsquisa cstimou-se o fl~uto total em aproxiinaclameilte 3 petnbytes. Um petabyte equivale 

a 2'' terabytes, que por sua vez equivalem a 2*' bytes 
3Q~~aildo sugerimos a conexão direta entre duas máquinas o fazemos visando 11111 tempo ótimo, 

isto é, descartamos a contribuição de poteiiciais retardos clevido aos roteadores no caminho entre 

as máquinas. 
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Figura 2.2: Consumo ni~mclial do tráfego da  internet[iPoque 20081. 

largura de banda constante. 

De acordo c0111 [Zafalão 20041, os niecanismos de difusão periódica se dividem 

em três fainílias: a família piramidal, onde os segnieiitos4 são transiniticlos 

a uma largura de banda constante com segmentos cle tanianho crescente; a 

família l-iarmônica, onde os segiiientos possuem tamaiiho igual e largura de 

banda decrescente; e a terceira família que é uni híbrido das anteriores. 

Para eiiteiidernios melhor vamos analisar uni destes nlecaiiisinos: Skyscraper 

Broaclcasting. Esta técnica [Hua e Sl-ieu ] propõe que cada seginento seja con- 

tinuainente transiniticlo à taxa CIO vídeo em um canal. Seu objetivo é atender 

a entrega dos vídeos sem que o cliente tenlia que ter uma banda muito larga 

e alta capacidade de arinazenamento: neste protocolo apenas dois canais são 

usados siinultaneamente (no máximo) e o espaço requerido para o armazena- 

ineilto temporário é conzpreendiclo entre três e trinta por cento do ta inml~o 

total do vídeo. 

* ~ e f i n e - s e  segineiito por uma parte do objcto a ser transmitido. Esta divisão é feita pela 

quantidade de bytes e pode ou não ser feita e m  partes iguais, dependeildo da técnica aplicada. 
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A segrneiitação do canal é crescente e se dá pela seguiiite fuiição: 

2 f ( n - 1 ) + 1  n i n o d 4 = 0  
f (4 = 

f (n  - 1) n inod 4 = 1 

I 2f (n-  1) + 2  12 inod 4 = 2 

o que nos dá a seguinte série: 1, 2, 2, 5, 5, 12, 12, 25, 25, 52, 52, . . . seiiclo 

o inaior deles igual a TT/T/, uin valor foriiecido como parâiiietro ao protocolo, 

iiiforinaiiclo o taiiiaiiho ii~áxiino do segiiieiito. Cada segiiieiito Si equivale, 

portanto, a Si = iniii{ f (i)&, TV). 

Note que da forma como esta f~~iição de cresciineiito foi iclealizacla, o requisito 

de baiida seiiipre será ateiicliclo pois o clieiite não disputa pelo caiial pois a 

transinissão é por dift~são e, por outro lado, iiuiica haverá uin momento ein que 

o clieiite não t ed ia  dados já recebidos para serem coiisuiniclos. Isto fica mais 

claro de ser eiiteiicliclo pelo exemplo da figura 2.3, oiicle b é a taxa de coiisuino 

do vídeo. Nesta figura o cliente entra i10 sisteiiia no inoiiieiito em que uin 

seginei~to S1 está seiido traiisiiiiticlo, a jaiiela w. Seiido assim ele aguarda 

o início da próxiiiia traiisinissão deste segmento para coineçar a receber os 

claclos c10 niesmo, o que acoiitece tão logo ele entre lia segunda janela w. Neste 

inomento ele apenas guarda ein bufer os claclos do segineiito recebido até que 

esta jaiiela teriiiiiie. Q~a i i do  está na terceira jaiiela o clieiite iiiicia o coiisuino 

do objeto ao inesiiio tempo que começa a receber os claclos dos segineiitos S2 

e S3. Ao término desta janela o cliente terininou de exibir o segmento SI, 

que será descartaclo, iiiicia a execução clos dados que já tem de S2 e coiitiiiua 

recebendo o coiiipleineiito clos segineiitos S2 e S3. Como pode ser percebido 

ila figura o clieiite sempre terá claclos eiii buffer prontos pia coiisuino imediato 

e a baiida requisitada nunca será superior a 20; o que lhe garante ter sempre 

suas requisições de baiida ateiiclidas. 

Uma característica iiilportmte é observada nos inecaiiisinos de difusão oiicle 
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Figura 2.3: Técnica de skyscraper. 

não se espera a ocorrêilcia do início do segmento para receberem dados: por 

não clesperdiçarein a banda passante, são caiididatos a se aproximar do limite 

teórico5. 

2. Técnicas or ientadas  às requisições dos clientes 

Assim coiiio os mecaiiismos de di f~~são periódica, as téciiicas orientadas às re- 

quisições clos clientes têm co111o objetivo a redução clos requisitos de banda. 

Para isto elas atuam de forina a transmitir os objetos coilforme o surgiineiito 

dos clieiites teiitaiiclo agrupá-los seilipie que possível. As téciiicas mais co- 

iil~ecidas são: batching, piggybacking, hierarchical strenm merging, patching. 

Aborclaremos suciiltaiiieiite algumas delas e daremos ixais ateiição às duas 

í11tiiiias por se tratarei11 do objeto de estudo deste trabalho. 

(a) Batching[A. Dali e Slialiab~~clcliii , Dai1 et al. ] 

A técnica de batching consiste em reter req~iisições por uin deteriniilaclo 

intervalo de tempo guardaiido mais clientes que queiraili assistir o inesino 

trecho de vícleo c0111 o objetivo de ateiicler o maior iií~inero de clientes 

possível com um só fluxo. Esse intervalo de tempo recebe o nome de 

Jane la  ou Intervalo de Batclzing e é o principal respoiisável pela latêiicia 

inicial de exibição c10 vícleo pelo cliente. 

5No exemplo da figura 2.3 isto sigilificaria dizer que o cliente já receberia a parcela dos dados 

da primeira janela w eilviaclos após sua chegada no sistema. 
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O f~mcioiianiento deste protocolo pode ser enteiidido melhor ailalisaiiclo- 

se a figura 2.4. O intervalo de batching é iniciado qualido chega a primeira 

requisição do objeto, que no exeiiiplo é a requisição ro. A partir deste 

moineilto o servidor aguardará por uni período TV antes de iniciar o envio 

do vícleo de forma a ateiider com uni único fluxo a todos os clientes que 

solicitarem este objeto entre o instante da  cliegada cle r 0  e r 0  + W .  No 

nosso exemplo novas requisições, rl e ra, cliegxc2n dentro deste ii~tervalo 

e, com isto, 7'0, rl e r2 serão ateiididos pelo inesilio fluxo S.  

Fluxo S 

Figura 2.4: Técnica de batching. 

Seilclo pUvo a probabilidade de um usuário fazer alguma iilteiação, toda 

vez que um grupo de 72 usuários é aceito no sisteina, 7% x puvCr canais 

clevein ser reservados para transmitir os fluxos abertos após as int erações 

clos usuários. 

(b) Piggybacking[C. C .  Aggarwal e YLI ] 

Na técnica de piggybacking elimiila-se a latêiicia inicial eilcoiltracla na 

técnica de batching pois os pedidos são atendidos iinediataineilte. A foriila 

que esta técilica tem de fazer coiii que dois ou mais usuários coinpartill-iein 

um inesino fluxo é alterailclo a taxa cle consumo de dados dos inesmos. 

Aproveitailclo-se do fato de que uina alteração na ordem de 5% lia taxa 

de exibição de um vícleo não é perceptível aos ll~~inailos, esta técnica 

a~iineilta a taxa de exibição do vícleo do cliente que está mais atrasado 
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e a diminui no cliente mais adiantado até que eles se unam e passem a 

escutar um único fluxo de dados. 

(c) Patching[K. A. Hua e Slieu ] 

Na técnica de patching, como na de piggybacking, o serviço é iinecliato e 

c0111 latêiicia bastante reduzida em comparação ao batching: na chegada 

da primeira requisição é aberto um fluxo multicast por oiicle este cliente 

é atendido iiiiediataineiite. Coilforine novas requisições para o iiiesiiio 

objeto e dentro de uni limiar de tempo, denoiniilaclo janela ót i ina,  fo- 

rem chegaiiclo, elas irão escutar este fluxo e receberão os blocos cla parte 

inicial perdida a parte, via transmissão unicast, isto é, solicitarão estes 

blocos diretaii~eiite ao servidor e o receberão em um fluxo não coiliparti- 

Iliaclo, o que cl-iaiiiaiiios de patch. Assiiii que uni cliente recupera toda a 

parte perdida ele passa a escutar apenas o fluxo multicast originado pela 

primeira requisição e extiiigiie o fluxo unicast. 

Iiiclepeiiclente de estar à frente ou atrás dos demais clientes de seu grupo, 

todos os clientes, clifereiitemeiite da técnica de piggybacking, tocam o ví- 

deo lia mesma taxa de exibição. Com isto é sabido que a banda coiisumicla 

por ~1111 cliente é de até duas vezes a taxa de exibição do vícleo. Terini- 

nada a jaiiela ótima, a primeira requisição que chegar após ela origiiiará 

um novo fluxo multicast. 

Na figura 2.5 [Rodrigues 2006] podemos acoilipailliar a cliiiâinica cla téc- 

nica de patching: teilios TITI, unia jaiiela ótiina de tamaiiho cinco e uin 

objeto de taiiianl-io total de dez uiiiclacles de tempo. No tempo to teilios 

uma requisiç5.0 que não se encontra cleiitro de iieillmma janela ótiina ail- 

teriormeilte aberta, o que faz com que seja aberto uin novo fluxo multicast 

So. Nos iiistantes tl = 1, t2 = 3 e tg = 4 teiiios novas requisições. Como 

todas elas acoiiteceram dentro da  janela ótima do fluxo So, isto é, antes 

de to + TV, então elas escutarão o fluxo multicast So além de fazerem 

seus patches para recuperar os blocos perdidos, gerailclo assim, cada uina 

delas, seu fluxo unicast, que serão, respectivamente, os fluxos Pl, P2 e P3 
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representados na fig~u-a 2.5. 

Figura 2.5: Técnica de patching. 

Ailalisanclo a requisição que chegou e111 t l ,  percebe-se que ela chegou 

unia unidade de tempo após a abertura do fluxo So em to. Isto significa 

que Pl levará unia uiliclacle de tempo para se juntar ao fluxo So e poder 

extingiiir seu fluxo de patch Pl, o que realiiieilte acontece na  unidade 

de tempo igual a dois. Para a requisição que chega eiii ta,  visto que P2 

entrou t i&  unidades de teiiipo após a abertura de So, então P2 levará 

exataiiieiite este tempo para alcançar o fluxo rnulticast e fará patch por 

três unidades de tempo, o que acontece em ta + 3 = 6, quando seu fluxo 

unicast P2 será extinto e passará a escutar apenas o fluxo So. Para a 

requisição iiiiciacla ein t3, quatro uiiidacles cle tempo após o início de So, 

teremos a extinção de P3, seu patch, em t3 + 4 = 8. Neste inomeilto todos 

as requisições já alcaiiçarain o fluxo multicast e estão escutando apeiias 

um único fluxo. 

Na figura 2.5 mostrainos uina árvore onde todo nó filho escuta o fluxo 

do nó pai. Ela indica que as requisições que cliegarain nos tempos t i ,  t2 

e t3 escutam o fluxo So criado para a requisição que chegou ein to,  que 

é a raiz cla ávore. O nível de prof~mdiclacle desta árvore de requisições 

iiuiica excederá duas uiiidacles pois cada cliente multicast tem apenas 

duas possibiliclacles: escutar apeiias o fluxo relacioiiado à raiz cla árvore 

(o que equivale no exeiiiplo ailterior ao fluxo So) ou escutar So e o seu 
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fluxo cle patch. Como dito anteriorineiite, isto limita a banda necessária 

de cada cliente a duas vezes a taxa de exibição do vídeo. 

(d) Hierarchical  S t r e a m  Merging (HSM) [D. L. Eager e Zaliorjai ] 

Esta técnica é bastante seinelhante à técnica de patching pois os clientes 

são atendidos imediatamente após suas requisições e, além cle escutar seu 

próprio fluxo (o fluxo equivalente ao patch da  técnica de patching) , es- 

cutam i ~ n i  outro fluxo à frente, target, ao qual irão se unir f~ituraineiite. 

A diferença é que, aqui, este fluxo de patch também é multicast, o que 

permite que outros clientes também possam esciitá-10, e que quando uin 

clieiite alcança seu target ele elege um novo target, passa a escutá-lo e seu 

fluxo inicial é extinto. Como isto se repete iiiclefiiiiclaiiiei~te, tem-se uina 

união liierárquica de fluxos em contraposição ao esquema de patching, 

onde a união de fl~ixos só ocorre unia vez para cada cliente. Uma clife- 

reilça muito iinportailte da técnica HSM para a técnica de patching é a 

de que toda vez que ocorre a união de dois fluxos é coino se tudo iniciasse 

iiovaineiite, ou seja, é coino se todos os ineinbros deste novo grupo coni- 

posto pelos dois antigos acabassem cle entrar no sistema. Sendo assim, 

tudo aquilo que o grupo mais antigo estava recebelido via multicast de 

um terceiro grupo é descartado para que os grupos que se uniram ailclem 

juntos. 

Na figura 2.6 repetimos os eventos do exeii~plo anterior (ver figura 2.5) da 

técnica cle patching para analisariiios e coinpararinos coni o que acontece 

na técnica HSM. Novamelite temos um objeto coni dez unidades de tempo 

e quatro chegadas que ocorrem nos instantes to = O ,  tl = 1, t2 = 3 e t3 = 4 

geraiiclo, respectivaineilte, os fluxos So, S1, S2 e S3. 

Acoinpaiiliailclo a figura 2.6, para a requisição que chega ein to é aberto o 

fluxo multicast So e esta requisição recebe todo o objeto por este mesmo 

fluxo (isto só acontece pois não há um outro fluxo à frente de So ao qual 

este fluxo possa se unir). E111 tl há uma nova cliegacla que passa a receber 

os dados do fluxo So e de uni novo fluxo Si aberto para ela. C01110 S1 foi 
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Figura 2.6: Técnica HSI\d. 

iniciado uma uiliclade de tempo após So, então SI é extinto em ti + 1 = 2 

e o cliente que cliegou ein tl passa a escutar apenas So. Neste caso nada 

acontece com os antigos clientes de So pois eles não estavam recebendo 

dados de outro fluxo que iião do seu próprio. 

Uina nova requisição chega em t2 e começa a receber os dados de So e 

do novo fluxo S2 criado para ela. Como esta nova coiiexão está apenas 

três uiiidacles de tempo atrás de So, é de se esperar que ela alcance o 

fluxo So exatameiite três unidades a partir do instante ta, inas isto iião 

acontecerA pelo evento que se sucede. E111 t3 uma nova requisição chega 

e esta passa a escutar o fluxo S2 e O liovo fluxo S3 criado para ela. Como 

a requisição que aconteceu em t3 se deu apenas uma uiliclacle de teiiipo 

após o início do fluxo S2, S3 levar8 apenas unla unidade de tempo para 

se unir coil~pletaineiite a S2, o que acontece no iiistaiite t3 + 1 = 5. Neste 

iiistaiite S2 e S3 torilaili-se uin só fluxo e, como dita o protocolo desta 

técnica: quando ocorre a união de dois fluxos é como se tudo se iniciasse 

novamente e f~mcioiia coiilo se este novo grupo, composto pela união dos 

grupos dos fluxos S2 e S3, acabasse de entrar no sistema, isto é, como se 

este novo grupo entrasse no sisteilia e111 t=5. Ora, se isto realmente fosse 

verdade, então os claclos que o fluxo S2 recebeu de So antes cle se unir a S3 

iião pocleriaiii existir (nos referimos aos blocos 3, 4 e 5 que Sz recebeu cle 

So enquanto recebia seus próprios blocos 0, 1 e 2). O que acontece neste 

caso é que estes blocos (3, 4 e 5) são clescc2iltados pelos antigos clientes 
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de Sz para que S2 e S3 realinente andem juntos e nas mesmas coiiclições 

c10 ponto de união para frente. 

Esta prática de descartar blocos já recebidos pode soar coiiio uiii desper- 

dício de banda. Acontece que o grupo mais novo, c10 extinto fluxo S3, não 

tem estes blocos e fará requisição dos niesnios de qualquer jeito; portanto 

se os blocos forem descartados pelos antigos clientes de S2 sabendo-se 

que eles os receberão iiovaiiiente pelo mesmo fluxo que atenderá aos no- 

vos nieinbros de S2 então isto não fará diferença quando olliarnios sobre 

o aspecto de coiisuiiio/ecoiioinia de banda. 

A técnica de patching interativo (PI) e de patching interativo eficiente 

( P I E )  serão clescritas a seguir e, por serem objeto de nosso estudo, serão 

explicaclas coin maior profiincliclacle e nível de detalhes. 

(e) Patching Interativo (PI) 

A técnica de patching iilterativo, cloravante referida siinplesmente por 

PI, é imito seinelhante à técnica de patching com pequenas inoclificações 

que a adequam ao ambiente interativo. Estas inoclificações se fizeram 

iiecessárias pois a técnica de patching puro foi cleseiivolvicla para o acesso 

seqiieiicial e assume que os clientes assisteiii o filine do início ao fim sem 

interações. Q ~ m i d o  falaiiios ('c10 início ao fim" estamos sendo literais, 

isto é, o cliente assiste o filine do seu primeiro ao seu último segundo de 

cont eúclo. 

Quando uiii cliente faz algum tipo de inovimeiito (ii~teiage), é procurado 

uni fluxo que inell-ior o atenda de acordo com o trecho do vícleo que ele 

quer assistir. Aos clientes que escutain um mesiiio fluxo clei~omiilainos 

grupo, seiido assim, quando uiii cliente se nioviinenta procuramos uni 

grupo que inellior ateiida as suas novas requisições de vídeo. 

Dada uma interação de uni cliente 1iá várias possibilidades para o atendi- 

iiieiito do inesmo. Seja z o bloco de vídeo que o cliente quer assistir após 

sua interação e W o valor da janela ótima da técnica de patching. 

Se existe unia janela ativa de patching e o bloco z está dentro da janela, 
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ele é ateilcliclo como uni novo cliente, exataineiite igual à técnica patching 

com a diferença de que o seu patch pode ilão ser à partir do bloco inicial, 

ou seja, o cliente solicita, via fluxo unicast, um bloco z10 < x < TV oilcle 

O é o primeiro bloco de vídeo e W o tamaill-io da  janela ótima da técnica 

de patching. 

Se não existe uma janela ativa, 116 três possíveis casos a serem ailalisados: 

Caso 1: Existe um grupo G que neste momento está recebeiido o bloco 

G(y) onde G(y) < x,  isto é, o cliente foi para um ponto que fica à 

frente de G a uma clistâilcia 6' onde 

Caso 2: Existe uin grupo G que neste momento está recebeiiclo o bloco 

G(y) onde G(y) > x, isto é, o clieiite foi para um ponto que fica atrás 

de G a unia distância 6' oilcle 

Caso 3: Não existe uni grupo G que neste momento esteja recebeiido um 

bloco y tal que a coildição (2.1) ou a coi~clição (2.2) seja satisfeita. 

No Caso I, o cliente passa a escutar o fluxo de G apesar de o cliente 

ter solicitado um bloco posterior ao que o grupo está recebeiido. Isto 

é feito pois o cliente iião é tolerante a não receber o que pediu, mas 

tolera receber o que não pediu (obviamente dentro de um certo limite). 

Quaiiclo o clieiite pede o bloco x e é alocaclo em um grupo G que está 

recebendo o bloco y coiiforme o caso 1, é certo que e111 algum inonieiito 

à frente ele receberá o bloco x e todos os subseqiieiites. Cl-ia1iiareinos de 

6,,,,, o iiúmero m&ximo de blocos de vídeo anteriores ao solicitaclo que 

uin cliente tolera receber. Em outras palavras, quanto tempo extra cle 

vídeo um usuário típico tolera assistir anterior ao que ele realmente quer 

assistir. 



2.2 Algumas Técnicas de comparti lhainento de fluxo d e  vídeo 

O Caso 2 é tratado de forma idêntica a técnica de patching, com a clife- 

rença de que o cliente não precisa estar no ponto inicial do vídeo. Se o 

clieiite solicitou um bloco x e existe uin grupo G que está iecebeiiclo um 

bloco y na  frente de x,  este cliente é inserido no grupo G, passa a receber 

os blocos transmitidos para este grupo e faz o patch dos blocos que faltam, 

ou seja, ele fará requisição uiiicast dos blocos x,  x + 1, x + 2, . . . , y - 1 ao 

niesino tempo que recebe os blocos y, y + 1, y + 2, . . . oriundos do fluxo 

que atende o grupo G. Assiiii coino há estudos para o 6b,f,,,e tolerável há 

taiiibéin estudos sobre o valor ótimo para 6,,,, de forma a inaxiniizar o 

coiiipartilliaii~ei~to da banda. 

No Caso 3 11ão há nelluiii grupo que sirva para este clieiite (ou não existe 

iieiilium outro grupo ativo ou neiilium grupo está perto o suficiente para 

que este cliente se una a ele). Neste caso um novo grupo multicast é criado 

para este cliente que passa a escutá-lo e a exibir o vídeo iiiiecliatainente. 

Este caso é seiiielhante ao da técnica de patching quando não há neiihuin 

clieiite no sistema e um novo cliente chega, exceto pela clifereilça de que 

aqui o cliente pode solicitar qualquer parte do vídeo e não iiecessariaineiite 

o bloco inicial. 

Há casos em que 118 mais de um grupo clispoilível para a entrada de 

um cliente novo no sistema ou que iiiteragiu. Neste caso o critério de 

cleseinpate é o seguinte: selecioiiaiii-se os grupos que estão no caso 1 

descrito anteriorii~ente, isto é, os grupos onde x > G(y), e calcula-se a 

inenor distância temporal entre o cliente e estes grupos: 

iniii [x - Gi(y)] 
ViIxa-Gi ( ~ ) < b e f o r e  

(2.3) 

toiliaiiclo-se o mais próximo, resultado do cálculo acima, coino o grupo 

escolliido. Não liavendo uni grupo em posição anterior à do pedido do 

cliente, toma-se o grupo mais próxiiizo dentre os que estão eni posição 

posterior à do clieiite, região 6,,,,, coin o seguinte cálculo, 
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A figura 2.7 exeiiiplifica estes 3 casos. O cliente iiiterage e solicita o 

bloco x. Os grupos G1, G2, G3 e G4 estão, neste momento, recebendo 

os blocos x - 10, x - 5, x + 2 e x + 7 respectivaineiite. Para OS grupos 

que se encontram na região do 6,,,,, selecioiiaiiios o grupo G2 conforlne 

a Eq~iação 2.3; para os grupos da região 6,,,, selecioiiainos G3 conforme 

a Equação 2.4. Entre Gz e Gg, G2 será o escolhido pois está na região 

6,,,,,. Isto se dá desta forma pois se o cliente começar a escutar o fluxo 

cle G2 não liaverá necessidade de se fazer patch, o que evitará a abertura 

de um novo fluxo de dados, ecoiioinizanclo banda. 

I b 

o t t vídeo 
GI C;', 

Figura 2.7: Janelas 6, ,,,, e 6 ,,,,. 

Na figura 2.8 temos o algoritino da técnica PI. Fica claro no algoritino 

que o primeiro quesito a ser testado é se o cliente caiu dentro cle alguma 

janela ativa; caso este quesito não seja atendido então o desempate será 

feito na ordeiii "ser o mais próxiiiio dentre os que estão em 6,,,,," e "ser o 

inais próximo dentre os que estão em 6,,,,". Não sendo ateilcliclo iieiili~mi 

destes quesitos então uni novo fluxo multicast é aberto (um novo grupo é 

criado) e o cliente é inserido neste grupo. 

(f)  Patclzing Interativo Eficiente (PIE) 

A técnica PIE é semelhante à PI em vários aspectos e características 

de seu f~~iicionameilto. F~~izclaizieiztalineIlte, assim coiiio na técnica PI,  

o único evento que pode provocar uma união de fluxos no sistema é a 

cliegacla de unia requisição. Mantendo a inesiiia siinbologia usada até 

agora explicainos inellzor como f~mcioiia esta técnica. 
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Patching-Interativo( cliente, janela-ativa ) 

se( ( janela-ativa ) e ( posição-grupo[ janela-ativa I > posição-de-movimento ) ) 

Insere Cliente no grupo com a janela-ativa; 

senão 

// Verifica se o cliente pode entrar em algum outro grupo 

i = O; 

grupo-delta-before = -1; 

grupo-delta-after = -1; 

distância-delta-before = INFINITO; 

distância-delta-after = INFINITO; 

enquanto existir algum fluxo para o mesmo vídeo do cliente 

se( ( ( posição~de~movimento - DELTA-BEFORE ) <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i 1 <= posição-de-movimento ) ) 

se( ( posição-de-movimento - posição-grupo[ i 1 ) < distância-delta-before ) 

distância-delta-before = posição-de-movimento - posição-grupo[ i 1; 

grupo-delta-before = i; 

senão 

se( ( posição-de-movimento <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i 1 <= ( posição-de-movimento + DELTA-AFTER ) ) ) 

se( ( posição-grupo[ i 1 - posição~de~movimento ) < distância-delta-after ) 

distância-delta-after = posição-grupo[ i 1 - posição-de-movimento; 

grupo-delta-after = i; 

incrementa valor de i; 

// Verificando se foi encontrado algum grupo no DeltaBefore 

se( grupo-delta-before != -1 ) 

Insere Cliente no grupo com grupo-delta-before; 

senão 

// Verificando se foi encontrado algum grupo no DeltaAfter 

se( grupo-delta-after != -1 ) 

Insere Cliente no grupo com grupo-delta-after; 

senão 

// Não achou nenhum grupo para o cliente 

Cria novo grupo para o cliente 

Fim-Patching-Interativo 

Figura 2.8: Algoritmo da téciiica PI. 
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De início ela difere da técnica P I  quanto ao primeiro critério usado para 

escollia do grupo que uin cliente que fez uina nova req~iisição irá pertencer, 

que é verificar se existe alguma janela ativa. A técnica PIE iião usa esta 

janela ativa e toda requisição nova que cliega recai diretainente nos três 

casos apreseiitaclos para a técnica PI (ver seção/item 2e, página 17). 

Nos casos 1 e 2 a solução é exatamente a niesnia da  descrita na seção 

que fala sobre a técnica PI. No caso 3, quando uin clieiite novo cliega ao 

sistema, faz  mia requisição do bloco x e não existe iieiil-iuin grupo no 

sistema ou neiiliuiii dos grupos existentes está próxiiiio de x o suficieiite 

para que liaja o agrupameiito então um iiovo fluxo multicast F, é criado 

para ateiider esta requisição formaiido-se um iiovo grupo N. Feito isto, 

é ainda verificado se há iio sistema uin grupo G crijo fluxo Fg esteja 

traiisiliitiilclo uin bloco G(y) a uma distância iiiAxinia 6,,,,, de x,  isto 

é, G(y) < x - bnieige, e que nenhum de seus iiieinbros esteja fazendo 

patchG. Se tal grupo existir então o fluxo inicialiiieiite criado para ateiider 

a requisição do bloco x,  F,, se toriiará uiii fluxo alvo para o grupo G e 

todos os seus ineiiibros além de escutar o fluxo F' de G passarão a escutar 

taiiibéiii o fluxo F,. Seiido y o bloco que o grupo G estava recebeiiclo no 

inoinento em que foi avisado de que deveria escutar taiiibém o fluxo F,, 

ao ateiider a este aviso, G receberá siinultaneainete os blocos x,  x + 1, 

x + 2, . . . e os blocos y, y + 1, y + 2, . . ., x - 1. No moinento ein que o 

grupo G receber de Fg o bloco x - I, F, será extinto pois o bloco x já foi 

recebiclo pelo fluxo F,. Neste inoineiito o grupo G se uniu completaiiiente 

ao grupo N e, portanto, deixará de existir. 

Na figura 2.9 teiiios uni exeiiiplo de coiilo é a diiiâinica da  técnica PIE 

quailclo uni iiovo grupo é criado: no instante to teiiios a chegada de 

um cliente para o qual é aberto o fluxo F,, criando-se assim o grupo 

G. No instante t l ,  q ~ a n d o  G recebe o bloco y, temos a chegada de um 

outro clieiite, que requisita o bloco x. Como iião li& iienliuin fluxo em 

GEsta restrição impede que a árvore de fluxos tenha prof~mdidade maior que dois. 
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aildaineilto que esteja deiltro de uina das jailelas h,,,,, e h,,,,,, então não 

1iá a possibilidade desta nova requisição sei agrupada em algum grupo 

existente. Ein face disto, uin novo fluxo F,, e coiisequeiltemente ~1111 

novo grupo Ar, é aberto para atender a esta requisição. Criado o fluxo, 

é verificado no sistema se há algum grupo que esteja recebendo blocos 

a uiiia clistâilcia de até dos blocos trailsinitidos por F,, situação 

c~ijo grupo G se eiiquadra. Com isto o grupo G é avisado de que deve 

começar a ouvir, taiiibéin, os dados trailsiniticlos pelo fluxo F,. Ao fazer 

isto o grupo G começa a receber os blocos x,  x + 1, x + 2, . . . eiiquaiito 

contiii~ia ouviildo seus blocos g, y + 1, y + 2, . . ., .?: - I. No inoinento em 

que G recebe de Fg o bloco x - 1, o fluxo Fg é extinto pois o bloco x já 

foi recebido via 6,. Com isto o grupo G deixa de existir clefiiiitivailieiite 

e todos os seus inembros são, agora, membros exclusivos de N.  

tempo 

Figura 2.9: Patching interativo eficiente 

É importante dizer que no inoi~ieiito ein que o grupo G é avisado de que 

deve escutar taiiibéin o fluxo de N ,  significa dizer, tambéin, que G tornou- 

se uin subg rupo  de N e que assim permai~ecerá até que não necessite 

mais de seu fluxo original Fg. Quaiiclo acontecer a eliiniiiação do fluxo 

de G então todos os seus ineinbros se tornarão inembros exclusivos de N ,  

Fg será extinto e G coiiseq~eiiteinente deixará de existir. 
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Sistema Multimídia RIO 

Definimos por Sistema Nlultimíclia RIO o coi~j~mto forinaclo pelo nó serviclor ( dis- 

patclzer), nós de ariiiazeiiaineiito (storage servers), patching layer, cliente adiniiiis- 

tiativo e cliente cle vícleo. Definimos, ainda, por serviclor RIO o conjunto formado 

pela dupla dispatclzer e storage. 

O nome RIO vein de Randomized Input Output, o que reflete bem o comporta- 

iiieiito de como os objetos são ariliazeiiaclos e distribuídos no storag e server. 

Nesta seção apreseiitaremos os eleineiitos que compõcm o siçteilia multiinídia 

RIO e como se dá o relacioilaineiito entre cada uin deles. 

2.3.1 O Servidor RIO 

O prinieiro protótipo do serviclor RIO foi clesei~volvido na University of California 

at Los Angeles (UCLA)[UCLA 20081, foi iinpleiiientaclo para SUN E4000 para si- 

inulações tridiineiisionais e exibição de vícleos no formato MPEG. A partir do ano 

2000 este protótipo foi coclificaclo e aperfeiçoado com inclusão de novas f~iilcionali- 

dades e novas rotinas pela equipe do LAND. Sua iinpleineiitação era voltada para 

traiisinissão unicast até que nos anos de 2003 e 2004 foram cleseiivolviclas disser- 

tações de iiiestiado [Netto 2004, Gorza 20031 que tiilliaiii como objeto de estudo o 

coinpxtill-iaiiieiito de baiicla através de trailsmissões IP  multicast. Foi nessa época 

que foi iiicorporaclo ao RIO uili inóclulo (Patching Layer, descrito adiante no texto) 

inserido ein sua arquitetura, que permitiu o coinpartilliaineiito dos fluxos de dados 

eiiviaclos pelo storage server entre os clientes de vídeo do sistema. 

Coino dito aiiteriormeiite, o serviclor RIO é composto de dois elemeiitos, dispat- 

clzer e storage, c~ijo relacioilainento pode ser eiiteilclido pela figura 2.107. Repare que 

i10 servidor RIO temos apenas uni dispatcher e um ou mais storage servers. Os sto- 

ruges podem ou não ficar na mesilia máquina que o dispatcher aléiii de poclereii~ ficar 

7Nesta, figura ainda não está representada a participação do patching layer no sistema RIO. 
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em ni$quiilas distintas entre si. O dispatcher é respoiisável por receber a conexão do 

cliente, receber sua recpisição e informar ao storage que tiver os dados req~~isitaclos 

que os eiivie diretamente ao cliente. Note que a troca de mensagens é feita via TCP 

(Transnzission Control  Protocol) e que os fluxos de dados (s tream de vícleos) são 

enviados via UDP ( U s e r  Datagram Protocol). O protocolo T C P  é usado pois na 

troca de niensageils de controle tem que se ter a garantia de que a co~nunicação será 

sem perdas de mensagens, o que acarretaria no inal f~mcioilaineiito do protocolo de 

coiliunicação entre os componentes; já o stream de vídeo é tolerante a perdas pois a 

perda de uni ou outro pacote não é extreinaiiieiite prejudicial à exibição do vídeo e, 

c1epei~clei~c1o da perda, nein é perceptível ao iisuáiio final8. 

- Informações de controle e pedidos (TCP) 
+ - - - h Blocos de dados (UDP) 

Figura 2.10: Arquitetura básica do sistema RIO unicast. 

Os tipos de dados armazenados no servidor RIO podem ser diversos: vídeo, texto, 

áudio, imagem. Esta diversidade é que categoriza o servidor RIO como um sistema 

de ar~nazenainento inultiiníclia uiiiversal [Netto 20041. Os dados arinazenados no 

servidor podein ser replicados para evitar que um único storage fique sobrecarregado 

e ainda para auimeiltar a confiabilidacle clo sistema. Estas réplicas dificultam a 

administração dos objetos pois toda inserção, alteração ou remoção de dados devem 

ser feitas em todas as réplicas, mas quando se analisa a relação custo-benefício ela é 

'Para se ter uma idéia, um bloco típico de vídeo do R.10 (cl'ja cxibição dura aproximadainciltc 

uin seguildo) 6 composto de iloveilta fragmciitos de 128 bytes; scilclo assim, cada pacote perdido é 

uin ilovcnta avos clc um bloco, o equivalcute a aproxiinadameilte 0.011111 seguildos. 
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bem vantajosa pois a escalabiliclacle do sisteina é niuito maior coin o uso de replicação 

de dados [Valle 2007, Pacheco 2007, Botellio 20061. 

A seguir cletalliareinos o f~mcionainei~to iiiterno c10 dispatcher e do storage. 

1. Nó servidor,  o u  Dispatcher 

Na tarefa de gereilciar as conexões que cl-iegaiii clos clientes, das requisi- 

ções destes e da  iiiteração coin os storages, o dispatcher iiiipleineilta vários 

gereiiciaclores que, e111 coiijuilto, periliitein que os dados sejam arinazeilaclos, 

gereiiciaclos, rec~~peraclos e traiisiiiiticlos de forma eficieiite. 

Dentre os gereiiciaclores está a SessionManage.fg que é respoilsável por receber 

todos os pedidos clos clientes. Ela é o ponto de coilexão entre o servidor RIO 

e seus clientes. Cada clieiite que entra no sistema e se coiiecta ao dispatcher é 

atendido pela SessionManager e tem uma thread1° criada especificainente para 

tratar os seus pedidos. 

Os fluxos de dados de vícleo do servidor são, por sua vez, gereilciaclos pela 

S t r eamMa~za~e r~~ .  Esta é respoiisável tanto pelos fluxos já abertos quanto 

pela abertura de novos outros. Unia tarefa import ante deste gereilciador é 

o controle de admissão [Cardozo 20021, i10 qual uiii novo cliente só é aceito 

dentro cle certas coi~clições para que se inaiiteiil-ia, sempre que possível, uma 

boa qualidade i10 serviço. Resuiniclaineiite, este controle de adinissão coiisi- 

dera a taxa de trailsferêilcia já alocada TA e a taxa solicitada TS pelo iiovo 

clieiite. Sabeiiclo que temos dois tipos de clieiltes, o cliente de vídeos e o de 

adiiiinistração, teiiios, para cada uin deles uin tipo de trailsinissão de vícleo: 

teinpo real e sein restrição de tempo respectivaineiite. O controle de aclinis- 

são impede que os clientes c ~ ~ j o  serviço tem restrição de teinpo (clieiites de 

vícleo) moilopolizeii~ a banda iiiipedinclo que clieiites sem restrição de tempo, 

%ereilciadoi de sessão. 
1°0u liiilia dc execiição em português, é uma forma de uin proccsso dividir a si inesmo ein duas 

ou mais tarefas que podeili ser executadas siiii~iltaileaiiieilte[NIedia\T7iI~i 20081. 
llGereilciador de fluxos. 
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que coiisoiimii uma taxa TNRs, sejam ateilclidos eiii inomeiitos cle pico cle 

utilização do sistema. Seiiclo TT a taxa ináxiina de trailsferência do sisteiiia, 

aberturas de iiovos fluxos só serão periiiiticlas pela StreamManager se 

Uin serviço seinelliante ao de coiitrole de acliiiissão prestado pelo StreamMa- 

nager é o policiaiileiito de pedidos. Seu objetivo é não periiiitir que uin cliente 

faça inuitas requisições eiii uin curto iiitervalo de teiiipo pois isto poderia pre- 

judicar a entrega clos clados clos deiiiais clieiites, priilcipaliiieiite os clieiites com 

restrição de teiiipo, que teriam seus blocos atrasados pois a fila de pedidos a 

serem ateiidiclos, a ser explicada adiante, estaria coiistanteineiite cheia até que 

alguns clientes saíssem do sistema. 

Cada objeto ar~nazeiiado 110 servidor RIO tem seus inetadac1osl2. A respon- 

sabilidade sobre estes iiietaclaclos é do Obje~tMana~e . l -1~ .  Este gereiiciador, 

aléiii desta tarefa, é quem adiniiiistra as operações sobre os objetos tais coii~o 

criação, exclusão, abertura, feclimiento, escrita e leitura. A cada alteração, 

criação ou reinoção de uiii iiovo objeto, o ObjectManager é responsável por 

ii~ailter coilsisteiites todas as réplicas e OS metadados do objeto iiiaiiipulado. 

É ele taiiibéin quem distribui os blocos nos discos dos nós de amazeiiameiito, 

clefiniiido oiide cada bloco vai ficar e, se estiver seiido usada reduiidâiicia de 

clados, quais discos serão coilteinplados coiii cada bloco de clados, seinpre res- 

triiiginclo cada disco a i10 máximo iiiiia cópia cle cada bloco. 

Um dos gereiiciaclores do dispatcher é o 1-oute.l-1~. É ele quem decide qual nó de 

armazei~aiiieilto ateiiderá qual solicitação. Isto é feito através da inipleineil- 

tação de filas que separam as requisições de teiiipo real das sem restrição de 

teinpo. 
- 

12Metaclados, ou NIetainformação, são dados capazes dc descrever outros clados, ou seja, dizer 

do que se tratam, dar uin sigiiificaclo real e plausível a uin x q ~ ~ i v o  de dados [MediaWiki 20081. 
13Gereiiciador de objetos. 
14Roteador 
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Na figura 2.11 eiiteiidenios inelhor como f~mcioiiaiii estas filas. Quando chega 

ao sistema uii1 pedido de leitura de uii1 deteri~iiiiado bloco, o router procura 

o disco que tem tal bloco e, dentre os que têni, escolhe o que tiver a menor 

fila, clirecioiianclo o pedido do cliente para ele. No caso de uiim requisição de 

escrita o router envia a requisição para todos os discos que têm aquele bloco 

pois é necessário que todas as réplicas sejaiii atualizadas para que os dados do 

servidor RIO maiiteiiliaiii-se coilsisteiites. 

Pedidos 

Route 

1 
Mapeainento 

dos blocos H- 
1 Disco N r.. . ''= ] 

Envio dos pedidos para 
T e r v e r s  

TR = Tempo real 
TNR = Tempo não real 

Figura 2.11: Gereilcianieiito de pedidos no router. 

2. Nó de arinazenamento, ou Storage 

No storage é que ficam armazenados os objetos inultiiníclia. O iió de arinazeiia- 

i~ieiito foi iiiipleineiitaclo de forma que pode ser múltiplo, isto é, ter inais de um 

iió para uiii iiiesmo servidor RIO. Estudos receiites [Botellio 2006, Valle 20071 

inostraram que o sisteiiia aumeiita sua capacidade de atendiinento coiiforine 

se a~uiieiita o iiúinero de storages. A seguir é descrito de forina iiiais cleta- 

Iliacla o f~mcioiiaiiieiito do storage, seus coinpoiieiites e, o mais interessante, 

sua política de arinazeiiainento de dados. Eiiteilclereiiios agora de forina inais 

coilsisteiite, c0111 este últiilio tópico, o motivo deste sistema ter o iionie RIO. 

(a) Os componentes do storage. 

Uni iió de ariiiazeiiainento é composto por quatro coinpoiientes: Storage- 

Device, StorageManager, Routerlnterface e Clientlnterface. O Storage- 

Device é t5o soiiieiite o dispositivo de arinazeiiainento e é responsável pe- 
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las operações de entrada e saída de dados através de cliainadas a f~~iições 

do sistema operacioiial. Cada StorageDevice é coiltrolaclo exclusivainente 

por um S t  orageAdanager. É o Storage Adanager que faz o escalonaineilto 

dos pedidos dos dados armazenados no dispositivo de ariilazenaineiito e 

isto é feito através de uma fila oilde os pedidos são colocados até serem 

ateildiclos. Para cada pedido é associado ~1111 b u f e r  para o armazeiia- 

iiieiito do bloco solicitado. Q~a i ldo  a operação do clieiite é de leitura, 

o StorageAdanager solicita ao ClientInterface o envio do bloco ao clieiite. 

No caso da operação de escrita, o StorageManager se respoiisabiliza pelo 

arinazei~aimeiit o do bloco. 

As requisições, eiivio e recebiineato de iiiforinações, feitas entre o storage 

e o dispatcher são gereiiciaclas pelo RouterInterface. Por se tratar de 

troca de ineiisageiis, o protocolo usado é o TCP. Ao receber uni pedido 

de bloco de clados de uin clieiite, que foi repassado a este pelo dispatcher, 

o RouterInterface o repassa ao StorageManager que procede coiiforiiie 

descrito ailt erioriiieiite. 

O último e iiiais iiiteressaiite inóclulo do storage é a ClientInterface, que 

é quein iiiterage coin o cliente e é respoiisável pelo eiivio e recebiineiito 

de dados a serem traiisiiiiticlos e arinazeilados respectivainente. C0111 

o objetivo de coiiipatibilizar o taiiiaiilio de uin bloco de vícleo com o 

RIlTU15(Maxiii~~m~ Trasinit Uilit ou Uiiidacle RIIáxiina cle Traiisi~iissão) 

da rede, cada bloco de vícleo é clivicliclo e111 iioveiita fragineiitos que são 

eiiviaclos ein rajada. Isto tem que ser feito lia aplicação pois se foreiil envi- 

ados blocos inaiores que o valor da MTU os inesinos serão fragineiitaclos, 

isto é, divididos ein pedaços nzeiiores, e eiiviados. Coiii isto, o clieiite só 

poderá exibir o bloco quaildo todos os fragmentos tiverem sido recebi- 

dos, aléiii de provocar uin atraso i10 envio dos claclos devido ao custoso 

processo de fragiiieiit ação. 

15i\/ITU se rcferc ao tamanlio do maior datagrama que uma camada de um protocolo de coinw 

ilicação podc trailsinitir . 
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Uina vantagem do envio de uin bloco lia forina de rajada de 90 frag- 

iiieiitos está em que a percla de um fragmento não iiiiplica na perda de 

uiii bloco inteiro, pois a probabilidade de alguiis fragineiltos cliegaieiii é 

muito maior do que a de todos os iioveiita fragineiitos se perclerein. Eii- 

tretaiito, é preciso ter cuidado na traiisiiiissão pois esta rajada de iioventa 

fragmeiitos pode esgotar o buger da placa de rede, o b u f e r  do switch, buf- 

fer c10 ioteaclor ou de qualquer dispositivo que iiecessite receber os dados 

e retraiisiiiití-10s iio caiiliiiho eiitie o clieilte e o servidor. Uina soluçiio 

adotada para iiiiiliiiiizar o problema cla perda devido à rajada de iioventa 

fragmentos é a de iinpleinentar ~1111 controle de fluxo por cliente e uin 

seguiiclo controle c10 fluxo total. 

O relacioilaiiieiito eiitie estes coinpoileiites é exeiiiplificaclo lia figura 2.12, 

extraída de [Netto 20041. 

Clientlntetface Routerlntetface 

: EnvioAIecebimento 
:de Blocos 

Pedidos para escritaAeitura 3-5 
Recebimento 
de Pedidos/ 
Envio de Mensagens 

I StorageManager I I StorageManager 

StorageDevice 

Blocos de Dados 

Figura 2.12: Arquitetura iiiteriia do storage. 

(b) Polí t ica de a rmazenamento  de dados  

3 0 
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A política de armazeilaiiieiito dos objetos no servidor é de vital impor- 

tância para o desenipei~lio do sistema e uma boa qualidade no serviço. 

Se a política a ser adotada não for cuiclaclosainente escoll-iicla, o servidor 

pode não ser capaz de atender uin iiúiiiero alto cle clientes e, pior, pode 

não ser escalável. 

A política mais siinples seria a de alocar os objetos seqfiencialinente, inas 

isto seria um problema grande pois os discos que arinazenasseni os objetos 

mais populares sofreriam uma sobrecarga enquanto outros com objetos 

inenos recluisit ados estariam ociosos. 

Para evitar esta sobrecarga e111 uin disco, novas técnicas foraiii deseii- 

volvidas cujo foco é distribuir os objetos pelos cliscos que coinpõeni o 

sistema. Abordareiilos aqui duas dessas técnicas: Striping e Random 

data Allocation[Netto 20041. 

A técnica striping é, de longe, a mais utilizada. Seu uso é bem coiiiuin em 

inácluinas que deseiiipenliani papel de servidor de banco de dados ou ser- 

vidor de backups que manip~tlam grande quantidade de dados de forma 

intensa. Nestas máquinas vários cliscos são instalados inas todos são com- 

binados em apenas uma única ~~niclacle lógica de arinazeiiainento. Esta 

tecnologia se cliaina RAID (Redundant Array o f Independent D islcs)lG e 

a técnica striping é essencial para ela. As vmitageiis deste tipo de arma- 

zenamei~to são diversas, dentre as mais iniportaiites estão: 

Gaiilio de deseinpeiilio no acesso; 

Recluiidâiicia ein caso de falha e111 rim dos discos; 

Uso nlúltiplo de várias unidacles de cliscos; 

Facilidade em recuperação de conteúdo "perdido" . 

No striping os dados são subdivididos em segnleiitos consecutivos (stri- 

pes, ou faixas) os q~tais são escritos de forma seqiiencial através de cada 

uin dos cliscos conlbinados. Cada segniento tem um taiiianlzo definido 

lGO objetivo principal da  tecilologia RAID é ganhar segurança e desenipeiilio 
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em blocos. Esta técnica pocle ser ajustada para que o tainaiilio dos blo- 

cos possa ser ajustado à iiecessiclade da aplicação que o utiliza. Nestes 

casos, cluaiido aplicada, esta técnica de array de cliscos oferece uin de- 

seinpeiilio i i ~ ~ ~ i t o  iiiellior se coiiiparacla ao uso de cliscos individuais. A 

difereiiça da aplicação cle striping no servidor RIO para a do RAID é que 

iio RIO os cliscos podem, opcioiialineiite, estar distribuídos em máquinas 

geograficameiite distantes. 

Na figura 2.13 [Netto 20041 é exeiiiplificaclo como f~iiiciona o armazena- 

mento físico neste array de cliscos. 

-; . _ _r- 
Disco f Disco 2 D i w o  3 Disco D 

Figura 2.13: Técnica de striping. 

A técnica R a n d o m  Data Allocation, que é a iinpleinentacla i10 servidor 

RIO, taiiibéiii armazeiia um mesmo objeto clistribuiclameiite sobre os di- 

versos cliscos do sisteiiia. A sua política de ariiiazei~aineiito é aleatória. 

Para cada bloco de dados a ser ariiiazeiiaclo no storage server é escolliicla 

uma posição aleatória cleiitro de um disco escolliido taiiibéiii aleatoria- 

No caso c10 servidor RIO há algumas regras importantes a serem coiisi- 

cleradas: cluaiiclo se faz uso de réplicas existe uma restrição na  escollia 

aleatória dos discos: um bloco iião pode ser armazenado mais de uma vez 

no mesmo disco. C0111 isto surge, iinplicitamente, uina restrição ao iiú- 

inero máximo de réplicas que uin objeto pocle ter no servidor: restringe-se 

ao níimero de discos; logo, se o servidor RIO traballia coin 11, discos então 
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pode trabalhar com até 11 réplicas de cada objeto. 

A figura 2.14 [Netto 20041 ilustra coino um objeto é ariiiazenado no ser- 

vidor RIO e/ou em sisteiiias que iiilpleiiieiitaiii a técnica Random data 

Allocation. Note que o objeto i ,  cujo taiilaillio é de ciiico segineiitos, tem 

seu priiiieiro segineiito aiiiiazeiiaclo i10 clisco I, o seguiido no disco 2, e 

assiiii sucessivaiiieilte até o D-ésiiiio segineiit o, arinazeiiado i10 clisco D . 

C01110 teinos, iio exeinplo, apenas D cliscos, o segineiito D + 1 é arniaze- 

iiado iio clisco 1 iiovaiiieiite, o D + 2 iio clisco 2 e assiiii sucessivamente até 

todo o objeto estar armazeiiaclo nos D cliscos do sistema. Aiialogaineiite 

o objeto j ,  taiiibéin coin tamanho de ciiico segineiitos, tem seu piiineiro 

segiiieiito arinazeiiado i10 clisco 3 e os deinais segmentos clistribuíclos com 

o inesino critério adotado para o objeto i .  

nlocos do Objeni i 
eEilocos que (mss~~ei i i  replicas 

(arniazeiiatlos aleatoriaiiieiite eiii o~itrüs discos) 

õ- i 
1 

Disco 1 Disco 2 Disco 3 D isco D 

Figura 2.14: Téciiica de Random Data Allocation. 

2.3.2 Patching layer (PL) 

Na seção 2.3.1 comeiitaiiios que o servicloi RIO foi, inicialiiieiite, iiiipleineiitado para 

traballiar coin fluxos unicast e que algumas poucas alterações foram feitas ein sua 

estrutura para que ele passasse a traballiar tainbéiii coin fluxos rnulticast. Para 

que o código do serviclor RIO fosse iniiiiiiiaineiite alterado, as atividades gereiiciais 

de coinpartilliaiiieato dos fluxos foraiii, e111 sua iilaior parte, iiiipleineiitadas em uin 

inóclulo separado do serviclor, o patclzing layer. Este inódulo é uin aplicativo que roda 
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ii~depei~cleilte do servidor e que iilterinedia a coin~micação entre este e os clientes. 

Na figura 2.15 tem-se unia idéia desta intermediação (vale ressaltar que mesino coin 

o PL fazendo parte do sistema, um cliente pode, ainda, conectar-se diretameiite ao 

dispatcher coino il~ostrado na figura 2.10). 

- Inforinações de controle e pedidos (TCP e Unicast) 
+ - - - b Blocos de dados (UDP e multicast) 

Figura 2.15: Arquitetura básica do sistema RIO multicast. 

Assim como o dispatcher e o storage, o PL também é formado por diversos coin- 

ponentes que agem coiljuiitainente na tarefa de compartilhar fluxos entre clientes do 

sistema. Deiitre esses componentes descrevemos, s~iciiit aineiite, os mais importantes: 

SessionManager: responsável pelo recebimento clos pedidos de blocos feitos pelos 

clientes e do carregamento clos arquivos de configiirações que definem parâine- 

tios iinpoitaiites a serem ~~tilizados pelo PL coino ta11iaillio das janelas &,,,,, 

hbefore e h,,,,,.,,, endereço de rede do dispatcher, cleiltre outros. 

StreamManager: este componente não tem neilhuina f~mção importante no PL. No 

processo de estruturação do PL procurou-se inaiiter a inesina arquitetura que a 

do serviclor RIO. Sendo assim, este coinpoiieiite é equivalente à StreamManager 

do serviclor e seu papel aqui é tão somente repassar a ela todas as ineiisagens 

que vierem do cliente e devam ser tratadas por ela. 

ObjectManager: respoilsável pelo tratamento dos pedidos que a SessionManager ie- 

cebe dos clientes, pela abertura, fechamento e requisições de blocos dos objetos 

armazenados 110 serviclor RIO. 
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CommMulticast: este componente é a inteiface de coiii~iiiicação entre o cliente e 

o PL. Por ele são trocadas mensageiis que orieiitain o clieiite sobre ações a 

serem toniadas em resposta aos seus nioviineiitos, coiiio unir-se ou abandonar 

uiii grupo, dentre outras orieiit ações. 

RIOInterface: assim como a StreamManager, este coiiiponeiite serve apeiias para 

repasse de meiisagens do clieiite que se destiiiaiii RIOInterface do servidor. 

O algoritino apreselitado lia figura 2.8 mostra como f~iiicioiia a política de agiu- 

painento de fluxos no PL. Em nível de impleineiitação, isto se dá  por uma troca de 

mensagens entre os clientes e o PL, oncle os clientes inforniain ao PL de suas iiite- 

rações e o PL respoiicle iiiformaiiclo ao clieiite qual ação cleve sei executada. Vamos 

apresentar agora o algoritino, em alto nível, cleste processo ilas diversas situações 

possíveis: 

Novo cliente en t r a  n o  sistema: Cliente entra no sistema e faz unia troca de 

mensagens iniciais oncle recupera iiiforniações sobre o objeto de vídeo que 

quer ter acesso e recebe uiii ideiitificaclor único, fornecido pelo PL, que é uin 

iiúiiiero que o PL utiliza para clistiiigiiir este cliente dos demais conectaclos a si. 

O clieiite responde ao PL iiiforiiiaiido seu ideiitificacloi e tem coiiio resposta o 

endereço do fluxo multicast que cleve passar a escutar. Esta resposta iiiforina, 

ainda, se o clieiite é o respoiisável pelas requisições cleste fluxo multicast ou se 

ele deve apenas escutá-lo, o que sigiiifica que uin outro cliente está respoiis8 

vel pelas requisições do fl~ixo. A primeira situação ocorre cfiiaiido não 1iá uin 

fluxo clisponível para o cliente. Neste caso uin novo fluxo multicast é criado 

e este cliente é eleito seu líder, isto é, o respoiisável por fazer as requisições 

do inesiiio. A seguiida situação acontece quando já existe iiin fluxo multicast 

em anclainento que atenda As iiecessiclacles cleste clieiite, isto é, o cliente está 

a uma distancia máxiina de 6,,,,, ou da,,, deste fluxo. 

U m  clieiite n ã o  líder interage: Dizer que uin cliente não é líder significa dizer 

que ele não é responsável pelas recluisições dos blocos cle um fluxo multicast ein 
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aiidaiiieiito. Coiiio estamos falailclo de um ainbieilte multicast, é obrigatório 

que este clieiite que iilteragiu esteja em alguili grupo coin pelo ineiios dois 

iiiemlxos: ele e seu lícler, isto é, aquele que requisita os blocos para o grupo 

ao qim1 ele faz parte. Uma vez que este cliente não é o lícler do grupo, sua 

saída não trará iiiipacto algum para o grupo e se dá de forma beiii simples: 

o cliente eilvia unia iiieiisageiii ao PL iiiforiiiaiido qual a sua iiiteração e para 

qual bloco de vídeo, se for o caso. O PL, ao receber a iiieiisagein, verifica se 

há uin outro fluxo em aiiclaineiito que ateiida as necessidades deste cliente e 

o iiiforilia que cleve parar de escutar o fluxo multicast que estava escutando e 

que deve passar a escutar o fluxo rnulticast deste grupo. No caso de não haver 

uin fltixo que ateiicla tais iiecessiclades, o PL cria uni iiovo fluxo multicast e 

iiiforilm ao clieiite que ele cleve passar a escutá-lo e que, aiiicla, é o lícler do 

iiiesiiio, seiido, assim, respoiisável por fazer as recluisições dos blocos de vícleo. 

O processo aciina só acontece caso a iiiteração do cliente seja uni salto para 

uiiia região do vídeo aiiicla iião recebida anterioriliente. Caso a iiiteração seja 

para uni trecho do vídeo já recebido aiiterioriiieiite, o que significa que o clieiite 

já tem tais blocos ein disco, ou a iiiteração é de pausa ou parada, o PL doca o 

clieiite iio grupo de clieiites inativos e o informa que ele deve parar de escutar 

o fluxo multicast que estava escutaiiclo aiiteriorineiite. 

Um líder d e  grupo interage:  A troca de iiieiisageiis entre este lícler e o PL é 

iclêiitica à troca eiitre o PL e uin cliente não lícler. A diferença nesta situação 

reside no fato de que uin iiovo lícler deve ser eleito para que as requisições 

dos blocos cle vícleo do grupo coiitiii~~eiii a ser feitas. Para isto o PL elege 

como lícler o clieiite que entrou imediatamente após o antigo lícler e eiivia uina 

iiiensageni a ele iilforiiiaiido que a partir daquele iiioineiito ele é o respoiisável 

pelas requisições do grupo, ou seja, que ele foi eleito o iiovo líder do grupo. 

Nesta situação clizeiiios que este é uiii lícler forçado, pois a liderança foi iiiiposta 

pelo PL e não foi fruto de uina iiiteração deste clieiite, mas de outro. No caso 

de o g r q o  iião ter iieiilium outro membro que não o aiitigo lícler então o fluxo 

multicast associado a ele é extinto iiiiediataiiieiite. 
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Um novo fluxo multicast é aberto: Seja N o grupo para o qual este iiovo fluxo 

foi aberto. Seja qual for a razão da abertura deste novo fluxo, o PL verifica se 

existe um grupo em aiiclaiiieilto cujo fluxo já aberto possa ser f~mclido a este 

novo fluxo, conforme descrito lia seção 2f. Eiicontraclo este grupo, digamos 

G, o PL envia uma ilieilsagein a cada uin de seus iiieiiibros iiiforniando que 

os mesmos devem passar a escutar tailibéin este iiovo fluxo. Uma inensageni 

especial é ei~viacla ao líder cleste grupo iilforiimiido-o de que de líder de G ele 

passou a ser sublícler de N e que deve contim~ar a fazer requisições até que seu 

fluxo se una ao iiovo fluxo criado. Quailclo esta união acontece, este sublícler 

eiivia uina imizsagem ao PL iilforinailclo que alcaiiçou o fluxo principal (o 

novo fluxo) ; o PL, como resposta a esta ineilsageiii, eiivia uina meiisagein a 

cada clieiite que escuta o fluxo deste sublícler, antigos ineinbros de G, que 

eles iião precisam mais escutar o fluxo antigo pois o mesmo está extinto, mas 

perinanecerão escut ando o fluxo de N. 

Uma descrição mais cletall~ada destas trocas de meilsageils e do corpo destas será 

apresentacla na seção 2.4, oiicle falareiiios das coiltribuições deste trabalho para o 

sistema RIO. 

2.3.3 Cliente de administração - riosh 

O clieiite adininistrativo possibilita que objetos sejam iilsericlos iio servidor RIO 

eilvianclo-se os dados ao dispatcher que se responsabiliza por sua alocação nos stora- 

ges. C0111 este clieiite é possível a criação de objetos e pastas, rei~oineação, remoção 

e reiiiaiiejainento dos inesmos de forma trailspareiite, inclepeiidente do ilúinero de 

storages e de o servidor usar ou não réplicas. C0111 o rios11 é possível até inesino inail- 

ter um siiicronisino entre os servidores, ft~ncioilalidade inipleinentada receilteineiite. 

Há duas possíveis interfaces de uso: iiioclo texto e modo gráfico. Na figura 2.16 

al~reselitainos a tela cleste cliente. Note que é muito sei~ielhante aos gereilciaclores 

de arquivos mais comuns. 
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Figura 2.16: Cliente aclmiilistrativo do serviclor RIO. 

2.3.4 Cliente de vídeos - riominclient 

O cliente de vídeos é respoiis6,vel por recuperar o vídeo e as trailsparêilcias do ser- 

vidor, exibir o vídeo e siiicronizá-10 coiii as traiisparêiicias. Isto é feito através de 

uma iiiterface que existe entre o cliente e o servidor RIO. 

As transparêiicias podeili ser geradas em TGIF (Tangram Graphic Interface Fa- 

cility) [Cheng 20081 ou em HTML (HyperText Markup Langz~age)~~,  sendo qiir: em 

TGIF tem se a vantagem de se poder fazer animações que são executadas ein ino- 

I7Linguagein de Marcação de Hipertexto. 
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nieiltos específicos e sincronizadas com o conteúdo da aula e a fala do professor. 

Para a exibição do vídeo é usado o mplayer [Gereoffy 20081, para quem os dados 

de vícleo são enviados através de um pipe. 

O cliente impleinenta uin buffer, onde arinazena os blocos a serein exibidos em 

uin curto período de teinpo, cl-ianiado de PlayOutBuffer, e uma cache, cl-ianiada 

BufferStream, onde ariiiazeila, em disco, os blocos recebidos, seja via multicast(que 

serão exibiclos em um momento mais 6, frente) ou unicast. Caso o claclo recebido 

teiilia que ser gravado tanto na cache q ~ a n t o  no PlayOutBuffer, dá-se prioriclacle a 

este último lia ordem de gravação. É importante deixar claro que uin bloco só é 

gravado nestes locais após ser recebido por completo, isto é, cada uin clos noventa 

fragnientos. Há ainda unia ocasião especial em que os fraginentos são gravados 

no PlayOz~tBuffer independente de se ter os noventa ou apenas parte deles, que 

é quando o cliente precisa exibir aquele bloco de vídeo imediatamei~te e aiiicla não 

recebeu todos os fragnientos. Neste caso é cl-iaiiiaclo uin método de iionie FreeBlock 

que libera os fraginentos que já estiverem clispoilíveis e os grava no PlayOutBufler 

iniecliatainente. Uni bloco liberado coiii a FreeBlock não é arinazenaclo na cache 

pois ele está com perdas e na cache, por conveilção, só se gravam blocos íntegros e 

completos. 

A utilidade e iinportâiicia do PlayOutBuffer é diiniiiuir o jitter iiltroduziclo pela 

rede. O cliente, antes de iniciar a exibição do vícleo, espera que este buffer seja 

totalimilte preeiicliido com os priii~eiros blocos de vícleos a serein exibiclos. Para 

redes locais este buffer não precisa ter tainaizlio superior a duas unidades pois este 

valor j& se iliostrou mais do que suficiente para garantir a variação no tempo de 

atraso de envio clos pacotes. Os blocos de vícleo não são gravados na BufferStream 

de forma seqiiencial, liias na exata ordem em que são recebidos. Uin íiidice é criado 

para permitir que o cliente recupere da cache uin bloco já recebido do servidor em 

outro nioiiieiito em que precise re-exibí-10. 

A interface gráfica do rioininclient asseiiiellia-se a uin painel de uin aparelho 
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niultiiníclia c01110 os cle um DVD-player ou de uiii aparelho de vícleo-cassete. Na 

figura 2.17 é possível ver esta interface e os coi~iaiiclos que ela dispoiiibiliza ao usuário, 

a saber, play, pause, stop, rewind, forward, help e quit. Aléiii destes, é possível ao 

usuário arrastar a barra de progresso cle exibição que fica na  paite superior c10 painel 

bem coiiio clicar em uin dos tópicos apreseiitaclos no íiidice. Isto fará com que a 

exibição do vícleo pare oiicle estiver e dê uni salto para a posição da barra ou o tópico 

escolliido no íiidice. 

Unidade Cenlral de Processarnenlo (Ceiilral ' 

Procesu'ng Unil) 

- Resporiskel pelo proocssatrrenlo de inlorriiaqür?~ 

I - Conirda o fluxo de infumaçiies (dados) 

Figura 2.17: Cliente de vícleo e seus coinpoileiltes. 

A iiitegração e iiiter-relacioiiaiiieilto dos compoiieiites apresentaclos pode ser me- 

lhor eiiteiiclicla aiialisaiido-se a figura 2.18 [Netto 20041. 

Iiitegração d o  r iommclient  a o  Õrowser - r iommbrowser 

Teiiclo em vista a utilização do sistema RIO em projetos de eiisiiio a clistâiicia, foi cri- 

ado um pluginpara o Moxilla-Firefox [I\/lozilla 20081 e para o Netscape [Netscape 20081 

que permite que os aluiios do curso usem este serviço cliretaineiite pelo browser de 

forina a ser o mais simples e tiaiispareiite o possível aos usuários. Este plugin faz 



2.3 Sistema Multi inídia RIO 

BunèrStream 
hlulCi~asL 

Interface 
RIO 

Interface 
mplayer 

I 

Intcrfacc ommMulticas 
TGIP 

Figura 2.18: Arquitetura do cliente de vídeo riominclieilt. 

coiii que o rioiiiniclieiit seja exibido cleiitro do browser e o inesiiio acoiitece coiii os 

slicles quer estejam feitos para os browserís Netscape ou filozzlla-Fzrefox ou feitos ein 

TGIF. A figura 2.19 mostra um cliente quaildo iiisericlo i10 browser. 

2) Mapa de 3 variáveis: 

mo 

m l  

m2 

m3 

m4 

m5 

m6 

m7 
I inversáo na seqriència 

Figura 2.19: Cliente de vídeo acoplaclo ao browser. 

Diferenças e semellianças en t r e  o PL e o clieiite de vídeos 

Ao olharinos para as figuras 2.15, 2.21, 2.22 e 2.23 temos, sob a ótica do clieiite, 

que o PL é uin servidor de vídeos que agrupa clientes para que dois ou mais clieiites 

coinpaitillieiii uiii inesmo fluxo de dados. Já sob a ótica do servidor RIO ele pode 
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ser visto como uin cliente que faz muitas requisições de diversos pontos do víc1eo.No 

eiitailto, sob o poiito de vista do serviclor o PL é bem mais que uiii cliente pois uni 

cliente abre apenas uma sessão e uni fluxo de dados por vez. O PL, por sua vez, 

abre tantas sessões quantos forem os clientes. O que acontece, de fato, é que quando 

o PL está intermedianclo esta con~unicação, o servidor sabe que tem muitos clientes 

coilectados, mas como muitos deles estão ouvindo fluxos rnulticast passivaineiite, 

o servidor não recebe neilliuma requisição destes clientes e pia ele é como se tais 

clientes estivessem e111 pause ou se tivesseili sido finalizados. Em outras palavras, 

para o servidor é como se o sistema não estivesse seilclo bastante ~itilizado ou como 

se estivesse seiido sub~itilizado, quando na verdade ele está sendo otiinizado. 

Uma outra possibilidade seria a abertura de uma única sessão e um único canal 

de fluxo para eiiviar os peclidos de todos os clientes. Isto não é feito pois o serviclor 

tem um controle cle ateiicliineiito de pedidos, descrito na  seção 1, que impecle que 

uni cliente sature o sisteiiia fazeiiclo muitas requisições ein um curto período de 

tempo. Se o PL tivesse apenas uin a sessão com o servidor, fatalmente muitos de 

seus pecliclos seriam descartados pois esta sessão concentraria os pedidos de todos 

os clientes e teríamos rajadas de pedidos com taxa iiiuito alta. 

2.4 Contribuições deste trabalho no sistema RIO 

Nesta seção apresentamos as coiitribuições deste trabalho para o sistema RIO. Serão 

detalliados aspectos de impleineiitação, identificados probleinas encoiitraclos na ver- 

são anterior e as soluções aplicadas. Para facilitar o enteiicliineiito sepmai~los esta 

seção em subseções, onde abordaremos, separaclailieiite, coiltribuições 110 módulo clo 

cliente e no módulo c10 Patching Layer. 
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2.4.1 Contribuições para o Patching Layer(PL) 

Nesta seção aborclainos a iinpleinentação da administração dos grupos multicast pelo 

PL e a troca de mensagens entre este e o cliente de vícleo. 

A iinpleiiieiitação dos grupos se dá através de listas duplainente ei~cacleaclas que 

se exteiidein na vertical e na l-iorizontal. Cada lii~ha represeiita uni grupo distinto 

do sistema. Na figura 2.20 temos o exeinplo de como esta estrutura se apresenta em 

unia situação oilcle teiiios três grupos; o primeiro com apeilas uin ineinlxo, o seguildo 

coin três inembros e o terceiro c0111 dois ilieiiilxos. Os meii~bros inais à esquerda 

de cada liilha desta estrutura são os líderes de seus grupos e respoiisiweis pelas 

requisições multicast dos mesmos. Note que apenas os líderes têm ponteiros para os 

grupos viziiilios. Os iliembros de cada grupo sempre são inseridos ao filial do seu 

respectivo grupo. Se i10 exemplo cla figura 2.20 tivésseiiios que acrescentar uni novo 

iiieinbro ao grupo do cliente 2 ele seria inserido à direita do cliente 4 iildepeiideiite 

do bloco cle vícleo que esteja exibiido ou requisitailclo ou de ter sido alocaclo neste 

grupo por interagir para um bloco cleiitro dos seus iiitervalos da,,, ou d,,,,,. 

As inei~sageiis trocadas entre o PL e os clieiites, através do coinpoiieiite Comm- 

Multicast aciina descrito, são quatro: MSGCODE-PID, I\/ISGCODE-PID, I\/ISG- 

CODE-MOVE e MSGCODE-MODE. Apesar de parecerem poucas, cada uma 

delas pode trazer uina vaiieclacle de inforniações em diferentes situações. 

Na versão aiiterioi do PL, onde estava iinplenientacla apenas atéciiica PI, a troca 

de iiiensageizs entre este e o cliente estava firmemente baseada iio fato de que uin 

clieiite só poderia escutar um úiiico fluxo multicast e que o cliente só tiilha 3 possíveis 

papéis no sisteixa: passivo, ativo OU inativo. Ui11 cliente passivo, cllamado simples- 

mente "ilieinbro", é aquele que escuta uiii fluxo multicast mas não é iespoiisável por 

fazer as requisições; o ativo é O clianiaclo "líder'), e é quem está respoiisável por fazer 

as requisições de blocos de uni grupo multicast. Fiilalizaiiclo, uin cliente é inativo 

quaiido iião precisa ouvir ileill~uin fluxo, isto é, ou ele está em pausa, ou est8 coin a 
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I C l i e n t e  l i l i d e r )  I 

N e x t G r o u p  I I 

Multicast-Port  

Current-Block 

NextGroup NextGroup 

Figura 2.20: Estrutura dos grupos adiniilistraclos pelo 

--I1 

PL. 

execução i i l te i r~inpic la~~ ou está obteilclo os claclos diretaineilte do disco. O clieiite 

inativo tainbéiii é chaiiiaclo de "ineiiibro", inas é ineiiibro do grupo de inativos. 

Ao iinpleiiieiitarinos a técnica PIE iio PL, algumas iiovas situações surgiiain. 

Neste novo cenário os clieiites podem escutar até dois fluxos multicast siinultaiiea- 

iiieilte, o que gera situações iiovas, a saber: os possíveis papéis de uin clieiite agora 

são passivo, ativo ou inativo, como os anteriores, e duplaineiite-passivo e passivo- 

ativo. Uin clieiite cluplaiiieilte-passivo, cliaii~ado siiiiplesiiieiite de "subineinbro", é 

aquele que escuta passivaineiite dois fluxos multicast e iião é respoilsável pelas re- 

''A diferença entre o estado de pausa e o estado de interrupção é que o primeiro interagiu com 

o botão pause e o segundo com o botão stop. 
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quisições de iieiiliuni deles; já o cliente passivo-ativo escuta passivaineiite um fluxo 

multicast e faz requisições para uin outro fluxo multicast. Neste caso o cliente é 

cl-iaiiiaclo "sublíder", recebe passivaineiite o fluxo c ~ ~ j a s  requisições é feita pelo seu 

"líder" e faz as requisições para um segundo fluxo. O fluxo cujas requisições são 

feitas pelo líder do grupo é escutado por todos os iiitegraiites do grupo, isto é, pelo 

próprio líder, pelos membros, pelo sublíder e pelos subineinbros; já o fluxo cujas 

requisições são feitas pelo sublíder é escutado apenas pelo próprio sublíclei e pelos 

subineiiibros. Mais adiante este relacioiiaiiiento ficará mais claro, coiiforine apreseii- 

tariiios a estrutura utilizada pelo PL na administração clestes clieiites nos diversos 

grupos e subgrupos. 

A adição destes novos papéis e da possibilidade de um cliente escutar mais de 

uin fluxo multicast nos levou a modificar o antigo protocolo de troca de mensagens, 

adicionando mais iiiforiiiações às iiiesinas. Estas novas informações são de "ação a 

ser toinacla pelo cliente", "novo papel do cliente no sisteiiia", "tamanho de patching 

do cliente", " feedback c10 cliente ao PL sobre teriiiinar seu fluxo de patch" e feedback 

do sublíder ao PL sobre alcançar o fluxo principal". Para estas iiiudaiiças foram 

utilizados os novos parkinetros "IPAction", "ClieiitMocle", "target" e "NioveActioii". 

Vejamos agora a coiiiposição das ineiisageiis e o papel delas lia comunicação entre 

o PL e os clieiites a ele coiiectados. 

MSGCODE PID: Por gereiiciar as mensagens de diversos clientes ao iiiesmo 

tempo, a instância da  CommMulticast do PL precisa identificar cada uin de 

foriiia única. Aproveitando o fato de que cada cliente é tratado por uina th- 

read exclusivainente criada para ele no gerenciaclor de sessões c10 PL e que cada 

thread de uni processo tem uni identificacloi (ID) único, faz-se uso deste iden- 

tificador para distinguir uni cliente dos demais. O processo se dá da seguinte 

forma: o cliente tenta estabelecer conexão com o PL fazendo uin pedido de 

abertura do objeto. O PL abre O objeto, cria a thread que tratará os eventos 

deste cliente e envia, junto com a resposta da requisição, o ID desta thread. O 

cliente, de posse deste ID, envia a ineiisagein MSGCODE-PID à CommMul-  
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ticast, coili este identificador. Uin socketlg é criado para a comunicação com 

este cliente assim que o PL recebe esta mensagem e uma associação direta é 

feita eiitre o ID forileciclo e o socket criado. Como resposta a esta inensagem 

o PL envia unia iiieiisagein do tipo MSGCODE-IP, que será descrita mais 

adiante. 

E111 nível de código esta inensagem é defiiiida ein uma estrutura conforine nos 

mostra a tabela 2.1. Note que há uin elemento de iioine code. Ele é coiii~un 

a todas as iiieiisagens e serve uiiicainente para identificar qual é a inensagein 

que está sendo eiiviada (neste caso é iiiforiiiaclo que a meiisagem é c10 tipo 

MSGCODE-PID). 

I Tipo 

I uiisigned cliar 

I int 

cocle 

pid 

Tabela 2.1: Dados transinitidos na inensagem MSGCODE-PID. 

Neilhuiiia alteração foi feita nos parâinetros ou uso desta inensagem. Ela 

está apresentada nesta seção por ser iiecessária ao eiiteiicliiliento das demais 

iiieilsageiis e das trocas destas eiitre o PL e os clientes. 

MSGCODE - IP: Esta meiisagem é enviada pelo PL ao cliente ii~formai~clo a ele 

a qual grupo multicast ele deve se unir a fim de que passe a receber os dados 

traiisinitidos ao grupo em questão e é enviada em resposta a dois tipos de men- 

sagens recebiclas: MSGCODE-PID, descrita acima, e I\/ISGCODE-MOVE, a 

ser descrita mais adiante. 

Quando uni cliente se movimenta ou entra no sistema, ele precisa ser alocado 

em algum grupo, seja um grupo iiovo ou uin outro já existente. Esta inensagem 

iiiforina, através dos campos mostrados na tabela 2.2, a qual grupo o cliente 

l~oc lemos  definir um socket como a coinbinação de iim eildereço IP, um protocolo, e o ilíiinero da 

porta do protocolo usados para a com~inicação entre dois processos c111 uma rede de computadores 

[Steveiis 19971. 



2.4 Contribuicões deste t raba lho  n o  s is tema RIO 

deve se unir e em que coi~clições. Através dos cainpos address e p o r t  é 

iiiforniaclo o endereço multicast c10 grupo e a ação que o clieiite deve to inx  é 

pelo parâinetro ipAction. A lista de possíveis ações está definida na tabela 

Depeilcleilclo de cada ação, o PL precisa foriiecer outros parâiiietros que fazeiii 

parte cla ineiisagein e que estão descritos a seguir. 

Pa r âme t ro  block: no caso de o clieiite ser alocado em uiii grupo que esteja 

recebeiido uin bloco dentro do iiitervalo 6,,f,,,,, ele não poderá avaiiçar 

para o exato bloco que solicitou ao PL, iiias para uni bloco anterior, 

coiiforme explicado iio caso 1 da seção 2e. Esta iiiforinação (o bloco 

anterior) é foriiecicla iio parâmetro block e só é usada lias ineiisageiis oiicle 

ipAction é igual a JOIN-THIS. Para as cleinais situações, como a de o 

cliente ser alocado eiii uni grupo que esteja recebeiido um bloco dentro 

do intervalo 6,,,,,. ou a de ele ser alocado e111 um novo grupo criado para 

ele, este parâinetro não precisa ser usado e é eiiviado com o valor -1. 

Parâmet ro  targei: i10 caso de o clieiite ser alocado ein uin grupo que esteja 

recebendo um bloco dentro do iiitervalo 6,,,,,, ele receberá os blocos mul- 

ticast deste grupo inas deverá fazer o patch dos blocos que não tein; só 

que o cliente precisa saber por quanto teinpo ter8 que fazê-lo. Esta iii- 

forinação é fornecida pelo parânietro t a rge t  e só é usada nas mensagens 

oiicle o valor c10 parâmetro ipAction é igual a JOIN-THIS. 

Pa r âme t ro  mode: quando o clieiite é alocado em uiii grupo, ele precisa saber 

qual é o papel dele i10 sistema e, caso seja alocado em uin grupo ativo, 

precisa saber se será o respoiisável por fazer as requisições c10 inesino ou 

se ficará recebeiido os dados passivaineiite. Os possíveis papéis de um 

clieiite no sistema são listaclos e descritos na tabela 2.4. Esta infori~iação 

é fornecida pelo parâinetro m o d e  e é utilizada ein todas as iiieiisageiis 

do tipo MSGCODE-IP, iilclepei~cleilte c10 parâinetro ipAction,  e MSG- 

CODE - MODE, esta últiiiia a ser descrita a seguir. 
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Ação 

Tipo 

uilsigned char 

c11 ar 

uiisigiied short 

Clieilt Mo de 

int 

i i ~ t  

IPActioil 

JOIN-THIS 

LEAVE-THIS 

LEAVE-ALL 

KEEP - THIS 

Nome 

code 

address[l7] 

port 

1110 de 

block 

target 

ipAction 

Descrição 

Tabela 2.2: Dados traiisiiiiticlos lia ineiisagein MSGCODE-IP 

Cliente deverá se unir a este grupo multicast. 

Cliente deverá abalidoilar este grupo multicast. 

Cliente deverá abaiidoiiar todos os grupos multicast. 

Cliente deve periliaiiecer neste g r ~ ~ p o  multicast. 

Tabela 2.3: Possíveis instruções do PL ao cliente. 

M S G C O D E  - M O V E :  esta meilsagem é eilviacla pelo cliente ao PL seilipie que 

faz wiia interação iilforinaildo qual o seu iiioviinento e para que ponto. Os 

parânietros que são eilviaclos são block e act ion,  coiiforine exeniplificado lia 

tabela 2.5, e os possíveis valores para o parâiiietro actioii são apresentados lia 

tabela 2.6. 

M S G C O D E  - M O D E :  existem situações ein que um cliente não faz ne i~ l i~~ ina  iii- 

teração inas alguns eventos fazem com que seja necessário alterar seu papel no 

sistema. Por exemplo, quaiiclo uin cliente que é líder abandona seu grupo, o 

membro seguinte, que não fez ileilliuiiia iiiteração, deve ser promovido a líder 

do g r~~po20 .  Nesta, como em o ~ ~ t r a s  situações, o cliente é avisado de que deve 

20C01110 visto na figura 2.20, o membro seguinte é aquele que entrou no grupo após o seu anterior. 

Não l1á nenllun critério especial na escolha de um substituto de uin líder; toma-se indiscriminada- 

mente o que vier imediatamente após na lista encadeada do grupo em questão 
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Papel do cliente 

PASSIVE 

LEADER 

SUBLEADER 

INACTIVE 

UNAVAILABLE 

Descrição 

Cliente está ativo escutailclo algum fluxo rnulticast. 

Cliente é lícler de alguin grupo. 

Cliente é sublíder de alguin grupo. 

Cliente está na lista de iilativos. 

Cliente que iião está em grupo iieiiliuiii (ativos iiem 

iilativos) , isto é, está inclispoilível. Usado 

durante transição de uin grupo a outro. 

Tabela 2.4: Possíveis papéis do cliente i10 sisteina. 

Tabela 2.5: Dados traiismiticlos lia iiieiisagei~i I\/ISGCODE - I\/IOVE. 

long 

MoveAction 

inudar seu papel no sisteina do antigo para o iilclicado pelo PL através do pa- 

râinetro mode desta iiieiisageiii. O parâinetro block é usado quaiido se quer 

iiotificar uin cliente cle que ele foi proinoviclo a lícler ou sublíder e iiiforiiia qual 

o bloco que ele deve requisitar para o grupo2'. Quaiiclo a ineiisageili retira a 

lideraiiça de uin cliente este parâinetro é eilviaclo coin o valor -1, que sigiiifica 

que o clieiite deve ignorá-lo. 

block 

action 

No caso de esta ineiisagein ser usada para notificar  LU^ lícler de que seu grupo 

deverá se unir a uiii iiovo grupo N recentemente criado, este líder, agora eleito 

sublídei de N, precisa saber qual é o moiiieilto em que ele alcaiiçará o grupo 

priilcipal, quaizclo haverá a f ~ ~ s ã o  dos grupos e extiiição do fluxo do subgrupo. 

Esta infoiinação é passada pelo parâinetro target. 

"Um cliente que herda a liclcrailça devido à saída de seu antigo líder do grupo é dito "líder 

forçado". A principal clifereilça de um "líder natural" para um "líder forçaclo" é que aquele requisita 

para o grupo os mesinos blocos que requisita para si, enquanto este faz requisições de blocos que 

ainda não precisa. 
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Ação 

ACTION-PLAY 

ACTION-STOP 

AC' 

ACTION FORMTARD 

ACTION - REWIND 

ACTION-READBUFFER 

ACTION-REACHLEADER 

Descrição 

Requisição de exibição de vícleo. 

Requisição de interrupção da  exibição do vídeo. 

Neste caso o vícleo é iiiterroinpido e a barra de 

progresso de exibição é reiiiiciacla para a 

posição inicial do vídeo. 

Requisição de iiiterrupção da exibição c10 vícleo. 

Neste caso o vídeo é iiiterrompiclo e a barra de 

progresso se inaiitéiii iio inesino poiito para 

posterior prosseguiineiito. 

Recluisição de salto para uiiia posição posterior 

à atual. 

Requisição de salto para uina posição anterior 

a atual. 

Cliente já tem os blocos iio disco e vai ler de 

lá. 

Clieiite terminou o patcli. 

Tabela 2.6: Possíveis inoviineiitos ele um clieiite. 

Na figura 2.21 exeinplifica-se a troca de iiieiisageiis inicial entre o clieiite e o PL 

e o f~mcioiiaineiito ela abertura de sessão, fluxo e do objeto iio servidor isto é, 

uina situação em que uin iiovo clieiite entra iio sistema e ilão 1iá uiii fluxo rnulticast 

eiii ailclaineiito que o ateiicla. Uma vez abertos os íteiis citados, o cliente envia uma 

I\/ISGCODE-PID ao PL, que respoiide coiii uina MSGCODE-IP. Trocadas estas 

iiieiisageiis o clieiite começa a requisitar e a receber os blocos. De início o clieiite 

requisita o iiúiiiero de blocos necessários para eiicliei o seu PlayOutBufler. Feito 

isto o cliente pergunta ao servidor, através da meiisagein de requisição canstart, se o 

22Coino resposta ao pedido de abertura de fluxo, o servidor responde, caso consiga abrir o fluxo, 

o número rnc&xiino de requisições peiidentes que o cliente pode ter. Esta informação é útil ao cliente 

para que ele evite dar rajadas de requisições maiores que a quantidade de requisições peildeiites 

que0 servidor lhe permite ter. 
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1 ~ i p o  I Nome I 

blo ck 

target 

~msigiied cliar 

Client Mode 

Tabela 2.7: Dados transiniticlos na ineiisagein MSGCODE-MODE. 

cocle 

mo de 

serviclor está com seu buffer de cnvio cheio e preparado para atender as requisições 

f ~~ tu r a s .  O objetivo deste buffer do lado do serviclor é evitar possíveis atrasos no 

envio de blocos devido ao tempo necessário para a leitura do clisco. Ao receber 

a resposta canstart do servidor o cliente começa a coiisuniir os dados e a fazer 

novas requisições coiiforiiie a necessidade. Para eiitencler a necessidade desta últiina 

troca de mensagens o leitor pode obter a descrição completa de seu objetivo em 

[Cardozo 20021. 

Ainda sobre esta figura, representa-se nela um caso em que não 1iá uin grupo 

disponível para o cliente, logo uni grupo é criado para ele. Neste caso, note que 

não há a necessidade de o cliente fazer patch já que receberá do fluxo multicast 

exatamente o bloco que requisitou. 

A troca de niensageiis é sutilineiite diferente quando o cliente já está no sistema, 

isto é, quaiiclo já fez as requisições de abertura de sessão, fliixo e objeto. Indepeii- 

dente de seu papel atual, ao iiiteragir ele envia uina ineiisageiii com cletallies de seu 

inovimeiito e é informado pelo PL sobre o grupo em que foi alocaclo. Na figura 2.22 

temos uni exemplo de uni cliente que estava tocaiiclo uni bloco clualquer e saltou 

para o bloco 50. Neste exemplo o cliente não tem os blocos 50, 51, . . . no disco. 

Uin terceiro e último caso de troca de mensagens entre o cliente e o PL é quando 

alguma inuclaiiça acontece no sistema e 1iá a iiecessiclade de inudança dos papéis 

cle uni ou mais clientes, o PL envia unia mensagem a cada uni destes clientes iii- 

forinaiido o que eles devem fazer através da ineiisageiii i\/ISGCODE-MODE. Há 

diversas situações em que isto pode acontecer, como por exeiiiplo quando uin líder 
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Entra no grupo NSGCODE-IP 
multicast 4 

~nchendo o pedido bloco 
piayouteuffer Pedido bloco 1 

pedido bloco t 
Pedido bloco 2 - 

Figura 2.21: Troca de mensagens iniciais do cliente com o PL. 

~nício da exibivão 
do bloco 1 

abalidoiia seu grupo, o que torna necessária a eleiçao cle uni novo líder. Quando isto 

acontece o PL envia uina nieiisagein ao novo líder iiiforinaiido que ele foi promovido 

a líder de seu grupo e que agora é responsável por fazer as requisições do mesino. 

Uni outro caso interessante, que só acontece no caso do PL estar traballiando com a 

técnica PIE, é quando uiii novo grupo, cligainos N ,  é criado e eiicoiitra-se ~iin grupo 

já existente no sisteiiia, digamos G, que está dentro da janela 6,,,,, de N .  Neste caso 

cada membro de G será notificado de que é uni subineinbro de N e que, portanto, 

deverá escutar, além c10 fluxo de G, o fluxo de N .  O antigo líder de G é iiotificaclo 

de que é sublíder de N e que com isto deve, além de fazer as requisições para os 

iiieinbros de G, escutar os dados transniiticlos para N. Na figura 2.23 exemplifi- 

cainos esta troca de inensagens coiisidermclo que quem recebe a mensagem é uni 

cliente que está recebendo passivamente os blocos de seu grupo e é eleito líder deste 

mesmo grupo. No exemplo o grupo está recebendo os blocos 50, 51, . . . e o cliente 

que recebe a mensagem está exibiiiclo, aiiicla, o bloco 20. Note que a iniciativa de 

CanStart 

4 
Pedido bloco 

~ ~ s p o s t a  CanStart 

Pedido bloco 3 .. 
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Figura 2.22: Troca de iiieiisageiis eiitre cliente e PL após interação. 

Início da exibivão 
do bloco sa 

envio de ineiisagein parte do PL e que, apesar de requisitar os blocos 54, 55, . . ., o 

cliente continua sua exibiçzo anterior n~ri i ial i i iei i te~~.  

Pedido bloco 50 

Pedido bloco 51 

4 

4 
Pedida bloco 52 

i* 

c l i e n t e  exibindo 
bloco 20  

bloco 50 mu,ticast 

cliente exibindo 
bloco 21 

bloco 51 nultisast 

bloco 77 
bloco 51 multicast 

bloco 51 multicaat 

Pedido bloco 50 
h 

Pedido bloco 51 
h 

bloco 50 via multicast 

bloco 51 via multicast 

LJ  

Pedida bloco s2 
h 

bloco 52 via multicast 

V 

cliente informado de que 
é o nova l m e r  de 

cliente exibindo b 
2 1  e requizitando 

bloco 

bloco 

cliente exibindo bloco ' 
bloco 

bloco 

bloco 

bloco 

Figura 2.23: Troca de ineasageiis eiitre cliente e PL após iii~daiiças no sistema. 

O PL, coiiforine foi seiido deseiivolvido, passou por alguinas fases. Em sua 

coiicepção inicial impleiiieiitava a técnica PI pura e siniplesineiite. Conforme foi 

'%s linhas que aparecem tracejadas na figura 2.23 não significam nada e111 especial; represcntain 

transmissão de dados multicast tal qual as anteriores em estilo sólido, apenas se apresentam desta 

forma por questões de visibilidade. 
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feita a inipleineiitação da  técnica PIE, gerou-se uina versão iiiterniediária entre estas 

que é a de P I  seiii janela ativa. Seiido assim é possível, hoje, no uso do PL, adotar-se 

uma de três políticas de gereilciaineiito de grupos (conipc2iltilliainento de banda): 

1. Patchin.g Interativo com janela ativa 

O algoritmo adotado é o apreseiitado lia figura 2.8. 

2. Patching Interativo sem janela ativa 

O algoritino adotado é o apresentado lia figura 2.8 coin exceção das linhas 

2, 3 e 4, isto é, reniovem-se as linhas que agrupam clientes considerando a 

j anela-ativa, listadas abaixo: 

linha 2: se((j anela- ativa) e (posição-grupo [j aliela- ativa] > p ~ ~ i ç ã ~ ~ d e ~ i n ~ ~ i ~ n e i i t o ) )  

liiilia 3: Iiisere cliente no grupo com a janela-ativa; 

linha 4: senão 

Coin isto o algoritiiio apresenta-se conforme o exibido na figura 2.24. 

3. Patching Interat ivo Eficiente 

A técnica PIE é semelliaiite à PI  seiii janela ativa e difere-se apenas na situação 

em que uin novo grupo é criado. Neste caso procura-se uin grupo já existente 

no sisteiiia que possa se unir a este iiovo grupo. Nesta busca considera-se 

apenas os grupos que estejain a uina distâiicia niáxiina de 6,,,,, do grupo que 

acabou de ser criado, isto é, se este iiovo grupo está recebeiiclo o bloco x, por 

exemplo, então só serão coiisideraclos grupos que estejain recebendo o bloco y 

onde x - y >= 6,,,,,,, . Uina vez escolhido uin grupo desta janela 6,,,,,, cada uni 

de seus menibros é avisado de que deve escutar, além do fluxo de seu grupo 

atual, o fluxo deste novo grupo criado. O líder dcstc grupo é, aiiicla, avisado 

de que deve contiimar requisitailclo blocos para seu grupo, que acaba de se 

tornar subgrupo do grupo que acabou de ser criado. 

Na figura 2.25 apreseiitaiiios o algoritino da  técnica PIE para facilitar o eii- 

tendiniento. 
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Patching-Interativo-Sem-Janela( cliente ) 

// Verifica se o cliente pode entrar em algum outro grupo 

i = O; 

grupo-delta-before = -1; 

grupo-delta-after = -1; 

distância-delta-before = INFINITO; 

distância-delta-after = INFINITO; 

enquanto existir algum fluxo para o mesmo vídeo do cliente 

se( ( ( posição-de-movimento - DELTA-BEFORE ) <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i I <= posição-de-movimento ) ) 

se( ( posição~de~movimento - posição-grupo[ i 1 ) < distância-delta-before ) 

distância-delta-before = posição~de~movimento - posição-grupo[ i 1; 

grupo-delta-before = i; 

senão 

se( ( p~sição~de~movimento <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i 1 <= ( posição-de-movimento + DELTA-AFTER ) ) 

se( ( posição-grupo[ i 1 - posição~de~movimento ) < distância-delta-after ) 

distância-delta-after = posição-grupo[ i 1 - posição~de~movimento; 

grupo-delta-after = i; 

incrementa valor de i; 

// Verificando se foi encontrado algum grupo no DeltaBefore 

se( grupo-delta-before != -1 ) 

Insere Cliente no grupo com grupo-delta-before; 

senão 

// Verificando se foi encontrado algum grupo no DeltaAfter 

se( grupo-delta-after != -1 ) 

Insere Cliente no grupo com grupo-delta-after; 

senão 

// Não achou nenhum grupo para o cliente 

Cria novo grupo para o cliente 

Fim-Patching-Interativo 

Figura 2.24: Algoritmo da técnica PI sem janela ativa. 
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Patching-Interativo-Eficiente( cliente ) 

// Verifica se o cliente pode entrar em algum outro grupo 

i = o.  

grupo-delta-before = -1; 

grupo-delta-af ter = -1; 

grupo-delta-merge = -1; 

distância-delta-before = INFINITO; 

distância-delta-after = INFINITO; 

distância-delta-merge = INFINITO; 

enquanto existir algum fluxo para o mesmo video do cliente 

se( ( ( posição~de~movimento - DELTA-BEFORE ) <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i 1 <= posição~de~movimento ) ) 

se( ( posição-de-movimento - posição-grupo[ i 1 ) < distância-delta-before ) 

distância-delta-before = posição~de~movimento - posição-grupo[ i I; 

grupo-delta-before = i; 

senão 

se( ( posição~de~movimento <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i 1 <= ( posição~de~movimento + DELTA-AFTER ) ) ) 

se( ( posição-grupo[ i I - posição-de-movimento ) < distância-delta-after ) 

distância-delta-after = posição-grupo[ i I - posição~de~movimento; 

grupo-delta-after = i; 

incrementa valor de i; 

// Verificando se foi encontrado algum grupo no DeltaBefore 

se( grupo-delta-before != -1 ) 

Insere Cliente no grupo com grupo-delta-before; 

senão 

// Verificando se foi encontrado algum grupo no DeltaAfter 

se( grupo-delta-after != -1 ) 

Insere Cliente no grupo com grupo-delta-after; 

senão 

// Não achou nenhum grupo para o cliente 

Cria novo grupo para o cliente 

enquanto existir algum fluxo para o mesmo vídeo do cliente 

se( ( ( posição~de~movimento - DELTA-MERGE ) <= posição-grupo[ i 1 ) e 

( posição-grupo[ i 1 <= posição~de~movimento ) ) 

se( ( posição~de~movimento - posição-grupo[ i 1 ) < distância-delta-before ) 

distância-delta-before = posição-de-movimento - posição-grupo[ i I ;  
grupo-delta-merge = i; 

incrementa valor de i; 

Insere grupo i neste novo grupo 

Fim-Patching-Interativo 

Figura 2.25: Algoritmo da técnica PIE. 
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Administração dos grupos 

Na figura 2.20 apresentamos a estrutura utilizada no gereiiciameilto dos grupos e de 

seus membros. Viinos tambéin que os inembros il~ais à esquerda são os líderes de seus 

respectivos grupos. Há aiilda clois outros possíveis papéis ainda ilão apreseiitados 

de um iiieiiibro de um grupo: sublíder e subineinbro. Defiiiiinos como sublícler o 

líder de iiin grupo G que é notificado de que deve coiltiiluar fazendo suas recjuisições 

multicast para seu grupo e que deve passar a ouvir, tainbém, um segundo fluxo 

multicast de uni outro grupo G'. Nesta situação, este líder passa a ser sublícler de G' 

pois G' já tem ui11 líder. Seguindo o mesmo raciocínio, cada ineinbro de G torna-se 

subineinbro de G' pois escuta clois fluxos multicast, o de G e o de G'. Configurada 

esta situação dizemos que G é uin subgrupo de G'. 

A única clifereiiça de um sublícler para um lícler é a de que o sublíder escuta dois 

fluxos multicast dos cluais uiii está prestes a ser eliiniiiado, o que acoiitece assim que 

OS  LIXOS se uileiii. 

Obs: A relação entre o líder de um grupo e uin sublícler cleste mesino grupo 

é a iiiesiiia entre este líder e uiii outro membro ou subineinbro 

qualquer: todos são igualnieiite beileficiaclos por suas requisições 

multicast e poclein, assiin que o lícler aba~ldoiiar o grupo, toinar 

seu lugar bastaido, para isto, ser o próximo lia lista eiicadeacla. 

Para facilitar o eilteiicliniento, coilsiclere o cei~ário da figura 2.20 e a entrada de 

uin novo cliente, o cliente 7, no sistema tal que não exista ileill-iuiii grupo ao qual ele 

possa ser alocado. Nesta situação uin iiovo grupo N é criado. Como visto ila seção 

2.2, itein ( f )  (pg. 20) , ileste moineilto procura-se no sisteiiia um grupo Ad que esteja 

recebeiiclo blocos a uma distâiicia máxima de 6,,,,, de N e que iienliuin de seus 

iiieinbros esteja fazendo patching. Considere, ila figura 2.20, que o seguilclo grupo, 

composto pelos clieiites 2, 3 e 4, seja o grupo 1Vf escolhido. Isto significa que M se 

tornará subgrupo de N. A estrutura da  figura 2.20 sofre as alterações apresentadas 

lia figura 2.26. 
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-- - 

Obs: Assiiii coiiio todo ineinbro à direita de seu líder lia estrutura da figura 

2.20 é iiieinbro do grupo cleste líder, todo cliente à 

direita do sublícler tainbéiii é submembro deste grupo. Quaildo, por algum 

iiiotivo, um subineiiibro é promovido a iiieinbro, ele é iealocado na 

estrutura de forma a ficar à escluercla de seu sublícler: isto significa 

que ele iião escutará inais o fluxo multicast deste sublíder. A 

situação em que isto ocorre será apreseiitada mais à frente no texto. 

Cliente l(1ider) 

... .%>,~<.  

Multicast-lP 

MulticastPort 

Current~Black 

VideoName 

.~ ..--.... 
I PrevMember 

NeittGroup 

cliente sliider) Cliente 6 

Mulcicast-IP Multicast-IP 

MulticasfPort Multicast-Port 

-- PrevMember 

NextGroup ! 

Figura 2.26: Estrutura dos subgrupos acliiiiiiistiaclos pelo PL. 

Defiiiimos por cliente passivo o clieiite que é ineiiibro de um grupo inx não é líder 

iiein sublíder do iilesino. Isto significa que este cliente apeiias escuta o (s) fluxo (s) 

multicast e recebe os blocos de vícleo seili precisar fazer as requisições dos inesinos 

(requisições estas feitas pelo líder e, quaiido for o caso, pelo sublícler'clo grupo). 

A adiiiiiiistração dos grupos e a alocação e remaiiejaineiito dos clieiites nos grupos 
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se dá através de ineiisageiis eiiviadas do PL aos clieiites eiii resposta ao moviiiieiito de 

uiii ou inais destes. As iiieiisageiis, seus coiiteúdos e a que se destinam, foram apre- 

sentadas lia seção 2.3.2. Serão descritos aqui as possíveis situações que acoiitecein 

de acordo coin a iiiteração dos usuários: 

Cliente iiiterage e há um g rupo  para ele: este caso já foi apresentado. Vamos 

iios aprofuiidar e apreseiitá-10 iiiais cletalliaclaiiieiite. 

Quaiiclo o PL eilcoiitra uin grupo para uin clieiite c que iiiteragiu, temos unia de 

duas possibilidades: (1) c foi alocaclo ein uiii grupo que está recebendo blocos 

posteriores ao que ele requisitou com a iiiteração, sito é, o clieiite iiiteragiu 

para uina região deiitro do 6,,,, deste grupo; (2) c foi alocaclo eiii um grupo 

que está recebeiido blocos anteriores ao que ele requisitou coin a iiiteração, 

sito é, o clieiite iiiteragiu para uina região deiltro do 6,,,,,, deste grupo. 

Em ainbos os casos o PL alocará o clieiite ao devido grupo e enviará a ele 

uina ineiisageiii MSGCODE-IP iiSorinaiic1o-o que deve escutar o fluxo deste 

grupo. 

Se a situação for a (2), o cliente precisa saber qual é o bloco que precisa coineçar 

a exibir. Esta iiiforiiiação é passada a ele pelo parâmetro block da meiisagein 

recebida. Como o clieiite está recebeiido blocos anteriores ao requisitado, não 

liaverá iiecessiclacle de fazer pa tch ing  e, portanto, o parâinetro t a rge t  não é 

utilizado, o que faz com que ele seja eiiviaclo coiii o valor -1, iilclicando que 

deve ser igiioraclo pelo clieiite. 

Se a situação for a (I), o clieiite exibirá os blocos que requisitou, o que faz com 

que o parâinetro block seja clesiiecessário e, por isso, é eiiviaclo coin o valor 

-1, que faz coin que o clieiite o ignore. Coino c está atrás do grupo ao qual 

quer se unir, terá que fazer pa tch ing  até uiii deteriiiiiiado iiioineiito quaiido, 

então, iião será mais iiecessário fazer requisições pois a fusão com o grupo já 

vai ter ocorrido. O ponto desta fusão é iiiforiiiado ao clieiite pelo PL através 

do parâinetro t a rge t  da ineiisageiii MSGCODE-IP. 
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Cliente interage e não há um grupo para ele: iieste caso uin iiovo grupo N é 

criado para este cliente. Feito isto são procurados no sisteiiia os grupos que 

estejam recebeiido blocos aiiteriores aiites e a uina dist&iicia ináxiina 6,,,,, 

deste iiovo grupo. Outro requisito é que iieiili~~in de seus ineinbros esteja 

fazeiiclo patching. Destes grupos, escolhe-se aquele que estiver mais próximo 

c10 iiovo grupo N, cligaiiios G, e envia-se unia iiieiisageiii MSGCODE-IP aos 

seus inenibros iiiforinaiiclo-lhes que clevein começar a ouvir, também, o fluxo 

multicast eiiviaclo para N. O líder de G, além desta iiieiisagein, é iiiforiiiaclo 

de que toriiou-se sublíder de N ,  que deve coiitiiiuar solicitaiido os blocos para 

os ineinbros de G (agora subgrupo de N)  mas que deve, tainbéin, escutar os 

dados do fluxo eiiviaclo para N até que receba do fluxo cle G o bloco target 

(iiiforiiiação obtida iiesta inesina iiieiisageiii I\/ISGCODE-IP). 

Novo cliente entra no sistema: iieste caso a reação do sistema é iclêiitica à c10 

caso ein que uin clieiite c10 sistema iiiterage portanto recai em uin dos dois 

casos aiiteriores. 

As 3 situações acima estão iiialteraclas e iião sofreram iiioclificações iieste 

trabalho. Os campos extras aclicioiiaclos lias iiieiisageiis trocadas 11% inesiiias 

iião foram utilizaclos, coiiio coinentado no texto. Abaixo apreseiitanios outras 

situações que iião existiam aiites ou que existiam mas tiveram seus 

trataiiieiitos alterados devido às inoclificações que nossas coiitribuições 

fizeram iiecessárias. 

Líder 1 de um grupo G interage: um outro grupo é escolhiclo para 1 ainda que 

ele iiitteraja para uin lugar dentro de b,,,,, ou b,,,,, de GZ4 e O próxiiiio membro 

de G assuiiie a lideraiiça i10 lugar de 1. Se iião houver mais clientes eiii G além 

de 1 eiitão G será extinto i10 exato iiioiiieiito da  interação. Caso o próximo 

'*Isto evita problemas como o caso de um líder de uin grupo com apenas ele de membro que 

interage e cai ein seu próprio grupo. Como o grupo é extinto assim que ele interage, ele não pode 

sei realocado em seu grupo de origem; mas como isto seria semell-iante a criar um novo grupo para 

ele então esta é a solução adotada pois é simples além de evitar problemas. 
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membro de G seja uin sublícler s, eiitão G será extinto e o subgrupo de s voltará 

a ser ~1111 grupo, bem coino s voltará a ser lícler. Neste caso todos os subineil~- 

bros de G25 serão avisados, através da ineilsagein MSGCODE-IP, que deverão 

parar de escutar o fluxo de G pois ele será extinto e s será avisado de que foi 

promovido de sublícler a líder através da iiieilsagein MSGCODE-MODE. 

Sublíder s d e  u m  grupo  interage: neste caso o próximo cliente do subgrupo, 

caso exista, é eleito sublícler, seiiclo iiiforiiiado disto pela mensagem MSG- 

CODE-I\/IODE, e s recai lias duas pi-iineiras situações aqui apreseiltadas. 

Cliente passivo ul t rapassa  seu líder: esta situação parece difícil de acontecer, 

pois todos os clientes passivos necessariaii~eilte estão tocaiiclo um bloco anterior 

ao do lícler do grupo. Coiisidere a seguinte situação: Uni clieiite c iiiterage para 

o bloco 20 e é alocado i10 grupo G, de uin único meinbro L que obviaineiite 

é o líder deste grupo. Se L estiver, neste inoineiito, requisitailclo o bloco 100 

para G, eiitão tein-se que o tarqet de c é 100. Imagine que c receba os blocos 

100, 101, 102, . . ., 110 eiiquaiito toca os blocos 20, 21, 22 . . ., 30 e então L faça 

uina iilteração e saia cle G. Considere ainda que eiiquailto c recebia tais blocos 

um novo cliente d entrou no sistema requisitailclo o bloco 90 e foi alocado ein 

G. Nesta situação, como c é o próxiiilo da  lista, é eleito líder de G e, por não 

ter os blocos 31, 32, . . ., 99, coiltiiluará fazendo o patch dos ii~esnios além de 

fazer as requisições dos blocos 111, 112, . . . para G (o que significa dizer que 

c é "líder forçado de C). Sabendo-se que o player c10 cliente d, por diferenças 

de processador, coiisoine os dados ligeirameiite inais rápido que o player de c, 

é perfeitamente possível que, eili alguiii inoiileilto, d precise de blocos que c 

ainda não teilha requisitado para o grupo2'. Considere que isto aconteça i10 

bloco 150, ou seja, eilquaiito c solicita o bloco 150 para o grupo, d já exibiu 

este bloco e precisa agora do bloco 151. Como d não tem este bloco i10 disco 

251sto iilclui o sublídei S .  

2GLeinbre-se dc que coino o sistema é dc víclco-sob-deiliailda, c ieq~~is i ta  uin ilovo bloco para o 

grupo a cada bloco que consome. Como seu coilsuino é mais lento do que o de d, tein-se que em 

algum moinento d não terá recebido os blocos de vídeo a tempo. 
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ele faz uina requisição unicast para o PL, que por sua vez sabe que d está ein 

G. Aiialisaiido a situação, o PL verifica que d solicitou uiii bloco posterior ao 

que seu grupo está recebeiido e que isto se deve a uina ultrapassageiii. Para 

evitar que d fique fazeiiclo estas requisições via unicast (já que elas chegarão, 

de qualquer forma, via multicast quaiiclo c requisitá-las i10 futuro) então o PL 

elege d o novo lícler de G e destitui c da liderança. Isto é feito eiiviando-se 

uiiia ineiisageili MSGCODE-MODE para c e d iiiforiiiaiido a uin que não é 

mais lícler e a outro que passou a ser lícler. É importante, ainda, que d não 

deixe de solicitar iieiiliuin bloco para o grupo.Se d coiisoiiie os dados muito 

mais rápido que c, pode ser que antes que ele seja notificado de que foi eleito 

líder ele já tenha solicitado vários blocos via unicast. Para evitar isto, o PL 

iiiforina a cL qual o bloco inicial i do pedido para o grupo G, isto é, q~ml  o 

bloco que os ineiiibros de G esperaiii receber pelo fluxo multicast. Caso d 

esteja requisitaiido x blocos a frente de i eiitão ele faz uina iiiini rajada de 

requisições de todos os blocos entre i e i + x, asseguraiido que iieiiliuin bloco 

deixará de ser pedido por conta desta iiiuclaiiça de lícler. 

Esta situação iião era tratada lia impleiiieiitação aiiterior do PL inas foi solti- 

cioiiada ao sei percebida cluraiite a execução deste trabalho. 

Cliente passivo u l t rapassa  seu sublíder: neste caso o clieiite, que era uin sub- 

iiieinbro , passa autoinat icaiiieiite para o grupo priiicipal, cleixmclo de ser uin 

subiiieiiibro toiiiaiiclo-se membro e, coiiseqiieiiteiiieiite, deixa de escutar o fluxo 

eiiviaclo para o subgrupo. A estrutura é inoclificacla de forina que este membro 

iião esteja mais à direita clo sublíder c10 grupo e que passe a se posicioiiar à 

sua esquerda. Caso o subgrupo aiiida não teiilia alcaiiçado o grupo principal 

eiitão o clieiite fará o patclz destes blocos. 

Na figura 2.27 inostraiiios coino é reorgaiiizacla a estrutura dos grupos neste 

tipo de ultrapassagem. Se o clieiite 4, subineiiibro do grupo 3, ultrapassa 

o clieiite 2, sublícler do iiiesmo grupo, eiitão ele é realocado na  estrutura de 

forina que fique à esquerda do sublíder (o que indica que ele para de escutar o 
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fluxo multicast do clieiite 2) e à direita c10 líder (o que iiiclica que ele coiitiiiua 

escutaiido o fluxo multicast do clieiite 7) no caso do clieiite 4, subiiieinbro do 

clieiite 2, após uin sublíder ser ultrapassado por um subineinbro. 

~eitç-ronp 

Cliente 5 llider) 

! 'z'.",.p 

Multicast-IP 

H U ~ L ~ C ~ S ~ ~ P O C L  

current-Block 

VideoNarne 

Cliente 6 

Multicast-IP 

Multicasf_Porf 

C~rrent~Block 

Figura 2.27: Estrutura dos subgrupos após um submeiiibro toriiar-se membro. 

Líder requisita ú l t imo bloco d o  vídeo: nesta situação temos uiii grupo que iião 

faz mais requisições, está prestes a se desfazer e que, portaiito, iião deveria 

aceitar iieiiliuiii novo ii~einbro. Qualquer clieiite que iiiteragii e for alocado a 

este grupo não receberá bloco alguin dele pois as recluisições multicast já foram 

fiiializaclas e ficaria em patching até o filial c10 vídeo ou até que iilteragisse 

novaineiite. Neste caso, é mais vantagem que seja criado uin novo grupo 

para este clieiite que iiiteragiu pois desta forma este fluxo, que na situação 

anterior seria de patching, será uin fluxo multicast e, portanto, poderá ser 

compartilliado com outros clientes que vierem a iiiteragir para uma região 

próxiiiia a clele. 
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Iil~plenientaii~os esta vaiitagein da seguinte forma: quando uni líder de uni 

grupo requisita o último bloco do vídeo, ele é destituído da  liderança mas 

neiiliuin outro inenibro é eleito líder. Nesta situação temos uni grupo ativo 

sem u111 Com isto ileiilmni cliente que iilteragir para uma área dentro 

de da,,,. deste grupo será alocado nele pois o PL só aloca uin cliente em um 

grupo ativo que tenha líder. 

Q ~ a n t o  a este grupo sem líder, conforine seus iiieinbros chegarem à posição 

final do vícleo e forem dando stop, o grupo vai se desfazeiido. Quaiido seu 

último nienibro terniiiiar sua execução ou sair do grupo por outro motivo, este 

grupo será fiiialiiieiite extinto do sistema. 

Subgrupo alcança seu grupo: este caso é o mesino que uiii sublíder alcailçar 

seu target. Quaiiclo isto acontece o sublíder iilfornia ao PL que já alcançou o 

grupo e que a f ~ ~ s ã o  dos grupos já pocle ser feita e que o fluxo c10 subgrupo 

pocle ser extinto, mas o sublícler só sabe se alcaiiçou o grupo principal se lhe for 

informado seu target no momento em que for transformado em um ~ub l í c l e r~~ .  

Unia vez que o sublíder iiiforina o PL de que alcançou seu target, o PL en- 

via unia iiiensageiii MSGCODE-IP com o parâinetro action igual a LE- 

AVE - THIS para cada subiiieinbro deste subgrupo. Esta iiieiisageiii informa 

aos seus destinatários que eles devem parar de ouvir o fluxo enviado ao sub- 

grupo, o que significa que devem sair deste siibgrupo, pois o iiiesino será ex- 

tinto. Estes clientes passaiil a cleseinpenl-iar o papel de clientes passivos2%io 

sistema e não têm mais uni target a alcaiiçar. 

27Note que apesar de não ter um líder, este grupo pocle, ainda, ter um sublíder. 
28Leinbre-se de que "tornar-se siiblíder" é coi~secliiêiicia de uma interação cuja iniciativa não 

partiu deste cliente, logo ele precisa ser ii~formado de qual grupo escutará o segundo fluxo multicast 

e até quando deve fazê-lo (seu t aqe t ) .  
290 conceito de cliente passivo foi definido na  seção 2.4.1. 
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2.4.2 Contribuições para o cliente de vídeo 

Durante a execução cleste trabalho algumas falhas e vuli~erabiliclacles foram ideiiti- 

ficadas no clieiite de vícleo. Cada unia das soluções foi cuidadosamente estudada 

quanto aos seus aspectos práticos e de impacto na estrutura original do cliente. Em 

alguils casos as inuclaiiças foram superficiais mas em outros foram significativas e ti- 

veram como pré-requisito a reestruturação de parte da arquitetura do cliente. Nesta 

seção apreseiitamos as falhas eiicoiitraclas e as soluções implemeiitadas. 

Cliente possui  blocos iião coiitíguos na s u a  cache: Quaido uin clieiite entra 

em uin grupo, recebe uma mensagem que informa seu target. O coinporta- 

niento normal do cliente nesta situação é fazer seu patch, que são as recluisições 

via unicast, até que alcance seu grupo (seu target). Neste inoinento ele envia 

unia ineilsageiii ao PL iiiforiilailclo que alcailçou seu grupo e que passará a 

escutar passivamente o fluxo multicast do mesmo. 

Considere a seguinte situação: um clieiite c eiitra no sistema e salta imeclia- 

tamente para o bloco 100. Após tocar 50 blocos ele iiiterage saltando para 

o bloco 80 e é alocado no grupo G CLIJO líder é o cliente I.  Coiisiclere que L 

está requisitalido o bloco 160 para G. Nesta situação, c tem em sua cache os 

blocos 100, 101, . . ., 150 e, eilquailto toca os blocos 80, 81, . . . (recebidos via 

patch), recebe os blocos 160, 161, . . . de G. Quailclo c chegar ao centésimo 

bloco, perceber& que já o tem em sua cache. Neste ponto eiitra a otimização 

feita neste trabalho. 

Na iinpleineiitação anterior o clieiite enviava uma ineiisagem ao PL iilforinaildo 

que eilcoiitrou os dados de que precisava em sua cache e que, portanto, não 

necessitava mais receber os dados viilclos de seu grupo m u l t i ~ a s ~ ~ .  Com isto 

o cliente era transferido para o grupo de inativos. 

Durante a execução deste trabalho reparamos que esta situação desperdiçava 

30Para o PL esta situação era a mesma da de o cliente iiltcragir para uma região c ~ ~ j o s  blocos 

que precisa já estão em sua cache. 
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uiila exceleiite oportiiiiidacle de ecoiioinia de baiicla pois i1a maioria dos casos 

este clieiite, ao teriniiiar de passar pelo trecho de blocos que tiiiha lia cache 

voltava a fazer requisição unicast e acabava seiiclo alocaclo i10 inesino grupo ao 

qual já fazia parte, só que coin uina defasageiii: durante o período cle tempo 

em que ficou lia lista de iiiativos ele deixou de receber os blocos eiiviaclos para 

este grupo. 

Ao perceberinos isto tratamos esta situação da seguinte foriiia: sempre que ~iiii 

clieiite que aiiicla não alcançou seu target, isto é, está eiii patching percebe que 

tem os blocos c10 patch lia cache, ele verifica se tem todos os blocos da posição 

atual até seu target. Caso teiilia, ele eiivia ao PL uma ineiisageiii iiiforinaiiclo 

que alcançou seu líder, o que significa que não fará inais requisições unicast. 

Cliente já recebeu f ragmentos  d e  u m  bloco: Na seção 2.3.1 explicamos que 

um bloco de vícleo é coinposto por iioveiita fragiiientos e que a fiiialidacle 

disto é iniiiiinizar o efeito de perdas lia rede. Quaiiclo uin clieiite solicita uin 

bloco de vícleo e percebe que o inesino iião chegou por coinpleto no iiioiiieiito 

de sua exibição então ele tenta recuperar todos os fragineiitos dispoiiíveis cla- 

quele bloco e os eiivia ao player iinecliataiiieiite. Esta liberação de fragmeiitos 

é feita pelo método FreeBlock, descrito suciiitaiiieiite lia seção 2.3.4. 

Na iii~pleiiieiitação anterior o iiiétoclo FreeBlock só era chainaclo em uma si- 

tuação específica: quaiiclo o clieiite teriiiiiia de exibir uin bloco de vícleo, ele 

libera a posição que este ocupa 110 PlayOutBufler, requisita uin iiovo bloco ao 

servidor (caso iião teiiha tal bloco na cache) e registra i10 PlayOutBuffer que 

a posição recenteinente liberada clestiiia-se a receber o bloco que acabou de 

requisitar. Se no inoiiieiito de exibir tal bloco o clieiite perceber que o inesino 

aiiida não se eiicoiitra iio PlayOutBuffer, então a FreeBlock é cliamacla para 

que sejam liberados os fragiiieiitos que já estiverem clispoiiíveis do referido 

bloco pois sua exibição será feita iiaquele exato iiioiiieiito. 

Nos deparainos coiii outra situação, além desta, em que o uso do inétodo 

FreeBlock seria valioso: diiiiinuição considerável de desperdício de ineiiiória 
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pelo cliente, descrita a seguir. 

Detectamos, ao longo deste trabalho, uma situação bastante comum que gerava 

uni desperdício de memória: sempre que o cliente interage o PlayOutBufler 

é limpo. Quando a iiiteração é um salto para trás ou para frente, além de 

se limpar este bufler, unia requisição inicial de preeiichiiiieiito do inesiiio é 

feita. Com isto em mente percebemos que q~miclo o Play OutBufler é limpo 

mas nele estava registrada uma requisição ainda não ateiiclida de uin bloco que 

teve alguns fragiilentos perdidos, então estes fragmentos jamais serão usados 

e ficarão alocaclos na memória até que o aplicativo seja finalizado, pois se 

acontecer de o cliente precisar daquele bloco em um outro nionieiito, ele fará 

uina nova requisição ao serviclor pois não o encontrará em sua cache. 

A solução para este problema foi bem simples: iniplenieiitainos uin inétoclo de 

nome thereAreFragments que verifica se existem fragmentos disponíveis para 

um deterniiiiaclo bloco. Toda vez que um cliente precisar solicitar uni bloco 

ao serviclor, além de verificar se o mesmo já existe na cache, ele chamará 

este inétoclo e verificará se existem fragmentos disponíveis e, se existirem, 

c l i a~naá  a FreeBlock para que os mesmos sejam gravados no PlayOutBufler 

para exibição. 

Cliente com mui tos  blocos pendentes:  Quando um cliente unicast que se en- 

contra em um ambiente com muitas perdas faz muitas iiiterações, i i i~~itos blocos 

ficam pendentes pois o PlayOutBufler é limpo constantemente. Esta situação 

se agrava para clientes de um fluxo multicast pois os fragmentos dos blocos 

que cliegaiii por este fluxo começam a ocupar i n ~ ~ i t a  iiieniória e soineiite são 

liberados p x a  a cache ou o PlayOutBufler quando o cliente precisa exibí-10s. 

Como o cliente interage muito, então muitos blocos poderão ficar pendentes 

iiiclefiniclaiiieiite, nunca serão usados e só serão liberados da  memória quando 

o aplicativo for finalizado. Quanto maior for o vídeo, mais crítica é a situação 

pois 11á um maior número de blocos, e conseqiienteiiieiite de fragmentos, a ser 

alocaclo na memória. 
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A solução dada para liberar a memória foi a seg~iiiite: sempre que o pri- 

meiro fiaginento de ui11 bloco chega ao cliente, iegistiainos a hora ein que 

isto acontece. Toda vez que a FereeBlock é chamada nós percorremos a lista 

de requisições pe i i de i~ t e s~~  e chaillamos a FreeBlock para cada requisição pen- 

dente que tenha excedido uin t einpo máxiiiio pré-clet eriniiiaclo para a cliegacla 

c10 bloco coinpleto. Para isto iinpleineiltarnos uin inétoclo cujo iioine é Free- 

PendentBlocks, que é respoiisável por fazer a varredura dos blocos peildentes 

lia tabela hash de requisições peildeiites e cl-iainar a FreeBlocrL para todos os 

blocos iiicoinpletos que ultrapassaram o tempo ináxiino tolerado para serem 

recebidos. 

O valor escolliido para este teinpo ináxiino foi empírico e igual ao quíiituplo do 

taiiiaidio do Play OutBuffeer. Para um Play OutBufler de tallianho quatro, por 

exemplo, a tolerâiicia é de 5*4=20 seguiic1os.Para se ter uma idéia do impacto 

positivo desta solução, o uso cle iiiemória não ultralmssa mais de 10Mbytes. 

Em um teste, antes desta iiiipleinentação, cliegávamos facilmente a mais cle 

40Mbytes de inemória por clieiite disparado. 

Um cliente de vídeo ultrapassa o líder de seu grupo: Esta situação acoi~tece 

quaiiclo uiii cliente exibe o vícleo a uina taxa niais alta que a do líder de seu 

grupo. Ela já foi descrita e sua solução apresentada lia página 61. 

31Cl~amamos de requisição peildcnte iim bloco que ainda não tenha sido inteiramente recebido, 

isto é, foram recebidos menos de noventa fragmentos, seja este bloco fruto de uma requisição 

unicast(feita pelo próprio cliente) ou multicast(feita pelo líder do grupo). 



Capítulo 3 

Ambiente dos experimentos 

Iiiicialinente apreseiltareinos o aiiibieiite oiicle foram realizados os experiineiitos,ein 

seguida clescrevereinos a carga usada nos testes e a inetoclologia utilizada para rea- 

lização clos experiiileiitos. 

3.1 Descrição do Ambiente de Emulação 

A emulação consiste em disparar todos os eleiiieiitos do sistema RIO, deixá-lo ein 

operação cluraiite uni certo intervalo de teinpo e coletar suas estatísticas. 

Para o cuinpriineilto do objetivo c10 trabalho é necessário reproduzir uina situ- 

ação e111 que ceiltenas ou iiiilhares de clientes iiiteragein durante a exibição de seus 

respectivos vídeos. De forma a viabilizar experiineiltos coin uin iiímero expressivo 

de clieiites interativos optamos por executar diversos clientes ein uina inesina má- 

quiiia. O ímico fator liinitailte da quailticlacle de clientes ein uina inesiiia ináquiiia 

é o desempenlio preteilcliclo. Quanto in&s clieiites são disparados, iliais recursos 

(priiicipalineiite niemória e CPU) são utilizados. Quailclo a utilização dos recursos 

da máquina é iiiuito alto o cleseinpeilho clos clientes cai e isto é uin iiidicativo de que 

a ináquiila não está agiieiitaiiclo a carga a ela submetida. 
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Deseiivolvemos uin eiii~dador de clieiites que é capaz de ler cle uni arquivo de log as 

ações do usuário ao longo de uma sessão. O log de ações representa o coii~portaineiito 

do cliente durante uma sessão. Na figura 3.1 temos uin exemplo de uin log. A 

primeira coluna iildica o tempo em que a ação deve ser executada, a segunda coluna 

iilclica a iiiteração a ser feita e a terceira coluna, no caso da iilteração JUMP, iiidica 

o bloco destino da operação, isto é, para oiicle deve ser dado o salto. Para as demais 

iiistruções esta terceira coluiia iiiforma qual bloco estava sendo exibido no momento 

em que a ação foi executada. 

Em síntese o einulador comporta-se exatamente como o clieiite com as seguintes 

difereiiças: 

I. Suas iiiterações provém de um arquivo de ações. O eiiiulador lê uma liill-ia lo 

do arcluivo, armazeiia o valor da primeira coluiia em to, executa a iiistrução da 

seguiida coluila (usando a terceira coluiia caso necessário), lê a próxiina linha 

L I  i arinazeiia o valor de sua primeira coluiia em tl, calcula o iiitervalo de tempo 

entre to e tl e clorine este período cle tempo, isto é, dornie por uin intervalo 

de tempo igual a tSleep = tl - to e, depois disto, repete o proceclimeiito para 

a próxiina liilha (Ll). 

2. Os blocos recebidos iião são ariliazeiiaclos no clisco ainda que isto seja iiifor- 

mado ao eiii~~lador. No lugar disto é usado um vetor que iiiforma se o einulador 

já recebeu o bloco. Isto é feito deste modo pois se clisp,2i.ássemos muitos clieii- 

tes ein uina mesma iii&cpiiia e os mesmos armazenassem os blocos recebidos, 

o uso do clisco seria tão intenso que em pouco tempo seu espaço livre seria 

esgotado1. Coiii este vetor emula-se o BuSferStream, que é a cache c10 clieiite 

de vídeo. 

As estatísticas calculadas para cada experiniento foram obtidas a partir dos logs 

gerados pelos aplicativos do sistema RIO, uma ferrameiita valiosa de inonitoraiiieiito, 

análise e geração de estatísticas de tráfegos de rede: o NeTraMeT (Network Trafic 

Um vídeo de  30 minutos tem, em média, 500Mb d e  tamaiiho. 
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O PLAY O 

25 JUMP 87 

42 JUMP 111 

45 JUMP 147 

61  JUMP 4254 

69 JUMP 740 

75 JUMP 147 

77 JUMP 218 

84 JUMP 422 

129 JUMP 147 

131 JUMP 218 

134 JUMP 422 

139 JUMP 740 

142 JUMP 422 

178 PAUSE 465 

204 PLAY 465 

217 JUMP 422 

221 JUMP 2717 

227 JUMP 218 

235 JUMP 218 

244 JUMP 422 

246 JUMP 2717 

310 JUMP 2898 

336 JUMP 4254 

342 JUMP 3397 

354 JUMP 3559 

389 JUMP 280 

1096 STOP 1141 

1108 PLAY O 

1123 JUMP 94 

1156 JUMP 857 

1179 JUMP 996 

1182 JUMP 1119 

1214 QUIT -1 

Figura 3.1: Log de ações usado pelo emuladoi de cliente de vídeo. 
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Flow Measurement Tool) [Group 2008bl. O f~mcioaaineiito e características mais 

detalliadas desta ferraineiita serão apresentados adiante, na seção 3.3. 

Daqui por diante não usaremos mais o teriiio "emulador" para nos referirmos ao 

eiiiulaclor do clieiite de vícleo. Ao fazê-lo clireinos siiiiplesineiite "clieiite" para evitar 

que se coiif~~ncla o emulador do cliente com os scrzpts que executam os experiineiitos 

(disparam o servidor, o PL e os clientes). Ao dizerinos "eiiiulaclor~' estaremos, doia- 

vaiite, nos referiiiclo ao coiijuiito de scrzpts deseiivolviclos para gereiiciar o aiiibieiite 

de einulação, ou seja, que clisparaiii o serviclor, o PL e os clientes. Este einulador 

executa o coiijuiito de ações descrito a seguir. 

Prepara o ambiente: aiialisa cada uina das ináquiiias escolhidas para ser usada 

lia emulação; compila o código de todos os elenieiitos ativos do sistema RIO 

(dzspatcher, storage, PL e clieiite) eiii cada uma das máquiiias2; 

Sincroniza versão em todas as máquinas: é iiiiportaiite que todas as iiiáquiilas 

teiiliaiii a mesina versão dos scrzpts, logs de ação c10 clieiite e arquivos de 

configuração, por isso tudo o que está na ináquiiia de oiicle é disparado o 

ein~~laclor é reproduzido fielmente nas deinais usadas i10 processo; 

Dispara o servidor RIO e o PL: além de dispará-los ele verifica se os inesinos 

foram carregados com sucesso; 

Dispara todos os clientes: os clieiites são disparados lias ináquiiias pré-deteriiiiiiadas 

sendo que, em uina inesma iiiácpina, há um iiitervalo aleatório entre O e 10 

seguiidos entre uin disparo e outro. Os disparos não são todos feitos ao mesiiio 

tempo para evitar uma rajada de pedidos no serviclor; 

Monitora a emulação: cluraiite a execução os scripts do eiiiulaclor verificaiii pe- 

riodicaineiite se o serviclor e o PL estão eiii operação e se todas as ináquiiias 

' Isto é necessário pois por vezes o ambiente é composto de máquinas com distribuições Linux 

difcrentcs, e esta situação impossibilita con~pilasmos o código ein u m a  máquina e copiarmos o 

binário para as demais por questões de incoilipatibilidade dos sistemas operacioilais. 
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envolvidas na einulação estão acessíveis e em f~~iicioiiaineiito. No caso do sei- 

vidor (dispatcher ou storage) ou do PL terem terininado antes da hora por 

alguma falha (como travaniento da  máquina, espaço iilclisponível ein meiiiória 

ou em disco, rede indisponível, clesligaineiito da  ináquiiia., dentre outros), a 

emulação é abortada e uni emazl é enviado ao usuário que a disparou. No caso 

de uma ou mais ináquiiias que executam clientes não estarem f~mcioiiaiiclo ou 

acessíveis, a einulação contiiiua mas um alerta é iiiserido no arquivo de log de 

eventos da ein~ilação ; 

Finaliza a emulação: em uni arquivo de configuração dos scrzpts de einulação é 

estabelecido se a mesma deve durar uni período máxiiiio de tempo ou se ela 

deve durar até o tériniiio da execução de todos os clientes. De acordo com a 

opção escolliida, a einulação é finalizada no devido teinpo e o servidor, PL e 

clieiites são forçados a teriiiiiiai a execução caso ainda não o teiiliain feito; 

Coleta os logs gerados: os clientes, o PL, o dzspatcher e o storage geram logs 

durante siia execução. Todos estes logs são ceiitralizaclos na máquina de onde 

foi disparada a emulação; 

Envia um email ao usuário: ao término da einulação uni email é enviado ao 

usuário que a disparou. Neste email são informados detallies do aiiclaiiieiito 

da iiiesnia. 

Os scrzpts que coinpõein o eiiiulador estão apreseiitaclos a seguir: 

e variaviesDeAinbiente.cfg: arquivo destinado a configurar o eiii~ilador e o am- 

biente de eiiiulação. Nele são definidas as variáveis de aiiibiente usadas pelos 

scrzpts onde são informados o modo de operação dos clientes (coin ou sem ca- 

che, qual o tanianlio do Play OutBuDer, etc.), onde se eiicontra o código fonte 

do sistema RIO e do NeTraMeT, onde estão instalados o servidor RIO e o PL, 

quantas vezes cada einulação deve ser repetida, para onde deve ser eiiviaclo o 

einail coin os resultados da ein~ilação, etc; 
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startApplicatioii.sli: scrzpt usado para disparar o servidor RIO, o PL, o Ne- 

TraiVkT e os clieiites. No caso do disparo não ser dos clieiites, o script verifica, 

após executar o devido aplicativo, se o iilesino foi carregado com sucesso e se 

coiitiiiua executailclo; 

c1iecliServers.sli: scrzpt usado periodicaineiite para verificar se o servidor RIO, 

o PL e o NeTraMeT estão em execução; 

loaclC1iecli.sli: scrzp t usado periodicameiite para coletar iiiforinações de uso de 

inemória e cpu do PL, dispatcher e storage; 

postMorteii.sh: scrzpt usado para fiiializar os clieiites, servidor, storage, PL 

e NeTraMeT que aiiicla estiverein rodaiido após o tériniilo da eimlação e/ou 

fazer trataineiitos lios logs destes após sua finalização; 

rodaExperiiiiei~toCoi~lpleto.sli: Scrzpt prii~cipal que faz uso dos outros scrzpts 

lia administração da eiimlação. Este scrzpt oferece as fuiicioiialidades de com- 

pilação distribuída, siiicroilização do aiilbieilte de emulação, ceiitralização dos 

logs distribuídos, análise sucinta dos logs coletados e verificação do ambiente 

de einulação para saber se o inesiiio está apto e proiito a disparar os aplicativos. 

Há aiiicla algui~ias ferrailieiitas que forain criadas e que são iilclispei~sáveis para exe- 

cução clos experiineiitos e coleta de estatísticas. To das as ferraineiit as apreseiit aclas 

a seguir, com exceção da primeira (inovietiine), forain cleseilvolvidas neste trabalho. 

11iovietiine.c: Este programa feito ein liilguagem C tem por fiiialidade gerar 

um arquivo que iiifori~ia o teiiipo necessário para tocar cada bloco de um 

determinado vídeo. Para isto o arquivo do vídeo é clivicliclo eiii blocos cujo 

tainanlio é o mesi~io do usado no sistema RIO. Cada bloco é eiiviaclo ao player 

e coiitabiliza-se o teiiipo que foi ilecessário para a sua exibição. Coino saída 

é gerada uiiia lista coilteilclo o teinpo de exibição de cada um clos blocos do 

vídeo. Esta lista, ariiiazeiiacla eiii uin arquivo, é útil ao emulador do cliente de 

vícleos pois devido ao fato de ele não executar o player, não sabe quanto teiiipo 
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cada bloco leva para ser tocado3. No momento de emular a exibição de uni 

determinado bloco, o einulaclor do cliente dorme o mesino período de teinpo 

que o cliente real levaria para exibir tal bloco, e o período que leva dorininclo 

é obtido neste arquivo, chainado de cactimes. 

ExtractCactiines.sh: Alguns vícleos não puclerani ser tratados pela ferramenta 

movietime por terem sido codificados com i~in padrão diferente do esperado 

pelo aplicativo, o que gerou incoinpatibilidacle entre ambos. Para resolver este 

problema desenvolvenios uni scrzpt que gera o arquivo de cactimes com base no 

teinpo médio que cada bloco de um determinado vídeo leva para ser executado4 

um bloco e o teinpo total que o vídeo leva para ser exibido, esta ferramenta 

utiliza o arquivo de XML (eXte~aszble M a r k u p  Language) [W3C 20081 do vídeo 

e111 análise. Este arquivo contém virias inforinações sobre o objeto que são 

úteis ao scrzpt. 

Uina vez obtidos estes dados, a lista é gerada aplicando-se alguma variação 

neste teinpo inéclio, para niais ou para menos, aleatoriamente5. Apesar de não 

representar a situação real, o arquivo de cactimes gerado desta forma mostrou 

ser tão eficiente quanto o real dadas as análises clos res~~ltaclos finais. 

ExtractCec1erjLogs.sh: Este script coiwerte o log de coinportainento de uin 

cliente [Botelho 20051, conforme figura 3.3 a ser explicada adiante, em uni log 

de ações no formato de entrada do einulador cle cliente de vícleo, apresentado 

na figura 3.1. Esta ferramenta trabalha de forina recursiva, percorrendo toda 

uma árvore de diretórios & procura clos logs cle coinportanmlto extraído dos 

Devido ao método de coinpactação utilizado no arquivo de vídeo, dois blocos clistintos, inde- 

peiidente de terem o inesmo tamanlio, não levam o mesmo tempo para serem exibidos. 
4A forina de codificação utilizada trabalha com um nlecailismo de coinpactação no qual blocos 

cle vídeo com um mesmo tanianho em bytes não levam, necessaria~nente, o mesmo tempo para serem 

exibidos. O tempo médio é obtido com o cálculo da média aritmética dos tempos de exibição de 

cada bloco de vídeo de uni objeto. 
5 0 s  níimeros aleatórios foram gerados pelo comando rand do Linuz, e são uniforinemente dis- 

tribuídos dentro do intervalo [0.95z, 1.05z], onde x é o tempo médio que um bloco de vídeo demora 

para ser exibiclo. 
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pólos do CEDERJ e pode coiiverter, de uma só vez, todos os logs de um 

formato para outro; 

o getlostfragineiits.sli: Este scrzpt prociira, todos os logs dos clientes geraclos iio 

final da eni~ilação e, para cada uin deles, contabiliza e exibe o total de perdas 

ocorridas duraiite sua execução; 

o getNetNlacliiiies.sli: Esta ferrameiita faz uma varredura na  rede local para 

tentar descobrir todas as ináquiiias que estão ligadas e coiiectadas à rede local. 

Para isto, o scrzpt envia uin piilg para todas as iiiáquiiias (via broadcast), coleta 

todas as respostas recebidas e, para cada máquina que respondeu ele verifica 

se ela está acessível via SSH (Secure SHell), verifica qual a sua distribuição 

LZIZUX e iiiforiiiações úteis de hardware, coino capacidade do(s) processaclor(es), 

total de ilieinória RAM (Random Access Memory) iiistalada e espaço livre 

eiii disco; 

o liistogrmiPerclaP1ot.sli: Este scrzpt aiialisa os logs de clientes gerados eiii uma 

eiii~~lação e, extraiiiclo iiiformações sobre as perdas experiiiieiitadas por cada 

cliente, gera uiii histograina cujo objetivo é iiiformar quailtos clieiites experi- 

iiientaraiii uina certa quaiitidacle de perclas de fragmentos; 

o 1oadPlotPL.sli: Esta ferrailieiita analisa informações de uso de memória e cpu 

c10 PL coletadas pelo scrzpt loaclCheclt.sli, previaiiieiite descrito, e gera um 

gráfico "coiisiiino x tempo" para cada uma das duas aiiálises; 

o 1oadPlotRIO.sh: Seiiielliante à ferraineiita anterior, esta ferraiiieiita gera os 

mesmos gráficos para o dzspatcher e para o storage; 

o iietrainetP1ot.sl-i: Esta ferrailieiita filtra as estatísticas coletadas pelo NeTra- 

MeT e gera uiii gráfico de coiisuino de bmda  para os protocolos TCP  e UDP; 

o storagePlot.sli: Esta ferraineiita aiialisa os logs gerados pelo storage em uina 

eiii~ilação e traça uiii gráfico de bytes eiiviaclos ao longo do tempo; 
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0 streainsPlot.sli: Esta ferramenta aiialisa os logs gerados pelo storage e gera 

dois gráficos: um que iiiforiiia o níiinero de fl~ixos abertos ao loiigo do teinpo 

e outro que iiiclica a probabilidade de um certo ilímiero de fluxos estar aberto 

ao longo do tempo; 

o plotAll.sli: Este script gera todos os gráficos descritos acima fazendo uso dos 

respectivos scripts. Passando os parâmetros coereiitemeiite ele gera uina cole- 

ção destes gAficos agrupados em uma pasta; 

o playPlot.sl1: Esta ferralilenta aiialisa os logs dos clientes extraindo iilforiiiações 

de exibição dos blocos de vídeo e gera um gráfico que diz cluaiitos blocos são 

exibidos ao longo do teinpo. Este gráfico é útil para fins de testes pois nos diz 

quaiitos clieiites estão em atividade (nem estão ein pausa iieiii parados e nem 

fiilalizaclos) . 

3.2 Configuração das máquinas 

Nas tabelas 3.1 e 3.2 estão listaclas as workstations utilizadas neste trabalho bem 

como iiiforinações pertiiieiites sobre as iliesnias: quaiiticlacle de ineinória iiistalada, 

capacidade do(s) processaclor(es) e o iiímiero ináxiino de clientes que coiiseguimos 

disparar sein que detectásseinos perda local 110s mesmos. Coiisiclerailios percla ape- 

lias unia cluailticlade igual ou superior a iioveiita fragiiieiitos perdidos, não consecu- 

tivos, que equivaleiii, quaiititativai~iente, a um bloco de vídeo como visto lia seção 

1. 

O aiiibieiite dos experiineiitos era coinposto eiii sua maioria por equipainentos 

coiii capacidade de traiisinissão de 1Gbps. Os testes iniciais inostraraiii que a utiliza- 

ção de equipainentos com capacidade cle traiisinissão de apenas 100Mbps é inviável 

iieste ambiente pois a clifereiiça da velocidade da trailsinissão de unia interface Giga 

para a de 100Mbps causa muitas perdas nesta última. 

A partir das tabelas 3.1 e 3.2 podemos perceber que em alguns casos teiiios 
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Máquiiia 

i t ap eiii a 

recreio 

forte 

praiiilia 

botafogo 

copa 

icarai 

ariiiacao 

saliiias 

paraty 

iiieaipe 

cluiias 

pipa 

barra 

urca 

Processador (es) 

(2) =core duo, (1) =single core 

(2)Core 2 6300 1.86GHz 

(2)Xeoii 3050 2.13GHz 

(2)Peiitiuin 4 3.00GHz 

(2)Core 2 6400 2.13GHz 

(1)Peiitiuiii 4 3.00GHz 

(2)Pentiuiii 4 3.40GHz 

(1)Peiitiuni 4 2.80GHz 

(1)Peiitiuiii 4 3.00GHz 

(2)Peiitiuin 4 3.40GHz 

(1)Peiitiuin I11 

(1)Core 2 6300 1.86GHz 

(1)Peiltiuin 4 3.00GHz 

(2)Peiitiuin 4 3.80GHz 

(1)Peiitiuiii 4 2.80GHz 

(1)Peiitiuin 4 3.60GHz 

WLx. 

clientes 

Tabela 3.1: Máquiiias do LAND usadas nas eintilações (parte 112). 
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ramos 

itaipu 

trindade 

flaiiieiigo 

ponta1 

ip aiieiiia 

giuinari 

torres 

aipoaclor 

cllicp 3 6 

cll1cp37 

dhcp42 

cll1cp45 

itapuaii 

Piocessador (es) 

(2)=core duo, (1) =siiigle core 

(1)Peiitiuiii 4 2.80GHz 

(2)Peiitiuiii 4 3.20GHz 

(2)Peiitium 4 3.20GHz 

(1)Peiitiuiii 4 1.80GHz 

(1)Peiitiuin 4 2.40GHz 

(2)Peiitiim D 2.80GHz 

(2)Peiitiuin 4 3.20GHz 

(1)Peiitiuiii 4 3.60GHz 

(2)Xeoii 3050 2.13GHz 

(2)Xeoii 3050 2.13GHz 

(2)Xeoii 3050 2.13GHz 

(2)Xeoii 3050 2.13GHz 

(2)Xeon 3050 2.13GHz 

(2)Peiitiuin 4 3.20GHz 

Máx. 

clieiit es 

Tabela 3.2: Mácluiiias do LAND usadas nas eiiiiilações (parte 212) 
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ináquiiias com coilfiguração ili~iito seiiielhailte inas com deseinpeillio bem diferente. 

Teiiios até mesino máq~~ii las menos potentes com resultados inell-iores que ináquiiias 

mais potentes. Este res~~ltaclo se deve às diferenças de uso das ináquinas bein como os 

processos que cada uma estava executando durante os testesG. Para evitar problemas 

em unia fase adiante, fizeiiios os testes três vezes para cada ináquina e ficamos coin 

o pior resultado de cada uma. 

Nas ináquiilas mais potentes, como a arpoador e as dlicpXX, o liinitaiite não foi 

11ei11 o processador, iie111 a inemória e nein a iiiterface cle rede. Todos estes esta- 

vam seiido s~~butilizaclos de acordo com nossas moiiitorações. Acreditainos que as 

perdas foram fruto de gargalo do SO. Este arguineiito está baseado i10 fato de que, 

para unia inesina ináquiiia (pontal), fizemos testes exaustivos com duas distribui- 

ções: Scientzfic Linux IV e Ubuiltu 7.10. Na seguiida distribuição o deseinpeill-io 

foi substaiilcialilieiite inell-ioi. Coiiseguiinos disparar apenas vinte e ciiico clientes na 

primeira e setenta e cinco 11a seguiida. É válido, ainda, comentar que o teste coin 

Ubuiitu nesta iiiáquiila foi feito coin Live CD; já o Sczentzfic Linux estava i~istalaclo 

e em uso. Era esperado que os testes coin Ubuiltu instalado tivesse desempenho 

ainda inellioi coinparado ao teste com o Live CD. Esta expectativa foi coiifirinada: 

aumeiltainos de setenta e ciiico para 100 a quaiilticlacle de clientes disparados simul- 

taneamente. Todas as ináquiiias das tabelas 3.1 e 3.2 estavam com a distribuição 

Ubuiitu 7.10 iiist aladas lia execução deste trabalho. 

Outro fator que liiliita o ilúinero de clientes por ináquina é um ainbieiite coin 

muitas perdas. Quando uin clieiite perde fragmeiltos ele cliama o método FreeBlock 

que libera os fragineiitos que cliegarain do bloco a ser exibido, coiiforme apresentado 

lia seção 2.3.4. Este inétodo eiivolve muitas chailiadas de sistema e é muito custoso 

ao processador. Quaiiclo o clieiite está em um aiiibiente de perdas este inétodo 

é coiistaiiteineiite cliainaclo, o que auineilta coi~sideravelinente o coilsunio de CPU 

por cliente, climiiluiiido a quailticlade de clientes que podem ser disparados ein uma 

' 0  simples liso do browser Mozilla-Firefox consome tanta CPU da ináq~~iila que prejudica com 

sideravelineiite os resultados. 
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Para coiiectar as máquiiias usamos quatro switclzes DELL, dos quais dois, ge- 

renciáveis, impleinentain corretamente a técnica IP multicast. Os outros dois, não 

gereiiciáveis, a iiiiplenieiitain com o broaclcast, isto é, quaiiclo chega um bloco cujo 

destino é um grupo multicast então estes switches aguardam o recebimento coinpleto 

c10 bloco e o replicam em todas as portas. Este é uin clos fatores que ocasionou as 

perdas no cenário multicast, como veremos mais adiante no capítulo de experimentos 

e resultados. 

Os switches gereiiciáveis são o "Dell PowerConiiect 2708" e o "Dell PowerCoiinect 

2724" e os não gereiiciáveis sao o "Dell PowerConiiect 2616" [Iiic. 20061. Todos 

estes equipamentos operam a 1Gbps e estão coiiectaclos de forma que o níiinero de 

saltos não ultrapasse uma unidade i10 cascateaineiito clos mesmos. Esta medida foi 

toiiiada pois percebemos em nossos testes preliiniiiares que quaiido estes saltos são 

mais de uin as perdas auinentain consicleravelmeiite: em um teste com duração de 

cinco miii~itos feito entre duas máquinas com uni salto e com dois saltos tivemos, 

respectivaiiieiite, percla de 80 e 1200 fragmentos, em inédia, por cliente. 

Para deteriniiiar a quantidade ináxinia de clientes a serem clisparaclos em uma 

ináquiiia foi consiclerado o seguinte critério: não queríamos que as perdas detectadas 

nos clieiites tivessem a coiitribuição da máquina local, isto é, queríamos ter certeza 

de que todas as perdas ocorreram por fatores exclusivaineiite externos a ináquiiia que 

executa o cliente. Isto impede que a coinparação entre as técnicas de transniissão 

unicast, P I  e PIE seja injusta com uma delas. Se a máquina local for um fator que 

contribui para a percla então a coinparação entre as técnicas cle transinissão estará 

prejiidicada pois a téciiica em si não será a única a iiiflueiiciar no cleseinpeiilio clos 

clientes. 

Fizemos einulações usaiiclo apeiias uma ináquina c0111 os clientes e iiiantivenios 

a estrutura do servidor RIO e do PL inalteradas. Começamos os testes disparando 

x = 30 clieiites na ináquina a ser experimentada e foinos aumeiitando este número 



3.3 O NeTraMeT:  A fe r ramenta  usada D a r a  coleta d e  tráfeno 

em iilcreineiitos de 10 (n: = x + 10) até que as perdas coineçassein a surgir nos 

clientes. Quaiiclo isto ocorria, parávamos o experiineiito e toinávaiiios o x da rodada 

anterior (x - 10) coiiio o valor ideal para o ináxiiiio de clieiites a sereiii disparados 

iiacluela iiiáqiiiiia. 

Trabalhai~ios, aiiicla, coiii uina certa tolerâiicia a perdas: só coiisideraiiios o 

evento percla como real quaiiclo perdia-se o equivaleiite a um bloco de vídeo (equi- 

valente a quase uiii seguiido de vídeo7), logo, eiiquailto o cliente não perdia iioveiita 

fragiiieiitos não coi~sicleiávainos os fragineiitos faltaiites como perda (para uina ses- 

siio c0111 duração cle apeiias ciiico iiiiii~itos, por exemplo, uiii segundo de vícleo é o 

equivaleiite a 0.3333% do teinpo total e por isto uina percla desta magiiitude foi 

coilsideracla desprezível). 

3.3 O NeTraMeT: A ferramenta usada para coleta 

de tráfego 

O NeTraMeT (Network Trafic Flow Measurement Tool) [Group 2008bI é uina fer- 

raiiieilta de medição de tráfego de pacotes de dados lia rede impleineiitado pela 

ui~iversiclade de Auckland. A ferramenta possui código-aberto e de acordo coiii as 

especificações da arquitetura definida pelo grupo de traballio da  IETF (Internet 

Engineering T ask Force), o RTFM (Realtime Trafic Flow Measurement) . 

As ferraineiitas que coinpõein o NeTraMeT são: inediclores (NeTiaMeT e Net- 

FlowMet), leitor de iiiediclores/gereiiciaclor (NeMaC e iiifty), compilador e alguns 

utilitários (fd - filter e fd-extract) que tratam os arquivos que coiltéin as iiiforiiiações 

obtidas sobre os fluxos. 

Escollieu-se esta feriaiiieiita para a aiiálise dos fluxos por diversos motivos 

[Group 2008b], entre eles: 

7Cada bloco de víclco leva entre 95 e 98 ceiitésiinos de seguido, ein média, para ser coilsuinido. 
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1. O NeTraMeT iinpleiiieiita o padrão sugerido pelo IETF; 

2. Pode ser instalado em uni PC, iião sendo iiecessário uni equipamento à parte; 

3. Permite fazer estudos em um ambiente controlado de rede; 

4. É uin programa de código aberto sob a licença GPL; 

5. Tem sido usado eni outros trabalhos e seus resultados têm se niostraclo satis- 

fatórios. 

No NeTraMeT especificamos, através de uin arquivo de coiifiguração que é coiii- 

pilado para uina liiiguagein própria da ferraineiita, os tipos de fluxos que quereinos 

analisar (se TCP ou UDP), os fluxos de cluais máquinas queremos analisar (isto é 

feito aiialisaiido-se o eiiclereço IP da máquina de origem e/ou de destino), cleiltre ou- 

tras opções. Estas duas são as que se aplicam ao nosso caso, pois queremos analisar 

os fluxos referentes à troca cle ineiisageiis entre as ináquiiias (esta troca é feita com 

TCP) e o fluxo de vícleos traiisiiiiticlos (estes fluxos usam o protocolo com UDP). 

Uma dificuldade que tivemos deve-se ao fato de que a máquina que roda o Ne- 

TraMeT está coiiectada a um switch de iiosso laboratório. Como este equipaineiito 

isola o tráfego entre duas máquinas clas cleiiiais, seria impossível capturar o fluxo 

da rede entre o servidor e cada unia das iiiáquiiias clientes pois tal fluxo iião seria 

traiisiniticlo à porta à qual a máquina que executa o NeTraMeT está coiiectacla. A 

solução para isto foi espelliar as portas onde se encoiitiain o dispatcher, os storages 

e o PL na porta onde se encontra o NeTraMeT. Desta forma, tudo o que cliega 

às iiiterfaces de rede das iiiáquiiias cujas portas foram espelhaclas é perceptível à 

ináquiiia que roda o NeTraMeT, o que viabiliza a análise do tráfego. 

Note que não é necessário fazer o espelliaiiieiito clas portas clas inácluiiias clientes 

na porta da iiiáquiiia do NeTrai\/leT pois os clientes não trocam mensagem entre si. 

Todo o fluxo, seja TCP  ou UDP, cle vídeo ou de troca de inensageiis, iiecessariaineiite 

passa pela ináquiiia do PL, do dispatcher e/ou do storage. 
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3.4 A topologia do ambiente de emulação 

As eiii~~lações forani feitas eiii uina rede local cuja capacidade cle transmissão é de 

1Gbps. Nos experiineiitos iniciais teiitainos utilizar alguns clientes com interfaces 

de recle a lOONIbps, mas ao aiialisarinos o deseinpeiilio dos mesmos percebemos que 

as perdas foram altíssimas. Isto se explica pelo fato de que iiiuitos claclos chegam 

à estas iiiterfaces com uina taxa muito maior do que elas podem receber; com isto 

os dados ainda não recebidos são arinazenaclos iio bufler da  placa de recle. Como 

este buffer é extreiiiaineiite pequeno, 116 uin overflow e os dados que não eiicoiitrani 

espaço no buffer são descartados. Este probleiiia acontece coiii tamaiilia intensidade 

que os clientes nesta situação conieçain a deixar o sistema por timeout, isto é, ficaiii 

esperando blocos que nunca chegaiii e acabam sendo finalizados por excesso no 

tempo de espera. 

As ináquiiias estão coiiectaclas entre si por uni switch usado exclusivainente pelos 

equipaiiieiitos eiivolvidos nos experimeiitos, isto é, ficaram a ele coiiect adas apenas 

5 niácluiiias, onde uma executava o servidor RIO (dispatcher + storage), outra exe- 

cutava o inóclulo PL, outra executava o NeTrah4eT e as outras duas exec~~tavain, 

cada uina, 125 clientes. Esta topologia, apresentada na figura 3.2, mostrou-se a ideal 

para nossos experimentos por isolar os fluxos de claclos de nossos experiineiit os dos 

demais fluxos de nossa rede local. 

3.5 Os logs dos usuários 

Para a confecção deste trabalho três tarefas forani fundainentais: a preparação do 

anibieiite de emulação, a iiiipleiiieiitação da técnica PIE no cliente e no PL e a 

obtenção da carga de logs de iiiterações a ser usada nos clientes durante a einulação. 

As duas primeiras tarefas já forani apresentadas neste texto. Agora apresentareinos 

a terceira tarefa. 

Os logs podeiii ser obtidos de duas foriiias: (1) através de logs reais, obtidos 
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LAND 

De11 PowerConnect 2708 

Figura 3.2: Topologia do ailibieiite de experiineiitos. 

na execução dos clientes pelos aluiios do CEDERJ e (2) através de logs gerados 

artificialineiite. 

3.5.1 Carga real e carga sintética 

O cliente do servidor RIO ariiiazeiia ein uin arcl~iivo todas as interações realizadas 

pelo usuário assiin coino outras iiiforinações de coilfiguração do inesino. No final da 

execução do clieiite este arquivo é eilviado ao servidor. Coin isto, quanto maior o 

número cle usuários acessaildo os vícleos clispoiiibilizaclos, inaior será a quantidade 

de logs disponíveis para serem usaclos e aiialisados posteriorineiite. Uin exemplo de 

uin destes logs coletados 110 cliente é alxeseiltaclo na figura 3.3. Note que alguinas 

iilfori~iações sobre a situação ein que o usuário se eiicoiitrava e os parâinetros de 

configuração do cliente que estavam seilclo usados também coilstain neste log. Estas 

iilforinações existem pois podem ser iiecessárias clepeiicleiiclo do estudo que se quer 

fazer sobre o coinportainento de um ou inais usuários do sistema RIO[Botelho 20051. 

Os logs siiitéticos são obtidos através de ui11 gerador de carga sintética 

[Vielinond 2007, Caroliim C. L. B. de Vielinoild 1 .  Este gerador se baseia lios logs 

reais para gerar os logs sintéticos. Ein síntese; este gerador estuda o comportainento 
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Log date: Sat Aug 20 11:09:42 2005 

User login: a20051305060 

Object path: /cederj/sistemas~comp/ead05002/Aula~O1O.mpg 

Block sim: 131072 

Client IP Adrress: 127.0.0.1 

Connected: Server 

Index status: success 

.....-....---.--...-Config fil e....--...-..-.-...- 

Criommclientl 

RiaMIIClient/Buf f er-2 

RioMMClient/ConnectPI=NULL 

RioMHClient/MainWindov=O 

Riolll~lClient/PIHost=NULL 

RioMEIClient/PluginPoit=O 

RioMEElient/Sync=f alse 

RioMMClient/TgifWindou=O 

RioMMClient/UseCache=false 

RiaMMClient/UsePlugins=true 

RioMMClient/User=guest 

Riol~lMClient/Version=l. 1 

RiaMIIClient/VideoWindou=O 

RioMMVidea/MPlayer/arguments=-quiet -vfm ffmpeg -=ache 128 

RioMMVideo/makeLag=true 

.--..-............ACtiOns log..-.-..--.---....... 

1124546976297664 bplay O 

1124546976318476 reqserv O 

1124546976319172 reqserv 1 

1124546976340216 arrives O 

1124546976709547 arrives 1 

1124546976712357 plays O 131072 

1124546976868718 reqserv 2 

1124546976871323 plays 1 131072 

1124546976924050 jmptop 239 

1124546976936374 reqçerv 239 

1124546976936562 reqserv 240 

1124546977216025 arrives 240 

1124546977290602 reqçerv 241 

1124546977711407 arrives 241 

1124546977715975 plays 240 131072 

1124546978107063 arrives 240 

1124546978184541 reqserv 242 

1124546978620047 arrives 241 

1124546979108947 arrives 242 

1124546979117063 plays 241 131072 

1124546979416170 reqserv 243 

1124546979520867 arrives 243 

1124546979522920 plays 242 131072 

1124546980253198 reqserv 244 

1124546980290764 arrives 244 

1124546980293831 plays 243 131072 

1124546980971196 reqçerv 245 

1124546980998669 arrives 245 

1124546981001695 quit 

Figura 3.3: Log de coinport aiiieiito de uiii cliente. 
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clos usuários acessanclo um servidor de ensino a distância ein operação criando uni 

modelo para a geração da carga sintética. O inodelo do gerador usado baseia-se na 

abordagem clássica de moclelos de h/Iarlov ocultos (hidden Markov models - HMNI), 

onde restringe-se a distribuição das observações dentro de uni estado oculto. Por 

não ser o objetivo cleste estudo, o gerador não será detalhado aqui, mas pode ser 

niellior conipreendido em [Carolina C. L. B. de Vieliiioild I .  

Entre a carga real e a carga sintética optanios pela sintética pois não temos logs 

reais suficientes para einularmos o número alto de clientes que queremos emular; 

com o gerador podemos gerar quaiitos logs forem necessários. Por outro lado, confi- 

amos que a carga sintética representa satisfatoriaineiite o coinportainento clos usuá- 

rios reais pois em estudos anteriores [Valle 2007, Carolina C. L. B. de Vielinond ] 

coinpararain-se os resultaclos utilizando-se uiiia e outra, clonde se concluiu que o uso 

da carga sintética deste gerador traz resultados seinelhaiites ao uso da carga real. 

3.5.2 Classificação dos logs 

De forma a poderinos avaliar as técnicas para clientes com características distintas 

de interatividade separamos os logs ein três categorias: baixa, média e alta iiiterati- 

viclade. Com isto, faremos as einulações para cada ~1111 destes grupos e, no inoniento 

de con~pararnios as políticas PI, PIE e unicast entre si, evitaremos injustiças. 

Quanto a métrica usada para a classificação dos logs nos baseamos no trabalho 

de [Rocha et al. 2005, Alineicla et al. 2001, Costa et al. 20041. A primeira inétrica 

que consideramos foi o iiúinero de interações de uin usuário durante uma sessão, no 

entanto esta não parecer ser uiiia inétrica adequada. Suponlia o seguinte cenário: 

considerem uin log c0111 duas horas de duração e vinte interações no total e outro 

de dez niiilutos e cinco iiiterações. Embora o primeiro log tenlia o quádruplo de 

iiiterações do segundo, o intervalo entre interações do priineiro é três vezes maior do 

que o intervalo c10 segundo. Isto significa que o priineiro usuário é menos iilterativo. 

Por esta razão, o fator decisivo na  classificação de uin log não foi a c~~miiticlacle de 
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iiiterações, mas o tempo entre iilterações. 

Deciclido isto, separamos os logs reais nestas três categorias e parametrizamos o 

inoclelo para cacla grupo de logs, geraiiclo três cargas sintéticas clistiiitas. 

Na fase de plaiiejaiiieiito, algumas metas foram traçaclas: ei i i~~lar  por volta de 

2000 clientes com sessões que durasse ao ineiios trinta iiiiiiutos. Uina vez estabeleci- 

das estas metas não podíaiiios siiiiplesiiieilte utiliza- a carga real por dois motivos: 

1. Precisávailios de pelo iiieiios 2000 logs já que esta era a meta inicial de clieiites 

a serem ei~iulaclos; 

2. Precisávaiiios de logs coin cluração iiiínima de trinta miii~itos pois este foi 

coiisicleiado uiii teinpo razoável para obteriiios os resultados coilfiáveis. Para 

tempos muito curtos de eiiiulações pocleiíaiiios ter resultados que refletissem 

o coinportainento traiisieiite do sistema. 

Atualineiite temos dispoiiível uin total de 7664 logs reais, os quais clivicliclos eiii 

categorias nos dá 2554 para cacla classe. Destes logs soineiite 2878 são maiores que 

30 iiiiiiutos o que nos dá  ein torno de 960 logs para cada categoria. Portanto optainos 

pelo uso de logs sintéticos. 

Outras duas categorias de logs foram gerados: logs seqiienciais e logs coiii altís- 

siina iiiterativiclacle. Estes logs repieseiitaiii os dois extremos de nível de interati- 

viclade que uin cliente pode ter. Nos logs seqiieilciais os clieiites iiiiciain a exibição 

do vícleo e iião iiiteragem eiii iiioiiieiito alguiii até que o vícleo termine. Nos logs de 

altíssii~ia iiiteratividade os clientes executaiii saltos a cada vinte seguiidos e iiuiica 

iiiteragem coiii pausas ou suspeilsão da execução do vídeo. 

3.6 Metodologia de Experimentos 

A inotivação deste coiijuiito de experiiiieiitos é avaliar o deseiupeiil-io do sisteilia RIO 

coiii a téciiica PIE e coinpxar os resultados do uso desta técnica coiii a téciiica PI  

88 
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e a de traiisiiiissão unicnst. 

Analisamos diferentes ceiiários para evitar injustiça lias coiiiparações de clesein- 

peiilio das técnicas em estudo. Desta forma podereinos determinar qual técnica é 

mais adequada a uin cenário específico. Isto se torna necessário pois eliiiiiiia dúvidas 

tais como: "ein um cenário onde os clientes têm uin elevado grau de iiiterativiclade 

a técnica PI  ou PIE não melliora o deseiiipeiilio do servidor e, portanto, deve-se 

utilizar a traiisniissão unicast." Esta é apenas uma das inuitas dúvidas que surgeiii 

antes mesino da iiiipleineiitação da técnica. Estas e outras eventuais situações serão 

avaliadas e terão seus res~iltados apreseiitaclos no capítulo 4. 

Para cada cenário einulareiiios tantos clientes quaiitos forem possíveis de serein 

disparados. De acordo coin as tabelas 3.1 e 3.2 temos uiii limite máximo de 3235 

clientes a serein disparados. Estainos limitados a este níiinero por não teriiios inais 

ináquiiias disponíveis para uso em nossas eniulações e por estarmos exauriiido a 

capacidade cle cada iiiáquina roclaiiclo o iií~inero iiiáxinio de clientes sem que haja 

perda local. Este limite, i10 eiitaiito, iião lios preocupa pois antes de coiiseguiriiios 

disparar esta grande quantidade de clieiites esbarrareinos no recurso de banda, pois 

visto que cada cliente consome entre 1.1 e 1.3 Mbps, o caiial de IGbps permite 

entre 768 e 909 fluxos ativos siimltaiieaiiieiite. Na prática não coiiseguiiiios ter mais 

cle 600 fluxos ativos. Não coiiseguiiiios chegar ao intervalo em questão pois estes 

iiíimeros pressupõeiii uni ambiente utópico onde utilizaríaiiios 100% do recurso de 

bancla; deixando de considerar eventos coinuiis que causain desperdício de banda 

como colisões, perdas ou overflow de bu~ers[I<urose e Ross 20001. 

3.6.1 Os cenários testados 

Para avaliação da  técnica inontainos diversos cenários nos quais variamos o grau de 

iiiterativiclacle do usuário e o uso ou iião de cache (buSfer ein disco). 

Os graus de iiiterativiclade estão descritos a seguir: 
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Sequeiicial: Neste ceiiário os clieiites iiliciain a exibição do vídeo a partir do seu 

priiiieiro bloco e sein fazer iiiteração alguma assistem o vídeo do início ao fim; 

Baixa interatividade, média  interat ividade e a l t a  interat ividade:  Nestes 

cenários utilizamos os logs siiitéticos obtidos coiiio descrito na seção 3.5.2. 

Para o ceiiário de alta iiiteratividacle o teinpo inédio entre duas interações 

nestes logs varia de O a 501 segundos; já para o cenário de inédia interativi- 

dade este valor fica eiitre 502 e 1594. Fiiialiiieiite, para o ceiiário de baixa 

iiiteratividacle este teinpo iiiéclio assume valores eiitre 1595 e 4762. Nota-se, 

que o ceiiário com baixa iiiteratividacle tem alguns clieiites cujo teinpo inédio 

entre iiiterações é mais dez vezes inaior que o teinpo inédio eiitre iiiterações 

de alguiis clientes do ceiiário de alta iiiteratividacle; 

A l t  íssima iiit erat ividade: Neste ceiiário os clieiites estão em coiistaiite iiitera- 

ção. Todos os clieiites iiiiciain a exibição do vídeo a partir do priineiro bloco 

(zero) e iiiteragein a cada vinte segundos coin saltos aleatórios8 para unia outra 

parte do vídeo. Suas iiiterações nunca são do tipo pause ou stop. 

Eiii uina fase inais adiantada do traballio lios deparamos com uina liinitação 

nova que surgiu coin a substituição do sistema operacioiial das ináquiiias do LAND: 

o PL não coiiseguia gereiiciar mais de 250 clieiites pois o kernel do SO utilizado não 

permitia que um processo iiiaiipulasse mais de 1024 sockets lia f~~ i ição  de escuta 

destes sockets, o select(). Coiiio para o gereiiciaiiieiito de cada cliente o PL faz uso 

de quatro sockets" precisa de inais 12 socltets para outros fins, não temos coiiio 

disparar mais de 250 clientesi0. Devido a esta limitação todos os iiossos experiineiitos 

80s  níiineros aleatórios foram gcrados pelo coinando rand do Linux, e são uniforinemente dis- 

tribuídos dentro do intervalo especificado. 

gQ&ua~~do um cliente se conecta ao PL, este cria quatro sockets que são utilizados para as trocas 

de meilsagein do cliente coin o PL e do PL com o dispatcher, sendo que nos dois casos abre-sc uin 

socket para troca de mensagens e outro para eiwio de dados. 
1°A solução para este problema seria recompilarinos o kernel do sisteina operacional ou reestru- 

turarinos o gereilciailiento de sockets no PL usando uma f~lnção alterilativa ao select() (a função 

poli() seria esta alternativa), mas como a troca do SO no LAND foi próxima à coi~clusão deste 
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forain feitos com 250 clieiites. 

Cada um dos ceiiários descritos foi emulado seis vezes e seus iesultados coinpa- 

rados entre si para terinos certeza de que o coinportmeiito das einulações de cada 

um deles era consistente. Nesta comparação verificaiiios a seinelliaiiça no coiisuino 

de baiicla iiiédia e de perdas percebidas pelos clientes, pois acreditamos que estas 

duas inétricas represeiitain satisfatoriaineiite o cleseiiipeiilio do sistema iias duas 

extreiiiidacles: cliente e servidor. 

Coinbiii,2iiclo-se os cinco graus de iiiteratividade à utilização ou não da cache, 

temos dez ceiiários para cada unia das três técnicas PI, PIE e tiaiisinissão unicast, o 

que nos dá trinta cenários distintos. Como cada uin destes ceiiários foi einulaclo seis 

vezes, totalizainos cento e oitenta emulações. Cada einulação dura, em média, 40 

miii~itos, onde 30 ininutos são de einulação e 10 iniil~itos de piocecliineiitos pré e pós 

einulação, coiiio preparação e verificação do ambiente e coleta dos logs iias niáq~iiiias 

eiivolviclas lia emulação e geração de relatório dos iiiesinos. No total forain 120 horas 

de eiiiulações. 

Quanto aos parânietros utilizados i10 PL, nos valemos do estudos feitos sobre 

valores ideais para 6,,,,,., 6,,,,, e 6,,,,, em [Netto 20041 e [Rodrigues 20061 onde se 

analisou diferentes ceiiários variaiiclo-se os valores destas janelas. No primeiro destes 

estudos coiilui-se que a janela 6,,,,, não deve ser niuito c ~ i t a  pois isto cliniiiiuiria 

muito o coiiipartilliaiiieiito de fluxos. Por outro lado esta janela tainbéin nLo pode 

ser iniiito longa pois haveria o agiupaineiito de clientes imi to  distantes do grupo 

e isto acarretaria ein patckes muito longos. Quanto ao valor de 6,,,,,, o critério 

principal a ser levado em conta é a tolerâiicia do cliente em receber blocos de vídeo 

que não solicitou. Por últiiiio, nos apoiamos na  conclusão de [Rodrigues 20061 de 

que 6,,,,, pode ser aproxiinado pelo valor de 6,,,,,. Para estes parâinetros usamos os 

seguintes valores: 

trabalho não houve tempo hábil para aplicarinos uma destas soluções dada a complexidade das 

mesmas. 



da,,, = 150 blocos de vícleo 

6,,,,., = 25 blocos de vídeo 

6 ,,,,, = 6 ,,,, = 150 blocos de vícleo 

O storage utilizado nos experinieiltos era forinaclo de dois discos em arquivo. 

Obs: O storage foi iiiipleineiitado de forina a poder utilizar um clisco 

físico ou de simular o clisco com o uso de arq~iivo. Testes iniciais 

de ambiente iiiostraram que o sistema se comportou tão bem no uso de 

arquivos quanto no uso de disco físico. Como a utilização de um disco 

ein arquivo é inuito inais siinples e facilita inigrai o servidor de uina 

iiiáqiiiila para outra, optamos pelo clisco em arquivo. 

No dispatcher utilizainos im buffeer de tainaill-io nove para cada cliente e conexão 

com apenas um storagesl. Os testes na fase de clefiiiição do ambiente dos experiineil- 

tos nos mostraram que, para o nosso caso, não faz diferença usar um único storage 

ou inúltiplos. 

3.6.2 As medidas coletadas 

As snedidas coletaclas concentrarain-se e111 diversos eleinentos do sisteiila, a saber: 

Medidas coletaclas no cliente: No lado do cliente coletainos as inforinações 

relativas As perdas que o clieiite experimentou. Para cada bloco de claclos 

enviado pelo storage, o cliente ailalisa para ver se tem os noventa fraginentos 

e caso não tenha iiiforma no log a quantidade de fragineiitos perdidos para 

aquele bloco. 

Não faremos clistiiição de claclos perdidos e claclos atrasados. Toda informação 

que não estiver disponível ao cliente no inosneilto em que ele precisar dela será 

considerada perda. 
-- 

l lNa seção 2.3.1 vimos que o dispatcher pode se coilectar a um ou mais storage servers 



3.6 Metodologia de Experimentos 

Alguns blocos poderão ser recebidos inas não tocaclos. Estes tainbéiii eiitrarão 

no côiiiputo de blocos perdidos pois ainda que o cliente não precise inais dele, 

já precisou eiii alguin moiiiento e o requisitou ou o recebeu do fluxo multicast 

de seu grupo. 

o NIedidas coletadas no servidor RIO: 

No dispatcher: No dispatcher coletareinos inforinações de uso clos recursos 

cla máquiila (ineinória e CPU) . 

No storage: No storage coletareinos inforinações de uso dos recursos da iná 

quina (ineinória e CPU), clos dados eiiviados aos clientes e c10 número de 

fl~ixos abertos ao longo de cada einulação. 

o Medidas coletadas pelo NeTraMeT: 

No NeTraMeT foraiii coletados os dados transinitidos pelo coiijuiito do servidor 

RIO (dispatcher, storage e PL) tanto para os clados TCP quanto UDP. 



Capítulo 4 

Resultados Experimentais 

Neste capítulo descrevemos os principais experinieiitos realizados e fazeiiios uina 

análise sobre cada resultado obtido. Conieçainos apresentando os resultados obtidos 

nos cenários testados e terininainos coinpc2i-ando o deseinpenl-io de cada uni deles. 

Para facilitar coinparações entre gráficos iiiseriiiios uni código que, sucintainente, 

referencia o cenário ao qual o gráfico descreve, a saber: 

SEQ: Emulação onde os clientes acessain o vídeo de forma seqiieiicial; 

LOW: Eiiiulação onde o grau de interativiclade dos clientes é baixo; 

MED: Emulação oiicle o grau de interatividacle clos clientes é médio; 

HIGH: Emiilação onde o grau de interatividade dos clientes é alto; 

STRESS:  Eiiiulação onde o grau de interativiclade clos clientes é altíssimo, com 

saltos a cada vinte seguildos e neiiliuma interação de parada (pause ou stop) 

deste o início até a fiiialização da em~~lação; 

PI: Eiii~~lação oiicle os clientes coinpartilhavani fluxos através da trmsinissão mul- 

ticast do servidor RIO utilizando a técnica PI (patching interativo); 



PIE: Einulação oiicle os clientes coinpartilliavaiii fluxos através da  traiisinissão mul- 

ticast do servidor RIO utilizando a técnica PIE (patching interativo eficiente); 

UC:  Emulação oiide cada clieiite é ateiiclido exclusivainente por seu fluxo unicast; 

B U F :  Emulação oiicle os clieiites armazeilaiii em disco os blocos recebidos para uso 

posterior; 

NOB: Emulação oiicle os clieiites descartam os blocos após sua exibição. 

Para coinparariiios as técnicas faieiiios uso de gráficos, cleiitre os quais o iliais 

coiiiuiii é o de iiíiiiiero de fluxos ativos i10 servidor. Cabe aqui dizer que um fluxo 

é coiisiclerado ativo i10 iiistante t se o clieiite associado a ele está fazendo requisição 

de blocos neste iiiesino iilstaiite. O fluxo cle uin cliente multicast passivo e que não 

esteja fazeiido patclzing iião é considerado ativo apesar de aiiicla estar aberto e pronto 

para eilviar e receber dados. 

Iiidicareinos nos gráficos de iiíiinero de fluxos ativos e nos de probabilidade do 

iiíiinero de fluxos ativos a inédia destes valores por uina linha poiitilhada e mais 

espessa que a do gráfico eili questão. Esta métrica será usada lias coinpaiações 

das téciiicas PI, PIE e unicast lios diversos ceiiários sob aiiálise e foi calculada da 

seguiiido a equação 4.1, oiicle xi é a quantidade de fluxos abertos no iiistailte i do 

expeiiineiito e 12 é o teiiipo total deste iiiesino experimento. Para calcularmos o 

valor de cada xi, verificaiiios, para cada iiistaiite de tempo, quaiitos clieiites estavam 

fazeiido requisições de blocos ao servidor. 
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4.1.1 Clientes com acesso sequencial 

Iniciamos nossa análise coin clientes que fazem acesso exclusivaiiieiite seqiieiicial, 

ditos clientes coin grau nulo de interativiclacle, onde as únicas iiiterações que ocorrem 

são a inicial (play) e a filial (s top)  . 

Quanto à conipação das técnicas de PIE e PI entre si, era esperado, neste cenário, 

que ainbas tivesseiii res~~ltaclos muito seiiielhantes com pouca ou iieiili~mia vaiitagein 

para a técnica PIE. Declaramos ser este o esperado pois a inaioria dos clientes tendem 

a entrar em uiii único grupo, o grupo criaclo para o primeiro cliente que entrou no 

sistema. Como a quaiitidacle de grupos iieste cenário foi íiifiina, a fusão de grupos 

não trouxe inelhorias sensíveis, embora não possamos dizer que elas não existiram1. 

De fato isto é coinprovac~o pelas figuras 4.2 e 4.3, onde mostra-se a qiiantidacle de 

bytes eiiviaclos pelo storage ao longo do tempo. 

Vale, ainda, comentarnios um cletallie sobre a igualdade dos resultados da P I  

e PIE neste cenário. Nos experimentos em questão, toclos os clientes reqiiisitam o 

vídeo desde o seu primeiro bloco. Com isto, novos grupos não podem se juntar a 

grupos j& existentes, pois toclos os grupos no sistema estão, necessariaineiite, em 

uin estágio mais avançado e, portanto, nunca estarão dentro da janela 6,,,,, de um 

grupo novo. Para entender melhor, considere a seguinte situação: uni novo cliente 

c entra no sistema. Se houver um grupo G tal que c esteja dentro de seu 6,,,,, ou 

&,,,., então c será ineinliro de G e não será criaclo uni novo grupo. Caso contrário, 

será criaclo o novo grupo N. Neste inomento o PL verifica se existe algum grupo 

atrás de N a uma distância ináxima de 6,,,,, para ser agrupado a N tornando-se 

subgrupo do inesiiio. Como o fato de c não ser agrupado em G significa que ele 

está a unia disthicia de G maior que 6,,,,., então isto implica que G está distante do 

'No gráfico da figura 4.1 vimos, após análise ininuciosa dos logs dos clieiltcs e do PL, que 

realmente não tivemos nenhuma fusão de grupos, o que justifica o fato de seu resultado ter sido 

exatamente igual ao da técnica P I  da  figura 4.2. 
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bloco inicial a Luma distâiicia superior a a,,,, e, coilsequenteineilte, a uma distâilcia 

superior a 6 ,n,,,,, pois 6 ,,,, = 6 ,,,,,. Com isto ileiil-iuin grupo pode ser agrupado a G 

pois novos grupos sempre iniciam as requisições a partir do primeiro bloco. 

Já q ~ ~ a n t o  a compararmos as técnicas PI e PIE com a transmissão unicast, es- 

peramos, dado o comportamento seqiieiicial dos clientes, que o coinpartillianeiito 

de banda seja inaximizado e que a quantidade de dados enviadas pelo storage seja 

coiisideravelmente reduzida. Esta tese fica comprovada ao compararmos os gráficos 

das figuras 4.1, 4.2 e 4.3. 

Dados enviados pelo storage(Media: 283.50) 

Figura 4.1 : Dados eiiviaclos pelo storage (SEQ-UC-BUF) . 

Dados enviados pelo storage(Media: 13.326) 

180 1 I I I I I I I I I I 

Figura 4.2: Dados enviados pelo storage (SEQ-PI-BUF). 

Um grhfico tainbém interessante de se analisar é o coilsuino de CPU pelo storage 

nos dois cenários (unicast e multicast). Vimos nas figuras 4.2 e 4.3 que após o 

centésimo seguiido temos, apareiltemeiite, poucos clientes no ainbieiite multicast, o 

que contrasta substancialineiite com a quantidade de clientes no caso unicast. Nas 
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Dados enviados pelo storage(Media: 13.567) 

180 1 I 1 I I I I I I I I 

Figura 4.3: Dados eiiviaclos pelo storage (SEQ-PIE-BUF). 

figuras 4.4, 4.5 e 4.6, vê-se o reflexo cleste resultado no coiisuino c10 processador 

da niáquiiia que executa o storage. Pelo gráfico clas figuras 4.2 e 4.3 tíiihainos a 

expectativa de que o gráfico de utilização da CPU pelo storage acoinpai~liasse a 

curva destas figuras, e isto de fato ocorreu. 

Uso da CPU pelo storage(Media: 40.122) 

Figura 4.4: Coiisuiiio c10 piocessador pelo storage (SEQ-UC-BUF). 

4.1.2 Clientes com baixa interatividade 

Este cenário é bem mais interessante que o anterior pois represeiita uni terço dos 

usuários típicos do CEDERJ2, em especial o grupo que faz menos iiiteiações ao longo 

da execução do cliente de vícleo. 

2~oilsideraildo que ao gerar a carga sintética fizemos uso de todos os logs gerados no CEDERJ 

até então e que cada um terço destes logs foi usado para gerar os logs sintéticos de baixa, média e 

alta interatividade respectivamente. 
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Uso da CPU pelo storage(Media: 1.9645) 

1 O0 I I I I 

Figura 4.5: Consumo do piocessador pelo storage (SEQ-PI-BUF). 

Uso da CPU pelo storage(Media: 1.9092) 

100 I I 1 1 

Figura 4.6: Coilsuino do processador pelo storage (SEQ-PIE-BUF). 

Nota-se nas figuras 4.7 e 4.8 que a ecoiioinia de banda, ainda muito valiosa 

e perceptível, cai coiisideravelineiite quando coinparacla ao ceiiirio anterior. Isto 

se explica pelo fato de os clientes iiiteragireiii para pontos distintos i10 vícleo. O 

agrupaineilto de fluxos, coilforine descrito ila pkgiila 17, acontece ou não depeiideildo 

da clistâilcia entre os inesinos. Quailclo a clistâilcia é maior que uiii certo valor, cria-se 

uiil novo grupo e, coiiseqiieiiteiliente, uni novo fluxo é aberto, o que explica um maior 

núinero de requisições cl-iegailclo ao clispatcher e de claclos eilviaclos pelo storage. 

Um resultado que pode parecer diferente do esperado é estarinos com 250 clientes 

ein execução e, coiiforme a figura 4.7, terinos em média 74 fluxos abertos( cada uin 

represeiltaiiclo um cliente por se tratar de trai~siiiissão unicast.).  Ao veiinos este 

gráfico foinos averigiiar a causa e a apontainos como conseqiiência da alta incidência 

de longas pausas 110s clientes que compõem este grupo. Diversas pausas excedem 
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Figura 4.7: Fluxos ativos no storage (LOW-UC-BUF). 

Fluxos ativos no storage(Media: 73.999) 

Fluxos ativos no storage(Media: 36.761) 
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Figura 4.8: Fluxos ativos no storage (LOWPIE-BUF) 
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A partir dos gráficos das figuras 4.9 e 4.10 pode-se observar a economia de bai~cla 

proporcioi~ada pela técnica PIE. Por exemplo, a probabilidade de termos mais de 

50 fluxos ativos é aproxiinaclanente 1 para a técnica unicast (Figura 4.9), eilq~iailto 

que para a técnica PIE é menos de 0.1 (Figura 4.10). Neste cenário teinos uina 

econoinia de lsaiida ii~éclia de aproxiinadainente 50,3%. A banda média para PIE 

é aproxiinadainente 40NIbps e para unicast é aproxiinaclainente 81Mbps3, conforme 

inostiain as liill-ias marcadas nas figuras 4.7 e 4.8, respectivamente. 

3Estes valores forain obtidos dos gráficos de ilíimero de fluxos ativos ni~~ltiplicaildo-se o valor 

inéclio de fluxos ativos pela taxa de envio de dados de cada um deles, que é de aproxiinadaineilte 

1.1Mbps. 
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Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.9: Probabilidade de fluxos ativos no storage (LOW-UC-BUF). 

Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.10: Probabilidade de fluxos ativos no storage (LOW-PIE-BUF). 

4.1.3 Clientes com média interatividade 

Os clientes com média iiiterativiclade tiveram resultaclos muito seinelhantes aos do 

cenário anterior e, portanto, só apresentaremos o gráfico com a clistribuição de pro- 

babilidade do i~úinero de fluxos ativos. 

Como era esperado, para este cenário, os requisitos de banda inédia auinentarain 

coin relação ao cenário anterior. Vemos nas figuras 4.11 e 4.12 que a banda média 

para o caso unicast é igual a aproxiinaclaineiite 118Nlbps e para o caso da  técnica 

PIE é aproximadaiileiite 5OMbps. Este resultado é explicado pelo fato de uina 

maior iiiterativiclade dos clientes auineiltar a probabilidade de abertura de novos 

fluxos (patch, unicast, multicast). A ecoiioiiiia de balda  é aproxiinaclaineilte igual a 

57,8%. 
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Fluxos ativos no storage(Media: 118.24) 

Figura 4.11 : Fluxos ativos no storage (IVIED-UC-BUF) . 

Fluxos ativos no storage(Media: 49.890) 

Figura 4.12: Fluxos ativos no storage (I\/IED-PIE-BUF) 

Podeinos perceber que a economia de baiicla neste ceiiário foi inaior que i10 

cenário anterior. Este resultado se deve às características iiltríilsecas aos logs usados 

lia eiiiulação, características estas que perinitirani uina maior ecoiioinia de banda. 

Entre e s t a  características podemos meiicionar a inaior inciclêilcia de interações que 

levam clieiltes a entrarem em grupos já existeiites coii~parada às iiiterações que 

geram novos grupos, e coiisequeiitei~~eiite ilovos fluxos, e uma inaior incidência de 

iilterações para trechos que o cliente já tem ein disco e, portailto, não precisará fazer 

requisição alguiiia. 
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4.1.4 Clientes com alta interatividade 

Neste cenário, pelo fato da interatividade dos clientes ser alta, temos clientes eil- 

traildo e saindo a todo instante de grupos e, iiiesino que ele se.ja alocado e111 uni 

grupo já existente, ele pode precisar fazer patching. Portanto esperávamos que o 

cliente estivesse quase que coilstanteineilte em patching ou fazendo requisições mul- 

ticast para um novo grupo criado para ele após uma interação. 

Note lias figuras 4.13 e 4.14 como a economia de banda foi bem satisfatória 

a despeito do esperado. Explicamos este res~~ltaclo com o arguineilto de que os 

clientes unicast estão quase que coilstaiiteineiite eiivimdo ao servidor requisições 

para preeilcl~iineilto do PlayOutBufler quando saltam para uina região para a qrial 

eles não têm os blocos ein disco. Isto tainbéin acontece com os clientes multicast, 

mas não c0111 tanta freqiiêilcia pois quaiido o cliente faz uma interação e cai no 

6,,,,, de uin grupo não é necessário fazer ileill-iuina requisição ao servidor, ele apenas 

escuta o fluxo multicast sendo eilviaclo para o grupo que ele se juntou. 

Dados enviados pelo storage(Media: 216.19) 

300 1 1 I I I 

Figura 4.13: Dados enviados pelo storage (HIGH-UC-BUF). 

Os gráficos das figuras 4.15 e 4.16 reforçam a idéia de que os clieiites estejam 

realmente seiiclo, e111 grande parte dos casos, alocaclos em grupos já existentes. O 

número de fluxos multicast abertos chega, na maior parte do teinpo, a ser por volta 

de uin terço dos fluxos unicast. 

A distribuição de probal~ilidacle do número de fluxos ativos pode ser vista nas 

figuras 4.18 e 4.17. Através das figuras podemos notar que c0111 a introdução da  
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Dados enviados pelo storage(Media: 89.446) 

Figura 4.14: Dados eiiviaclos pelo storage (HIGH-PIE-BUE) . 

Fluxos ativos no storage(Media: 157.48) 

250 1 I 1 I 

Figura 4.15: Fluxos ativos i10 storage (HIGH-UC-BUF). 

técnica PIE a probabilidade de terinos i10 sistema mais de 120 fluxos ativos é próxima 

de zero eiiquaiito que para o cenário unicast esta probabilidade é próxima a 0.9. 

A ecoiioinia de baiicla média é de aproxiinaclaiiiente 58,6% para este cenário: a 

banda iiiédia para usuário unicast é aproximadamente 173Mbps e para a téciiica 

PIE é aproximada a GGMbps, coiiforiiie assinalado iios gráficos das figuras 4.15 e 

4.16 respectivaineiite. 

Temos no gráfico da figura 4.15 por volta de 157 fluxos ativos duraiite todo o 

experiiiiento, apesar de termos disparado 250 clientes. Este resultaclo sugere que 

temos uma parte dos clientes em estado de pausa ao longo de todo o experiineiito4. 

4Escolheinos 15 logs de ações aleatórios, ailalisainos o núincro de cliciltes em pausa e percebemos 

cluc entre 3,5 e 4,5 deles, ein inédia, estavam pausados ao inesino tempo. 
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Fluxos ativos no storage(Media: 60.659) 

Figura 4.16: Fluxos ativos no storage (HIGH-PIE-BUF) 

Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.17: Probabilidade de fluxos ativos no storage (HIGH-UC-BUF). 

4.1.5 Clientes com altíssima interatividade 

Neste cenário, clados os logs de coinportaniento utilizados pelos clientes (explicado 

lia seção 3.5.2), temos um ambiente de pouca estabilidade pois os clientes estão 

seinpre saltando de uma parte para outra do vícleo. Com isto as expectativas são 

de que o uso do PL não se mostrará tão vantajoso em comparação à transinissão 

unicast, já que os clientes não terão tempo de se unir aos seus grupos (provavelineiite 

farão Luna nova iiiteração antes que a junção ao grupo ocorra5) e têm grandes cliances 

de seinpre estar fazendo patching. Note nas figuras 4.19 e 4.20 que, como esperado, 

o uso do PL não foi tão vantajoso como vinha sendo nos ceii&rios anteriores, inas 

ainda tem-se economia de banda niéclia de aproximadamente 27,7% com o seu uso. 

'Uma junção a um grupo leva, aproximadaineilte, tanto teinp o quantos forem os blocos que 

ainda faltam receber no fluxo de patclzing para se alcançar o fluxo multzcast. 
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Probabilidade de fluxos ativos no storage 
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Figura 4.18: Probabilidade de fluxos ativos no storage (HIGH-PIE-BUF) 

Isto fica mais claro nas figuras 4.21 e 4.22, onde percebe-se que a probabilidacle cle 

ei~contrarinos mais de 150 fluxos abertos no cenário multicast é próximo da metade 

da inesina probabilidade no cenário unicast. 

Fluxos ativos no storage(Media: 181.57) 

Figura 4.19: Fluxos ativos no storage (STRESS-UC-BUF) . 

4.1.6 Comparando os cenários quanto ao uso de cache em 

disco 

Uin fator que por mais siiiiples que seja é uni grande aliado à ecoiioinia de banda do 

cliente iilterativo é o riso de uma cache. Como visto anteriorineilte na seção 2.3.4, 

cllamainos de cache o Duffer de armazei~aineiito em disco e cle PlayOutBufler o bufler 

de arinazeilainento em inemória, usado para exibição imediata de blocos de vídeo. 

O uso da cache iinpede que ~1111 bloco seja requisitado mais de uma vez ao servidor, 



4.1 Experimentos 

Fluxos ativos no storage(Media: 131.29) 

Figura 4.20: Fl~ixos ativos no storage (STRESS-PIE-BUF) 
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Figura 4.21: Probabilidade de fluxos ativos 110 storage (STRESS-UC-BUF). 

e este evento é muito coinuin em cliei~tes iiiterativos pois uma das interações mais 

praticaclas é a cle saltos para trás, para trechos do vídeo já assistidos. 

Uma análise do coinportainento dos clientes iiiterativos 

IVielinond 2007, Tominiura et al. 20061 pode comprovar a teoria de que treclios de 

aula cujo coilteúdo é mais difícil geralineiite são assistidos mais de uma vez. Ein sala 

cle aula é menos coinum os aluilos pedirem ao professor para repetir uina explicação 

por mera timidez, iims este fator inibitório não existe quando o aluno está só, diante 

de uin vídeo. Neste aiiibieiite ele tem total liberclacle de "pedir ao professor que 

repita o tópico" tantas vezes quantas ele quiser, bastando saltar para o ponto do 

vídeo que quer assistir iiovaiiiente; e é exataineiite isto que ele faz. 

Se o cliente de vídeo fizer uso da cache, o servidor será bastante poupado cada vez 

que blocos já solicitados forem requisitados iiovaineiite pelo aluno. Estes blocos terão 
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Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.22: Probabilidade de fl~ixos ativos i10 storage (STRESS-PIE-BUF) . 

suas requisições ateildiclas sem gerar pedidos ao servidor: serão obtidos cliretaineiite 

da cache do cliente. Nas figuras 4.23 e 4.24 percebeiilos que ocorre ecoiioinia de 

bailcla de 11,7% quando se usa a cache. 

Dados enviados pelo storage(Media: 188.26) 

Figura 4.23: Dados eiiviaclos pelo storage (MED-UC-NOB). 

4.1.7 Comparando as políticas PI e PIE 

Na seção 4.1.1, quando coiisideraiiios clieiites coin acesso seqiieiicial, vimos que 

iião houve iieilliuma diferença sigiiificativa nos res~~ltaclos das políticas P I  e PIE. 

Aiialiseiilos agora, então, o ceiiário coiii grau de iiiteratividade médio. Teiiios lias 

figuras 4.25 e 4.26 o iiímero de fluxos ativos no storage. Note que a técnica de PIE 

não trouxe ecoiloiliia de banda alguma eiii relação à bancla iiiédia usada pela técnica 

PI. 



Dados enviados pelo storage(Media: 166.32) 
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Figura 4.24: Dados eiiviaclos pelo storage (MED-UC-BUF) . 

Fluxos ativos no storage(Media: 49.868) 

Figura 4.25: Fluxos ativos no storage (I\/IED-PI-BUF) . 

Quando o ceiiário de comparação das técnicas é o de baixa iiiteratividade, pei- 

cebeinos, coilforiiie mostram as figuras 4.27 e 4.28, uma tímida economia de banda 

de aproximadainente 4% da  técnica PIE sobre a PI. 

A partir dos gráficos das figuras 4.29 e 4.30 fica inais evidente a pouca diferença 

entre as técnicas. 

Para ambientes cujo nível de iiiteratividade é altíssiino, esperamos recair em 

unia situação parecida com a do ceiiário onde o acesso é seqiiencial. Isto porque não 

liaverá (ou quase não l-iaverá) f ~ ~ s õ e s  de grupos. Como os clientes estão dando saltos 

a cada vinte segiiiidos, então mesmo que estejam como subgrupos de uin grupo, a 

probabilidade de os meiiibros do subgrupo iiiteragirem e saírem deste subgiupo para 

uiii outro grupo ou subgrupo é bem alta, o que diminui a ocoirêiicia de f ~ ~ s ã o  de 

grupos, que é o único clifereiicial da PIE frente à PI. Os resultados das figuras 4.31 
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Fluxos ativos no storage(Media: 49.890) 
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Figura 4.26: Fluxos ativos no storage (MED-PIE-BUF) . 

Fluxos ativos no storage(Media: 38.190) 

Figura 4.27: Fluxos ativos izo storage (LOW-PI-BUF). 

e 4.32 mostram que existe muito pouca diferença entre as técnicas para o cenário de 

altíssima iizteratividade . 

Uin último cenário de testes foi feito ~~tilizaszclo-se uma outra topologia, que será 

apresentada com mais detall-ies na seção 4.1.9, onde a taxa de perdas é alta. Neste 

cenário, ein nossos expeiimeiitos com nível de interativiclade inéclio, tivemos como 

resultado uma superioridade de 7.7% de economia de banda da  técnica PIE sobre 

a PI. Acreditaizzos que essa diferença se deva ao fato de que clientes agrupados sob 

a técnica PIE, por terem a possibilidade de participar de dois fluxos multicast, têm 

uma meizor probabilidade de re-solicitar um bloco já recebido anteriormente que foi 

descartado após consumo por causa das perdas experiineiztadas. 
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Fluxos ativos no storage(Media: 36.761) 

Figura 4.28: Fluxos ativos i10 storage (LOW-PIE-BUF) 

Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.29: Probabilidade de fluxos ativos no storage (MED-PI-BUF). 

4.1.8 Consumo dos recursos da máquina pelo storage,  dispat- 

cher e PL  

Quando coinparainos os gráficos de coiisuino dos recursos da  iiiáquina por parte do 

dispatcher e do storage nos diferentes cenários, não nos surpreeildeu o fato de que 

geralineiite o servidor RIO apresenta uma sobrecarga bem inferior quando trabalha 

coin fluxos muMicast. 

Nas figuras 4.33 e 4.34 percebemos que o uso da  CPU do storage é bein menor 

quando este tem o apoio do PL na adiniilistração dos diferentes grupos do sisteina. 

Quanto ao uso de CPU pelo dispatcher, coi~firinamos, coin o auxílio das figuras 

4.35 e 4.36, que a atuação do PL intermediaiido as requisições do cliente com o 

dispatcher faz coin que este iião faça tanto processaineiito pois o PL atua como uin 
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Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.30: Piobabiliclacle de fluxos ativos iio storage (NIED-PIE-BUF) . 

Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.31: Probabilidade de fluxos ativos no storage (STRESS-PI-BUF). 

filtro, oiicle só cliegaiii ao dispatcher as requisições de patching e de fluxos multicast. 

Obviaiiieiite que esta iiieiior cleinaiida de processadoi pelo dispatcher tem uiii 

custo que é uin processaineiito extra feita pelo PL. Na figura 4.37 é exibido o coiisuino 

de CPU do PL, iespoiis6vel pela difeieiiça eiitie os gráficos das figuras 4.33 e 4.34 e 

das figuras 4.35 e 4.36. 

4.1.9 As perdas nos clientes 

O aiiibieiite totalineiite isolado, apreseiitado lia figura 3.2, foi ideal paia coletarmos 

resultados com o iiiíiiiiiio de iiifluêiicia de agentes externos aos nossos experimentos, 

como outros fluxos de dados, cascateaiiieiitos de switches, etc. 

Aiites de cliegaiinos & coiiclusão de que esta topologia era a ideal paia nossos 
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Probabilidade de fluxos ativos no storage 

Figura 4.32: Probabilidade de fluxos ativos iio storage (STRESS-PIE-BUF). 

Uso da CPU pelo storage(Media: 31.992) 
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Figura 4.33: Coiisumo do processador pelo storage (HIGH-UC-BUF). 

experiineiitos, usávamos uma outra, oiide os res~dtados obtidos eram ligeiraiiieiite 

diferentes, reflexo de altíssiinas perdas de fragineiitos de blocos lios clieiites. A topo- 

logia usada, até eiitão, era a apreseiitada lia figura 4.38. E111 todos os experimentos 

realizados iiesta coiifiguração, o íiidice de perda era coiisideravelineiite maior quando 

utilizávainos traiisiiiissão multicast. Para investigarmos o motivo das perdas, diver- 

sos testes foram feitos coiii os switches que iiitercoiiect amm as ináquiiias, bein coino 

experiineiitos oiide os inesinos iião eram utilizados. Nestes expeiinieiitos, coiiecta- 

inos as máquinas cliretaineiite coiii um cabo cross. Isto obviaiiieilte nos limitou a uin 

cenário coin duas ináquiiias A e B, oiide em A disparávainos o servidor e o PL e ein 

B os clientes. Disparamos 50 clieiites lia ináquiiia B e não tivemos perda alguina. 

Repetimos o experimento só que iiiterligaiiclo as duas ináquiiias coin o switch. 

Quando disparainos uiii único clieiite multicast neste ambiente eiivolvendo es- 
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Uso da CPU pelo storage(Media: 11.278) 

Figura 4.34: Coiisuino do processador pelo storage (HIGH-PIE-BUF) 

Uso da CPU pelo dispatcher(Media: 11.640) 

Figura 4.35: Coiisunio do processaclor pelo dispatcher (HIGH-UC-BUF). 

tas iiiesinas máquinas, iiias passaiiclo pelo switch, detectamos perdas. Coin isto 

coiicluíinos que as perdas acoiitecein iios switches. 

Ein [Iiic. 20061 coiifirinainos a suspeita de que os switches clescartam pacotes 

voluiitariaiiieiite. Estes equipaineiitos iinpleineiitaiii uin algoritino de coiitrole de 

tráfego que descarta pacotes broadcmt e multicast quailclo estes excedeiii uma de- 

terminada taxa, que é ixeiios de uni quarto cla que iiosso sistema iiecessita para 

f~iiicioilar. Uma vez desabilitaclo este liinitador de triifego tivemos unia inelliora 

sigiiificativa no deseiiipeiilio dos clientes, iiias aiiida ocorriam muitas perclas. Sus- 

peitamos que o fato das perdas i10 switch acoiitecerem para fluxos multicast mas iião 

para fluxos zenicast se deve ii alguma clifereiiça na forina de piocessainento na hora 

de repassar os pacotes de dados para as portas de destiiio. 

Na figura 4.39 exibimos uni liistogrania c10 iiúmero de fragineiitos perdidos dos 
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Uso da CPU pelo dispatcher(Media: 4.8479) 

Figura 4.36: Coilsuino do processador pelo dispatcher (HIGH-PIE-BUF). 

Uso da CPU pelo PL(Media: 10.164) 

Figura 4.37: Consuino c10 processador pelo PL (HIGH-PIE-BUF). 

cluzeiltos e ciiiqtieilta clientes disparados eiii uina ein~ilação com duração de apeilas 

5 miiiutos coilfigurada coin a topologia da figura 4.38. Cada barra deste histogiaina 

agrupa uma perda de iioveceiltos fragmentos, o que equivale a dez blocos de vídeo. 

Note que alguns clientes perderam mais de viiite inil fragineiitos, no eiitanto , quando 

estes fragmentos não peiteilcein ao inesmo bloco, esta perda não causa tanto impacto 

para o cliente pois ele pode assistir o vídeo com uma qualidade inferior (os blocos, 

neste caso, são exibidos usai~do uin subcoiljuilto dos fragmeiltos). 

De forma a avaliarmos o percentual de fraginentos perdidos em um inesino bloco, 

obtiveinos o histograina mostrado ila figura 4.40. Nesta figura temos a média de 

fraginentos perdidos por bloco e o ilúinero de clientes ~o~respoiicleilte. Pode-se notar 

que graiide parte dos clientes perdia, em média, entre viiite e trinta Pagmentos de 

cada bloco neste experimento. 
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LAND 
h 

Figura 4.38: Topologia c10 ambiente de experiineiitos: Teste de perdas. 

Uin dos priiicipais efeitos negativos das perdas é o de que blocos que não chega- 

iaiii coinpletos (todos os 90 fragineiitos) não são ariiiazeilados lia cache e, portanto, 

caso o cliente precise iiovanieilte dele ein algum iiioiiiento posterior, o mesmo será 

re-solicitado ao servidor. Isto faz com que os gráficos de uso de banda no cenário 

sem perdas seja mais atrativo. 

No que tange 6,s técnicas PI  e PIE, entre si, a priilcipal diferença foi a perda 

de vaiitageiii i10 que diz respeito à ecoiioiiiia de baiida de rede da  técnica PIE face 

à técnica PI. No ainbieilte coin perdas altas a técnica PIE proporcioi~o~~, ein uin 

ceiiáiio de inédia iilteratividade, 7.7% de ecoiioinia comparada & baiida utilizada 

pela técnica PI. 
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Histograma de perdas nos clientes 

O 5000 1 O000 15000 20000 25000 30000 

Fragmentos perdidos (grupos de 900) 

Figura 4.39: Histograma do iiúiiiero de fragmentos peicliclos (HIGH-PIE-BUF). 

Histograma de perdas nos clientes 

20 40 60 80 1 O0 

Fragmentos perdidos no mesmo bloco 

Figura 4.40: Histograina da iiiéclia de fragiiieiitos perdidos no mesmo bloco (HIGH- 

PIE-BUF) . 



Capítulo 5 

Contribuições e Trabalhos Futuros 

Contribuições 

As contribuições deste trabalho podeiii ser divididas em dois grupos. O primeiro 

diz respeito à iiiiplenieiitação e análise de desempenho da técnica PIE no servidor 

RIO e o segundo ao ambiente deseiivolvido para experiiiieiitos e coleta de logs do 

servidor RIO. 

Coiiio visto nos resultados dos experiiiieiitos, o deseiiipeiilio da  técnica PIE foi 

superior ao cla técnica P1, no entanto esta superioiiclade não foi expressiva e em 

alguns casos o uso da  técnica P I  pode ser mais iiidicaclo devido à sua inaior sim- 

plicidade. Notamos, ainda, que há uma leve vantagem da técnica PIE sobre a PI 

c~uanclo o ambiente experiiiieiita unia alta taxa de perdas. 

C0111 relação a traiismissão unicast, a téciiica PIE obteve menores requisitos de 

banda em todos os cenários coiisicleraclos. A inaior econoiiiia de banda foi para o 

cenário de acesso seqiiencial, onde a econoinia com relação à transmissão unicast 

foi de 95,2%. Todos os experinieiitos inostrarani que o coiiipartilliaineiito da banda 

é expressivo para todos os níveis de interativiclade, embora não tenha sido detec- 

tada uma relação direta, em terinos de proporção, do nível de interatividade com a 
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ecoiioii~ia de banda. 

Para cenários onde consideranlos o nível de iiiteratividade altíssiiiio a ecoiloinia 

não foi expressiva. Este resultado pode ser explicado pois dado que os clientes 

iiiteragein a cada vinte segundos, é i i i~~i to  baixa a probabilidade de haver junção de 

grupos. Para jogos, por exeinplo, ein que cada jogador tem unia visão, a transinissão 

multicast iião traria ecoiioniia de banda pois o nível de interatividade é tão alto que 

dois jogadores coinpartilliarão pouca ou iieiili~ma traiisiiiissão de dados. Nos iiossos 

experiiiiei~tos as interações são a cada vinte seguiidos; ein uin aplicativo de jogo o 

grau de iilteratividade é coiisideravelinente inais alto que isto e os resultados seriam 

ainda iiieiios satisfatórios se usásseinos transinissiio multicast. 

Durante a confecção deste trabalho iiiuitos experiineiitos foram feitos eiivolveildo 

cada um dos iiitegraiites do sisteina RIO: dispatcher, storage, PL e cliente de vícleo. 

Coin isto todos os módulos, exceto o cliente adiilinistrativo (riosh), forain testados 

exaus tivameiit e. 

Com o uso das ferraiiieiztas valgriiicl[Valgriiid-3.3.0 20081, gdb[GDB 20081 e 

insvre++[Parasoft 20081 diversos probleinas de coiicorrêiicia e de gerenciaineiito de 

iiieiiiória forain resolvidos, inuitos dos quais só puderam ser percebidos ao fazermos 

experiiiieiitos com mais de quiiiheiitos clientes. 

Alguiiias classes sofreram reestruturação para uina inaior legibilidade do código 

e para deixá-lo em conforiniclade coin as regras de prograinação orientada a objeto. 

Priinou-se, todo o teinpo, por uin código de fácil eilteiidiineiito. Eliiniiiainos diversas 

reduiidâiicias de código nas várias reestruturações, redefinições e criação de classes 

iiiteriias de bibliotecas usadas por todo o sisteina RIO. 

Por se tratar de uin software voltado taiiibéiii para pesquisa e uso acadêmico, 

foi montada unia estrutura de depuração das classes coin uso de logs e ineilsagens 

obtidas ein tempo de execução, o que facilita o prograiiiador no eiitendimento do 

sistema RIO e do relacioiiaineiito dos inódulos e classes que o coinpõein. Desta forma 

esperamos diminuir o teinpo que os próxiinos aluiios e pesquisadores que vierem a 



5.2 Traballios futuros 

traballiar coin o sistema RIO levarão para enteiidê-10. 

Para testes coin iiiuitos clientes criaiiios uiii aiiibieiite auto adiniiiistrável, onde 

o usuário informa no início os parâinetros dos testes a serem executados (teinpo 

iníiiiiiio, teinpo iiii~xiiiio, q~iaiitidacle cle clientes ein cada iiiáquiiia, se os clientes 

são unicast ou multicast, o taiiiaiilio do PlayOutBu~er clos inesinos, etc). Uina vez 

ajustados os parâinetros, o ambiente será nioiitaclo automaticameiite: os scripts, 

arquivos de configuração e logs de coiiiportaiiieiito dos clientes são replicados nas 

ináquiiias ei~volvidas no experiiiieiito, é verificado se cacla uma das ináquiiias está 

apta para participar do experiineiitol e o experiiiieiito é iniciado. Periodicaineiite 

é verificado se todas as máquinas coiitiil~iain aptas e se os inódulos do servidor 

RIO (dispatcher, storage e PL) coiltiiiuaiii seiiclo executados. Em caso de fallia o 

experiineiito é finalizado e todos os clientes, em cacla uina das ináquiiias utilizadas, 

bem como os nióclulos do servidor RIO, são fiiializaclos, os seus logs agrtipados ein 

uma pasta e uni eniail é enviado ao usuário inforniaiido do tériiiiiio forçado da 

eiiiulação. Todo este ai~ibieiite foi inontaclo de foriiia a ser autorecuperável tanto 

quanto possível e de evitar ao ináxiino que uiii experiiiieiito seja disparado se o 

aiiibieiite não está totaliiieiite preparado para isto. Isto evita resultados inválidos e 

o usuiLrio ao tériiiiiio da  eiii~ilação não precisa analisar log a log para ver se todos 

os clientes de todas as i-~x%quiiias, bem coiiio cada uiil clos coinpoiieiites do servidor 

RIO, estiveraiii executando durante todo o experiiiieiito ou se algum deles abortou 

por algum motivo. 

5.2 Trabalhos futuros 

Um dos fatores que inais prejudicou a perforniaiice clos clieiites foram as perdas 

de fragiiieiitos. Sabemos que perdas que acontecem no caniiiiho entre o cliente e o 

lUn~a máquina é considerada apta se ela está sincronizada coin a ináquina pri1lcipa.l ( q ~ ~ e  dispara 

a emulação), se está acessível via ssh e, i10 caso das máquinas que executam o PL e o servidor RIO, 

se tem as pastas destes inóclulos. 
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servidor, como por exemplo, overflow i10 bufler cle uin switch, são mais difíceis cle 

sereiii coiitroladas. No entanto, o descarte de 89 fragineiitos de uin bloco devido a 

perda do fragiiieiito zero deste bloco poderia ser iniiliinizado se, por exemplo, fosse 

adotada a solução de eiivio das mesmas iiifoiinações que coiistani iio fragineilto zero 

em outro (além deste) ou outros fragiiientos que coinpõe o bloco. 

Neiiliuina variação foi feita nos valores das janelas b,,,,,, b,,,, e b,,,,, das técnicas 

PIE e PI e i10 tamanho do PlayOutBufler dos clientes. Seria iiiteressaiite uin estudo 

da iiifluêiicia destes parâmetios i10 deseinpeiilio do sistema RIO e relações que os 

iiiesmos têm eiit re si. 

Uina outra sugestão para coiitiiiuação deste trabalho é uiii estudo envolveiido 

redes lieterogêiieas para analisar deseiiipeillio clas técnicas aqui estucladas ein links de 

capacidades clifereiites. Coiii isto tereinos uina análise do sistema RIO ein ainbieiites 

iião tão ideais cpaiito O dos expeiiinentos aqui apieseiltaclos e as estatísticas obtidas 

estariai11 mais próximas de uiii ambieiite como o da iiiteriiet, onde os dados trafegam 

além da rede local. Para este estudo clientes deveriam sei executados em ináquiilas 

reiiiotas, coixxtadas a difereiites redes de acesso, iiicltisive redes sem fio. 
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