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 Resumo 

Atualmente aplicações em grupo na Internet estão em ascensão, como por 

exemplo transmissão de áudio e vídeo, computação colaborativa e jogos com múltiplos 

participantes. Isso leva à necessidade de comunicação multicast, mas infelizmente o 

suporte a este tipo de serviço não está amplamente disponível pela camada de rede. Por 

isso, no atual estágio tecnológico surgiram soluções de protocolos multicast 

implementados na camada de aplicação para suprir tal deficiência. Além disso, estas 

aplicações muitas vezes se apresentam simultaneamente como provedores e clientes dos 

serviços utilizados, caracterizando-as como aplicações denominadas peer-to-peer, 

possuindo características dinâmicas, onde os participantes podem entrar e sair de um 

grupo com uma freqüência muito alta. Assim, algoritmos centralizados de gerência de 

grupo não apresentam bom desempenho para essa classe de aplicações, e mesmo as 

soluções peer-to-peer tradicionais necessitam ter algum mecanismo que leve em 

consideração essa volatilidade. A idéia de consciência de localização permite distribuir 

os participantes na rede virtual de acordo com a sua proximidade na rede física, 

permitindo um bom desempenho nas operações de gerenciamento do grupo. Diante 

deste contexto, nesta tese é proposto um protocolo de comunicação multicast na camada 

de aplicação, chamado LAALM, que leva em consideração a topologia da rede real no 

processo de montagem da rede virtual, utilizando uma nova métrica denominada IPXY 

para prover a consciência de localização, através do processamento de informações 

locais. O LAALM foi implementado utilizando uma árvore distribuída compartilhada e 

bi-direcional, possuindo uma heurística sub-ótima para o processo de inclusão de novos 

participantes que visa minimizar o custo de construção da árvore de distribuição de 

dados. A avaliação do protocolo foi realizada de duas formas distintas: i) através de um 

simulador próprio onde se procurou avaliar a qualidade de construção da árvore de 

distribuição gerada, avaliando-se métricas como o número de filhos por cada nó e a 

distância final entre os nós; ii) através de cenários realísticos construídos no simulador 

de redes ns-3, onde foi avaliado o desempenho do protocolo através de métricas como 

stress, stretch e tempos de associação e reconfiguração dos grupos. 

Palavras-chave: Comunicação Multicast na Camada de Aplicação, Gerenciamento de 
Grupo,  Consciência de Localização. 
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Abstract 

Internet applications such as media streaming, collaborative computing and 

massive multiplayer are on the rise,. This leads to the need for multicast 

communication, but unfortunately group communications support based on IP multicast 

has not been widely adopted due to a combination of technical and non-technical 

problems. Therefore, a number of different application-layer multicast schemes have 

been proposed in recent literature to overcome the drawbacks. In addition, these 

applications often behave as both providers and clients of services, being called peer-to-

peer applications, and where participants come and go very dynamically. Thus, server-

centric architectures for membership management have well-known problems related to 

scalability and fault-tolerance, and even peer-to-peer traditional solutions need to have 

some mechanism that takes into account member's volatility. The idea of location 

awareness distributes the participants in the overlay network according to their 

proximity in the underlying network allowing a better performance. Given this context, 

this thesis proposes an application layer multicast protocol, called LAALM, which takes 

into account the actual network topology in the assembly process of the overlay 

network. The membership algorithm uses a new metric, IPXY, to provide location 

awareness through the processing of local information, and it was implemented using a 

distributed shared and bi-directional tree. The algorithm also has a sub-optimal heuristic 

to minimize the cost of membership process. The protocol has been evaluated in two 

ways. First, through an own simulator developed in this work, where we evaluated the 

quality of distribution tree by metrics such as outdegree and path length. Second, real-

life scenarios were built in the ns-3 network simulator where we evaluated the network 

protocol performance by metrics such as stress, stretch, time to first packet and 

reconfiguration group time. 

Keywords: Application-Layer Multicast, Group Management, Locality-aware. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 Motivação 

Com a produção e disseminação de conteúdo digital ocorrendo de forma cada 

vez mais acelerada e uma rede de dados cada vez mais onipresente, vários tipos de 

aplicação antes relegadas a nichos específicos estão atingindo agora um número de 

usuários cada vez maior. Aplicações como transmissão e recepção de áudio e vídeo, 

computação colaborativa, compartilhamento de ambientes virtuais, e jogos com 

múltiplos participantes em larga escala estão cada vez mais sendo utilizadas pelos 

usuários, em suas próprias estações de trabalho. Isto significa uma maior interação entre 

os pares e consequentemente maiores trocas de informação entre grupos específicos de 

usuários.  

Neste cenário, os participantes destas aplicações distribuídas se comportam tanto 

como provedores, quanto consumidores dos dados; atuando, assim, no papel do cliente e 

do servidor ao mesmo tempo. Estas aplicações são denominadas de  peer-to-peer (P2P), 

levando à necessidade de utilização de uma arquitetura de gerenciamento de grupo 

confiável, escalável e em tempo real. Uma maneira natural de prover este mecanismo é 

com a utilização do paradigma de comunicação multiponto, onde a informação é 

transmitida apenas para um conjunto selecionado de receptores, seja de uma fonte para 

vários destinos (um-para-muitos), ou de várias fontes para vários destinos (muitos-para-

muitos), ao mesmo tempo, através de uma única operação local de transmissão. 
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No âmbito da Internet, o IP Multicast [Deering, 1989] permite aos transmissores 

enviarem dados de forma eficiente para um grupo de receptores. Deste modo o 

transmissor envia apenas uma cópia da informação e os nós de rede apropriados fazem, 

eficientemente, as duplicatas para cada receptor. Porém, a ampla implementação do IP 

Multicast na Internet tem sido lenta, devido a questões como: administração, 

gerenciamento, endereçamento, escalabilidade, confiabilidade, qualidade de serviço e 

controle de congestionamento. Devido a estas barreiras e encorajados pelo sucesso das 

redes P2P, principalmente com as aplicações de transferência de arquivos, esforços 

recentes têm sido direcionados no estudo de protocolos conhecidos como ALM 

(Application Layer Multicast ou Application Level Multicast), também chamados de 

ESM (End System Multicast) [Yeo, Lee & Er, 2004], onde os pacotes de dados são 

replicados nas estações finais, ao contrário da comunicação multicast nativa, onde os 

pacotes de dados são replicados pelos roteadores dentro da infra-estrutura da rede.  

As vantagens desta abordagem são claras. Primeiro, uma vez que as informações 

de roteamento são mantidas pela aplicação, elas são escaláveis, existindo a possibilidade 

de gerenciamento de um grande número de grupos. Segundo, não existe a necessidade 

de uma infra-estrutura de suporte no nível de roteadores, então as aplicações são 

imediatamente distribuídas e disponíveis na Internet. Terceiro, por serem 

implementados na camada de aplicação são mais flexíveis e adaptáveis. As 

desvantagens estão relacionadas às limitações das estações finais: baixa largura de 

banda, atraso e disponibilidade; o que pode comprometer a escalabilidade do número de 

usuários. Porém, estudos mostram que algoritmos baseados em ALM podem ter 

desempenho aceitável quando comparado ao IP Multicast e outras soluções práticas 

[Chu, Rao & Zhang, 2000]. 

Outro aspecto relacionado a esta classe de aplicações P2P diz respeito à sua 

natureza altamente dinâmica. Devido à própria característica comportamental dos 

participantes e também por não utilizarem máquinas dedicadas, os grupos tendem a ser 

muito voláteis. Isto implica em grupos com um alto grau de rotatividade em seus 

membros, demandando mecanismos que possam construir redes virtuais confiáveis, 

escaláveis e em tempo real [Saroiu, Gummadi & Gribble, 2003]. Neste sentido, a 

consciência de como os nós estão interligados na rede física real pode beneficiar na 

construção de uma rede sobreposta virtual mais eficiente e que se adapte rapidamente às 
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mudanças de membros nos grupos. Vários mecanismos para prover essa consciência de 

localização estão sendo atualmente discutidos na literatura [Zhang et al., 2004; Fahmy 

& Kwon, 2005, Pietzuch et al., 2006; Fraiwan & Manimaran 2008]. 

1.2 Objetivos 

O objetivo desta tese é propor um protocolo para o gerenciamento de  grupos 

multicast na camada de aplicação que leva em consideração a topologia da rede real no 

processo de montagem da rede virtual, o qual foi denominado de LAALM (Location-

Aware Application Layer Multicast, ou Comunicação multiponto na camada de 

aplicação com consciência de localização). O algoritmo foi implementado utilizando 

uma árvore distribuída compartilhada e bi-direcional, possuindo uma heurística sub-

ótima para o processo de inclusão de novos participantes que visa minimizar o custo de 

construção da árvore de distribuição de dados. 

A proposta foi avaliada em duas etapas distintas, utilizando métricas que 

procuram refletir a qualidade da rede virtual implementada, tais como o número de 

pacotes idênticos enviados pelo protocolo através de cada link subjacente na rede 

(stress), a relação entre o comprimento do trajeto entre a origem e o destino na rede 

virtual com o comprimento na rede real (stretch), o número de filhos em cada nó 

(outdegree), a distância final entre os nós (path length), entre outras. 

Em um primeiro momento, procurou-se avaliar, através de um simulador 

próprio, a qualidade de construção da árvore de distribuição gerada. Os resultados 

obtidos demonstraram as qualidades da heurística proposta onde foram melhoradas as 

métricas de outdegree e path length, e encorajaram uma avaliação mais profunda 

realizada através da implementação do algoritmo no simulador de redes ns-3. 

Topologias realísticas foram utilizadas como testbed, e os resultados obtidos 

demonstraram que o LAALM pode ter melhor desempenho em redes altamente 

dinâmicas e com aplicações onde os nós sejam bastante voláteis, comprovando a 

importância da utilização da consciência de localização no processo de associação ao 

grupo, bem como de uma heurística sub-ótima que visa agilizar a construção e a 

manutenção da árvore de distribuição. 
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1.3 Contribuições 

As principais contribuições desta tese são: 

• Proposição, implementação e avaliação de um protocolo ALM com 

consciência de localização, denominado de LAALM (Location-Aware 

Application Layer Multicast); 

• Utilização da métrica clássica RTT, e de uma nova métrica 

denominada IPXY, para estimar a distância dos nós na rede física; 

• Construção de um modelo de simulação completo do protocolo 

proposto no simulador ns-3; 

• Construção de um modelo de simulação do protocolo proposto na 

linguagem de programação Java; 

• Caracterização do estado da arte em protocolos ALM, com ênfase nos 

problemas e limitações atuais. 

1.4 Lista de Publicações 

As seguintes publicações foram geradas durante o desenvolvimento deste 

trabalho: 

• Marques, M., Madruga, M., Batista, T., SALM: Um Protocolo de 

Comunicação Multicast para o SGrid, SBRC2007/WP2P2007, 

Belém-PA, Junho, 2007, pp.37-48. 

• Burlamaqui, A., Marques, M., Oliveira, J., Filho, G., Gonçalves, L. 

M., A Scalable Hierarchical Architecture for Large Scale Multi-user 

Virtual Environments, VECIMS 2006 - IEEE International 

Conference on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces, 

and Measurement Systems, Spain, July, 2006, pp.114-119. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. No Capítulo 2 

descreve-se todos os conceitos envolvidos, ressaltando principalmente os requisitos e as 

limitações existentes. O Capítulo 3 analisa os protocolos que implementam 

comunicação multicast na camada de aplicação. O Capítulo 4 caracteriza a arquitetura 

de gerenciamento de grupo LAALM, que é a contribuição central desta tese. A 

avaliação do protocolo proposto é discutida no Capítulo 5. E o Capítulo 6 apresenta as 

conclusões e perspectivas de trabalhos futuros.
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Capítulo 2  

Referencial Téorico 

A Internet é basicamente uma interconexão de muitas redes. Para que todas 

essas redes possam trocar informações entre si é necessária uma infra-estrutura de 

comunicação, com garantia que os dados sejam interpretados da mesma maneira em 

todas elas. Dada à complexidade da tarefa de interconexão,  normalmente os protocolos 

de redes são organizados em camadas, de forma a facilitar o processo de criação,  

manutenção e atualização dos algoritmos envolvidos. 

Os dois principais modelos de protocolos de redes são: o modelo “teórico” OSI e 

o modelo “prático” TCP/IP (Figura 2.1). O modelo OSI foi proposto com o intuito de 

padronizar as então emergentes redes de comunicação [Day & Zimmerman, 1983], e 

hoje é utilizado basicamente como referencial teórico apenas para estudo. O modelo 

TCP/IP é a pilha padrão na Internet, sendo portanto amplamente difundida e utilizada na 

programação de redes de computadores e sistemas distribuídos [Stevens, 1994], 

caracterizando-se assim como um padrão de facto. 

De modo a fornecer o embasamento necessário ao entendimento das tecnologias 

utilizadas neste trabalho, será apresentado um pequeno resumo  sobre o funcionamento 

dos protocolos das redes de computadores, com enfoque nas camadas de rede, 

transporte e aplicação. Maiores detalhes poderão ser encontrados nas referências 

citadas. 
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 Modelo OSI  Modelo TCP/IP  

 Aplicação  Aplicação  

 Apresentação    

 Sessão    

 Transporte  Transporte  

 Rede  Rede  

 Enlace de Dados  Enlace de Dados  

 Física  Física  

 
Figura 2.1 - Os Modelos OSI e TCP/IP  

 

A camada de rede é responsável pela transferência de informações fim-a-fim. 

Ela assegura que uma mensagem enviada por uma estação A é capaz de chegar a uma 

estação B em outra rede, não importando as tecnologias utilizadas pela camada física ou 

de enlace de dados. Para isto, a camada de rede deve conhecer a topologia da sub-rede 

para escolher qual a melhor rota seguir. No caso específico da Internet, a camada de 

rede é representada pelo IP (Internet Protocol, ou protocolo internet) [Postel, 1981]. A 

camada IP implementa um serviço sem conexões, onde o caminho a ser seguido na rede 

não é conhecido antecipadamente, e associa a cada estação um endereço único de 32  ou 

128 bits, chamado de endereço IP, utilizado também na operação de roteamento. No 

IPv4, o endereço IP é dividido em classes (Figura 2.2) conforme definido abaixo: 

• Classe A:  endereços de 1.0.0.0 até 127.255.255.255 

• Classe B: endereços de 128.0.0.0 até 191.255.255.255 

• Classe C: endereços de 192.0.0.0 até 223.255.255.255 

• Classe D: endereços de 224.0.0.0 até 239.255.255.255 

• Classe E: endereços de 240.0.0.0 até 255.255.255.255 
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  Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4  
  8 16 24 32  

 Classe A 0     
  Endereço da rede Endereço do host  

       
 Classe B 10     

  Endereço da rede Endereço do host  

       
 Classe C 110     

  Endereço da rede Endereço do host  

       
 Classe D 1110     

  Endereço do grupo  

       
 Classe E 1111     

  Reservado para uso futuro  
 
 

Figura 2.2 - Classes de endereços IP 
 

 

A camada de transporte é responsável pela transferência dos dados de maneira  

confiável e econômica entre a origem e o destino, independente da infra-estrutura 

abaixo dela. Existem dois protocolos principais na camada de transporte: o TCP 

(Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de transmissão) [Cerf & 

Kahn, 1974] e o UDP (User Datagram Protocol, ou protocolo de datagrama do usuário) 

[RFC768, 1980]. A principal diferença entre eles é que no primeiro há o 

estabelecimento de uma conexão virtual, no momento da transmissão dos dados, 

proporcionando uma transmissão confiável e seqüencial (Figura 2.3). 

 

 TCP  UDP  

 Confiável  Não-confiável  

 Entrega ordenada  Entrega desordenada  

 Transmissão em fluxo  Transmissão em datagramas  

 Com conexão  Sem Conexão  

 

Figura 2.3 - Resumo das propriedades do TCP e do UDP 
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A comunicação multicast utiliza o UDP, uma vez que não há conexão 

estabelecida entre o(s) transmissor(es) e o(s) receptor(es). Outros protocolos foram 

criados com o intuito de melhorar o suporte à comunicação multicast na camada de 

transporte, entre eles: RTP (Real Time Protocol, ou protocolo de tempo real) [RFC1889, 

1996], SRM (Scalable Reliable Multicast, ou comunicação multiponto confiável e 

escável) [Floyd et al., 1997], MFTP (Multicast File Transfer Protocol, ou protocolo 

multiponto para transferência de arquivos) [Miller et al., 1998], entre outros. 

A camada de aplicação é responsável por disponibilizar serviços aos usuários 

finais. Exemplo de aplicações clássicas incluem Email, Telnet, WWW, entre outras. 

Além disso, esta camada também possui alguns protocolos de suporte (e.g., DNS, 

HTTP, FTP, SNMP, etc.) quer auxiliam os usuários a desenvolverem suas próprias 

aplicações de rede [Comer, 1991]. 

Nas chamadas aplicações distribuídas, toda a atualização do sistema é feita 

através da troca de mensagens, ou seja, as aplicações se comunicam entre si, via pilha 

de protocolos a qual está submetida, para trocar informações sobre o estado do sistema e  

transferir dados. Contudo, essa excessiva troca de mensagens pode afetar a 

escalabilidade. Para contornar este problema, várias arquiteturas de comunicação têm 

sido propostas de acordo com os requisitos das aplicações. Basicamente existem duas 

arquiteturas principais: o modelo cliente-servidor e o modelo peer-to-peer. 

No modelo cliente-servidor, todos os recursos estão armazenados em uma 

máquina central (o servidor), e todas as outras estações que desejarem acessar estes 

recursos (os clientes) deverão enviar uma mensagem ao servidor solicitando o serviço 

desejado [Francis, 1990]. Este modelo é amplamente difundido e utilizado devido à sua 

simplicidade, porém pode apresentar problemas de desempenho quando o número de 

clientes cresce, além de possuir um único ponto de falha (o servidor) que pode se tornar 

um gargalo. 

No modelo P2P (peer-to-peer, ou par-a-par) não existe a figura de uma máquina 

central. Ao invés disso, qualquer máquina pode funcionar como servidor ou cliente de 

um determinado serviço [Schollmeier, 2002]. Embora este modelo seja mais escalável 

que o modelo cliente/servidor, e também se mostre mais tolerante à falhas, existe um 

aumento significativo de complexidade no desenvolvimento das aplicações com suporte 
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a este paradigma, principalmente, devido a necessidade de um grande número de 

mensagens trocadas entre os participantes.  

2.1 O Gerenciamento de Grupos 

As soluções P2P ainda demandam uma alta complexidade de desenvolvimento e 

gerenciamento, além de possuir problemas relacionados a segurança, interoperabilidade e 

controle da rede [Diot et al., 2000; Wang & Li, 2003]. Visando facilitar o 

desenvolvimento deste tipo de aplicação é possível utilizar o paradigma de comunicação 

em grupo. A comunicação em grupo é uma maneira natural de gerenciar processos 

cooperantes entre si, onde a tarefa de se comunicar com todos as aplicações interessadas 

em um determinado serviço é abstraída pela idéia de se comunicar com o grupo. Desta 

forma, toda a complexidade que envolve a troca de mensagens é encapsulada pelo 

paradigma. O primeiro e bem conhecido sistema de gerenciamento de grupo foi 

desenvolvimento por Birman (1986) como parte do Projeto Isis, e foi seguido por vários 

outros [Rozier et al., 1988; Tanenbaum et al., 1991; Renesse et al., 1994, Felper, 1998]. 

Segundo Deering (1991), um grupo é um conjunto de zero ou mais estações que 

podem estar espalhadas ao longo de várias redes físicas. O número de membros de um 

grupo é dinâmico - estações podem entrar ou deixar um grupo a qualquer momento. 

Não existe restrições quanto à localização ou número de membros, e as estações podem 

fazer parte de mais de um grupo simultaneamente. Um grupo pode ser permanente ou 

transiente. Grupos permanentes são aqueles que possuem um endereço conhecido e 

fixo. Apenas o endereço é permanente, mas o número de membros do grupo não, e num 

dado momento um grupo permanente pode ter qualquer número de membros, inclusive 

zero. Os endereços IP de difusão seletiva que não são reservados para um grupo 

permanente ficam disponíveis para atribuição dinâmica aos grupos temporários, os 

quais existem somente enquanto possuem membros. Esse grupos são criados quando 

necessário, e se extinguem quando o número de membros atinge zero ou seu tempo de 

vida termina. 

Basicamente a comunicação em grupo precisa prover mecanismos para o seu 

gerenciamento,  o que é comumente chamado de arquitetura de serviços de grupo. Estes 

procedimentos de gerenciamento do grupo são utilizados para anunciar os grupos aos 
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potenciais membros, para uma ampla transmissão das informações de roteamento a 

todos os participantes, e para controlar os membros e as propriedades dos grupos. Desta 

forma, um serviço de gerenciamento de grupo precisa lidar com os seguintes aspectos: 

• Distribuição: o gerenciamento de um grupo não deve ser uma solução 

centralizada onde apenas um nó é sempre o responsável pelas ações de 

gerência. Esta característica lida com o balanceamento de carga 

necessário e com a volatilidade dos participantes. 

• Economia: o overhead gerado pelo gerenciamento do grupo não deve 

consumir em demasia os limitados recursos da rede. 

• Dinamismo: o serviço de gerenciamento deve se acomodar à topologia 

altamente dinâmica da rede. 

 

2.2 A Comunicação Multicast 

Basicamente, existem três formas de transmissão de mensagens para múltiplos 

receptores: comunicação ponto-a-ponto, difusão e difusão seletiva ou multiponto 

(Figura 2.4). Dentre estes modelos de distribuição de mensagens alguns são mais 

escaláveis do que outros. O paradigma da comunicação ponto-a-ponto dominou os 

sistemas de comunicação da Internet baseados na arquitetura cliente-servidor e no 

modelo de referência da OSI. Entretanto, esse tipo de comunicação tem características 

inadequadas às necessidades das aplicações distribuídas devido, principalmente, à falta 

de escalabilidade. 

Uma maneira natural de implementação de uma arquitetura de serviços de grupo 

é através da comunicação multiponto1, pois enquanto na comunicação ponto-a-ponto um 

participante inicia e controla toda a transmissão dos dados, na comunicação multiponto 

qualquer participante pode decidir associar-se a um grupo ou deixar esse grupo, ou seja, 

                                                             
1 O termo “multiponto” se refere a todas as formas de comunicação que envolvam múltiplos participantes. 
Embora o termo “multicast” seja muito utilizado como sinônimo, ele também é utilizado para denotar 
uma comunicação um-para-muitos. O termo multiponto possui uma conotação mais genérica (Diot, 
1997). 
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cada participante define os parâmetros de controle de sua sessão de comunicação [Diot, 

Dabbous & Crowcroft, 1997]. 

A comunicação ponto-a-ponto, também chamada unicast, requer o 

estabelecimento de uma conexão ou caminho entre uma estação com todas as outras 

estações da rede, perfazendo um total de N(N-1)/2 conexões virtuais para um 

determinado grupo, onde N é o número de estações pertencentes ao grupo. Por exemplo, 

para um grupo de 1.000 membros, cada uma das 1.000 estações teriam que endereçar e 

transmitir separadamente 999 pacotes idênticos para enviar uma mensagem ao grupo. 

A difusão (broadcast) é um fluxo de dados único dirigido a todas as estações da 

rede. Este tipo de comunicação requer que todos as estações examinem todos os 

pacotes, mesmo se a informação não for endereçada especificamente para aquela 

estação. Isso acarreta uma queda de desempenho, já que o computador tem que 

interromper suas operações para executar tarefas de recepção no nível do sistema 

operacional. 

A comunicação por difusão seletiva (multicast) fornece serviços de entrega de 

mensagens no esquema de um-para-muitos e muitos-para-muitos, para aplicações nas 

quais há a necessidade de comunicação entre várias estações simultaneamente. Isto 

proporciona a formação de grupos, com tamanhos arbitrários, que se comunicam em 

rede através de uma única transmissão feita pelo emissor. Por exemplo, em uma 

teleconferência a difusão seletiva permite que uma estação envie voz e vídeo 

simultaneamente para um grupo de (mas não necessariamente todas) estações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Métodos de disseminação de informações 

REDE 
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Desta maneira, nas comunicações tradicionais, envolvendo um grande número 

de estações simultaneamente, para cada pacote gerado na estação de origem é feita uma 

replicação e cada pacote é enviado para o seu destino separadamente - o que não ocorre 

na difusão seletiva. Portanto, a comunicação multiponto proporciona uma enorme 

economia na largura de banda utilizada e um ganho significativo de processamento na 

CPU, como pode ser observado nas Figuras 2.5 e 2.6 [Kumar, 1996]. 

Host A

Host Z

Para A

Host C

Host B

replicação do
datagramas

InternetPara B
L1 R1

R2

Para C

LAN

 

Figura 2.5 - Comunicação tradicional para múltiplas estações [Kumar, 1996] 
 
 
 

Host A

Host Z
Para
Grupo X

Host C

Host B

sem replicação
do datagrama

Internet
L1 R1

R2

LAN

participante de X

participante de X

participante de X
 

 

Figura 2.6 - Comunicação entre um grupo de estações                                    

utilizando difusão seletiva [Kumar, 1996] 

 

Deering (1989) foi o responsável pela extensão do protocolo IP, criando o IP 

Multicast, que permitiu suporte à comunicação multiponto na Internet em âmbito 

global, e contribuindo para a geração de outras redes como a MBone e a DIVEBone. Os 

endereços da classe D pertencentes ao espaço de endereçamento IP são utilizados para 
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distribuir informações para os grupos multicast (Figura 2.2). A semântica deste esquema 

de endereçamento funciona de tal forma que os emissores das mensagens não precisam 

ter conhecimento dos membros do grupo ou mesmo fazer parte deste.  

O protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol, ou protocolo de 

gerenciamento de grupos na Internet) é o responsável pelas informações de 

associações/desassociações a grupos pelas estações e roteadores que suportam difusão 

seletiva [RFC3376, 2002]. O funcionamento do IGMP é análogo ao ICMP (Internet 

Control Message Protocol, ou protocolo de controle de mensagens na Internet), 

utilizando datagramas IP para transmitir suas mensagens [RFC792, 1981]. 

Com relação ao roteamento, vários algoritmos foram propostos no intuito de se 

adaptar às características da comunicação em grupo, onde o atraso fim-a-fim costuma 

ser mais importante, e a exigência de largura de banda é pequena. Neste caso, as 

estratégias de roteamento através do caminho mais curto costumam ter um bom 

desempenho, pois qualquer compartilhamento de rotas por diferentes receptores é 

incidental, e o esquema de roteamento em si não faz nenhum esforço para compartilhar 

rotas [Chakraborty et al., 2004]. Para aplicações que requerem grandes quantidades de 

largura de banda, mas não são sensíveis ao atraso, é importante também minimizar o 

custo total da árvore multicast. Estes protocolos de roteamento foram analisados por 

Melchiors e Tarouco (1997) e são descritos a seguir. 

2.2.1 DVMRP 

Um dos primeiros mecanismos de roteamento foi desenvolvido por Steve 

Deering e é chamado de DVMRP (Distance Vector Multicast Protocol, ou protocolo de 

roteamento multiponto por vetor de distância). A primeira versão do DVMRP foi 

especificada no RFC-1075, e é ligeiramente diferente da utilizada atualmente nos 

mrouters [RFC1075, 1988]. O roteador de difusão seletiva baseado no DVMRP mantém 

o conhecimento topológico através de um protocolo de roteamento por distância, 

semelhante ao utilizado pelo RIP (Routing Information Protocol, ou protocolo de 

informação de roteamento) [RFC1058, 1988],  sobre o qual é implementado um 

algoritmo de transmissão de difusão seletiva chamado TRPB (Truncated Reverse Path 
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Broadcasting, ou difusão truncada por caminho reverso) [Deering, 1988]. A Figura 2.7 

mostra os detalhes sobre o funcionamento do protocolo. 

Os roteadores DVMRP tratam a topologia da rede multiponto como um domínio 

único, onde cada roteador mantém uma entrada na tabela de roteamento para cada sub-

rede multiponto, e troca mensagens de roteamento periodicamente com cada um de seus 

vizinhos, identificando todas as sub-redes. Com um crescimento exponencial no número 

de sub-redes, o custo também cresce exponencialmente, e os recursos de memória e 

processamento dos atuais roteadores DVMRP poderão ficar rapidamente insuficientes 

com o aumento dos nós participantes. 

 

 

 

Figura 2.7 - Exemplo de funcionamento do protocolo DVMRP [Hurwicz, 1997] 

 

2.2.2 MOSPF 

Existe também uma extensão de difusão seletiva para o protocolo de roteamento 

OSPF (Open Shostest Path First, ou primeiro caminho mais curto) chamada de MOSFP 

(Multicast Open Shortest Path First, ou primeiro caminho multiponto mais curto). O 

protocolo OSPF [RFC1131, 1989] é baseado no estado dos enlaces, ao contrário do 

RIP, que é baseado somente na contagem dos nós. O MOSPF transmite os datagramas 
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IP de difusão seletiva da origem para os vários membros do grupo, sem formar laços, 

gerando uma árvore [Moy, 1994]. Essa árvore tem como raiz o nó origem do datagrama, 

e todos os braços terminam em membros do grupo. Seguindo a filosofia da difusão 

seletiva, o datagrama é replicado apenas quando surge uma divisão na árvore. Este 

esquema de roteamento, onde o caminho dos datagramas depende da origem e dos 

destinos dos datagramas, já que a árvore possui raiz na origem, é denominado 

source/destination routing. Ele é diferente da maioria dos algoritmos de roteamento 

unicast, incluindo o OSPF, que se baseiam somente no destino do datagrama para o 

roteamento. A necessidade de considerar a origem para tomar as decisões do roteamento 

causa maior quantidade de cálculos de roteamento, porém resulta em melhores 

caminhos em termos de utilização da rede e menor retardo para membros individuais do 

grupo. O protocolo, porém, não necessariamente otimiza o uso da rede como um todo. 

No MOSPF, assim como no OSPF, os datagramas são marcados com a sua 

classificação do ToS (Type of Service, ou tipo de serviço), baseada em um dos cinco 

valores mutuamente exclusivos: minimize delay, maximize throughput, maximize 

reliability, minimize monitary cost e normal service. O caminho do datagrama de 

difusão seletiva no MOSPF pode variar de acordo com a classificação ToS utilizada. 

Por exemplo, o tráfego de uma aplicação de difusão seletiva sensível ao retardo pode 

seguir rotas diferentes de uma aplicação de difusão seletiva de alta vazão. A 

classificação ToS no protocolo MOSPF é, assim como no OSPF, opcional, e roteadores 

que a suportam podem ser misturados livremente como os que não a suportam. 

2.2.3 PIM 

Os mecanismos de roteamento de difusão seletiva DVMRP e MOSPF são 

apropriados para uso em regiões onde os grupos possuem muitos participantes ou em 

redes onde há vasta largura de banda disponível. Porém, quando membros de um grupo 

e transmissores para este grupo estão distribuídos esparsamente numa ampla área, o 

tráfego de dados de difusão seletiva (no DVMRP) ou o relatório de informação dos 

membros do grupo (no MOSPF) são periodicamente enviados sobre muitos enlaces que 

não conduzem a membros do grupo, não sendo, portanto, muito eficientes. 
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O protocolo PIM (Protocol Independent Multicast, ou protocolo multiponto 

independente) foi desenvolvido com o intuito de rotear pacotes de difusão seletiva sem 

ser dependente dos esquemas de roteamento IP unicast básicos como o DVMRP 

(baseado no RIP) e o MOSPF (baseado no OSPF). O PIM trata também algumas das 

questões de escalabilidade com respeito ao esparsamento de áreas amplas, utilizando o 

MBone. Ele possui dois modos: o PIM-SM (PIM Sparse Mode), um protocolo de 

difusão seletiva que é otimizado para um grupo que está distribuído em diferentes 

regiões da Internet, e o PIM-DM (PIM Dense Mode), que é otimizado para grupos 

localizados próximos uns dos outros [Deering, 1996].  

O PIM-DM utiliza uma técnica denominada RPM (Reverse Path Multicasting, 

ou caminho multiponto reverso), onde um datagrama de difusão seletiva é transmitido 

apenas se a interface de recebimento do datagrama é a interface que seria utilizada para 

enviar datagramas unicast para o nó origem do pacote [Estrin et al., 1994]. Nestes 

casos, o datagrama de difusão é enviado para todas as outras interfaces. Este modo é 

dirigido a dados: um nó cria uma entrada de transmissão de difusão seletiva para uma 

árvore de distribuição particular, com raiz na origem, quando o pacote de dados vindo 

daquela origem para aquele grupo chega pela primeira vez. Na criação desta entrada é 

assumido que todos os nós inferiores a eles na árvore de transmissão desejam receber os 

datagramas, e este é enviado para todos eles. Em grupos com muitos participantes ou 

em redes onde há largura de banda abundante esta linha de comportamento, que supõe 

interesse dos nós inferiores pelo grupo, é eficiente. As áreas da rede onde não houver 

membros do grupo, assim como as áreas onde os participantes deixarem o grupo, a 

árvore de transmissão terá os seus braços correspondentes a estas áreas podados, graças 

ao esquema de poda que é utilizado pelo protocolo.  

O PIM-SM, ao contrário do PIM-DM que utiliza distribuição dos dados para 

todos os roteadores da rede para estabelecer as árvores de distribuição dos grupos, 

prefere tentar conter a distribuição dos dados para o número mínimo de roteadores da 

rede [Estrin et al., 1995]. Este modo difere dos outros esquemas de difusão seletiva IP 

em dois pontos fundamentais. O primeiro ponto diz respeito ao envio explícito de 

mensagens de associação a grupos feitos pelos roteadores que possuem membros do 

grupo em sua rede local ou em roteadores inferiores. Estas mensagens inserem o 

roteador na árvore de distribuição, e só assim este passa a receber os datagramas. A 
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segunda diferença se situa no fato de que enquanto a construção da árvore de difusão 

seletiva do PIM-DM é orientada aos dados, a construção da árvore do PIM-SM deve ser 

feita através do grupo para que os receptores identifiquem novas origens para os 

datagramas do grupo. Pontos de associação são utilizados pelos nós emissores de um 

novo datagrama para anunciar sua existência e pelos nós receptores para aprenderem 

sobre estas novas origens. Na Figura 2.8 é possível observar com mais detalhes o 

mecanismo utilizado para a troca de informações no protocolo. 

 

 

 

Figura 2.8 - Exemplo de funcionamento do protocolo PIM-SM [Hurwicz, 1997] 
 

2.2.4 A Rede MBone 

O MBone (Multicast Backbone On the Internet) teve um crescimento 

exponencial quando foi lançado em 1992, e serviu como um laboratório para o 

desenvolvimento de protocolos de difusão seletiva, protocolos de tempo real e 

ferramentas de conferência em grupo [Eriksson, 1994]. Com o passar do tempo, o 

MBone evoluiu e veio a fornecer uma plataforma relativamente estável para as 

aplicações que envolvem comunicação em grupo (Figura 2.9). E, como tal, representa 

uma boa estimativa inicial de como serão utilizados os serviços multicast de larga 

escala, quando a própria Internet se tornar completamente capaz de realizar a difusão 

seletiva. 
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Figura 2.9 - Crescimento do MBone na década de 90 em número de sub-redes 

[Thyagarajan et al., 1995] 

 

O MBone é uma rede virtual integrada à Internet, que oferece comunicação um-

para-muitos com entrega de dados baseada na técnica do melhor esforço. Esta rede é 

composta de sub-redes que suportam difusão seletiva, chamadas de ilhas. Cada uma 

dessas ilhas é composta por uma ou mais redes locais, que conectam os nós clientes a 

um nó denominado mrouter, que é o roteador de difusão seletiva [Almeroth & Ammar, 

1996]. A comunicação entre estes roteadores é realizada utilizando o conceito de túneis, 

que são os enlaces virtuais ponto-a-ponto entre os roteadores multiponto, e que 

possibilitam a transmissão de pacotes de difusão seletiva entre os equipamentos que não 

suportam esta forma de endereçamento, encapsulando pacotes de difusão seletiva dentro 

de pacotes IP normais (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 - Estrutura da rede MBone 
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Uma sessão no MBone se caracteriza pela combinação de diversos tipos de 

mídias. Informações sobre esta sessões são periodicamente transmitidas através de um 

endereço multiponto previamente conhecido. Através da ferramenta SDR (Session 

DiRectory, ou diretório de sessão) [Handley, 1996], o usuário pode escolher um 

“evento” entre os disponíveis, e então ativar uma ferramenta apropriada para receber os 

dados. São exemplos deste tipo de ferramenta, entre outras, o VAT, o VIC, o WB e o 

NT, que representam ferramentas para manipulação de áudio, vídeo, quadro de 

mensagens gráfico ou textual, respectivamente [Kumar, 1996]. Para cada uma dessas 

ferramentas existe um grupo multiponto, ao qual o usuário se associa quando a 

ferramenta é iniciada. Uma vez fazendo parte do grupo, os membros receberão as 

transmissões dos dados endereçados ao grupo, e eles poderão participar ativamente ou 

inativamente. Associar-se a um grupo, significa que o usuário é inserido em uma árvore 

multicast. Os protocolos de difusão seletiva existentes possuem funções de enxerto 

(associação) e poda (dissociação) para essa árvore. 

Cada ferramenta do MBone utiliza um endereço para o controle da sessão ativa, 

e periodicamente difunde informações de identificação sobre os usuários. Esta 

informação é utilizada pelas ferramentas para saber o tamanho do grupo e características 

sobre os outros membros. 

2.2.5 A Rede DIVEBone 

Uma extensão da rede MBone, porém mais apropriada para aplicações de 

compartilhamento de ambientes virtuais, é o DIVEBone. O DIVEBone é uma rede 

virtual no nível da aplicação que interconecta “ilhas” IP Multicast e aplicações MBone 

de forma transparente utilizando servidores auxiliares. O programa de aplicação chave 

do DIVEBone é o servidor auxiliar (proxy) do DIVE (Distributed Interactive Virtual 

Enviroment, ou ambiente virtual interativo distribuído) [Frecon, Greenhalgh & Stenius, 

1999]. Esta aplicação fornece dois diferentes tipos de serviços: 

• permite aos processos realizarem, de forma transparente, comunicação 

multicast para se associarem aos grupos, funcionando como um 

multiplexador para todas as aplicações conectadas. Neste caso, é 
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necessário o conhecimento explícito de algum proxy para inicializar as 

aplicações; 

• permite que as redes MBone suportem, de forma transparente, sessões 

multicast agindo como um multiplexador de mensagens para todos os 

proxies conectados. 

 

Funcionando como um simples multiplexador de mensagens para os clientes 

individuais, o proxy captura todas as mensagens multicast do DIVE enviadas pelas 

aplicações e replica estas mensagens para todos os clientes conectados. Similarmente, 

toda vez que um cliente envia uma mensagem, o proxy replicará a mensagem para todos 

os outros clientes conectados e para os grupos multicast. A Figura 2.11 ilustra o seu 

funcionamento, sendo que o PS é um servidor proxy que encaminhará todos os dados de 

App10 para App8 e para a rede multicast, e desta forma, as mensagens serão recebidas e 

interpretadas por App8 e App9. Similarmente, todas as mensagens enviadas por App11 

alcançarão App8, App9 e App10. O proxy PS também encaminhará as menssagens vindas 

do canal multicast, isto é,  mensagens enviadas por App8 ou App9 chegarão em App10 

ou App11. 

O proxy também pode funcionar como um "tunelador" de comunicações 

multicast, que além de servir as aplicações diretamente conectadas ao DIVE, também 

podem conectar-se um ao outro, com a finalidade de interligar de forma transparente 

redes MBone. A Figura 2.11 descreve também um exemplo mais complexo, onde cinco 

diferentes proxies, PS1 até PS5, permitem comunicação multicast entre quatorze 

diferentes aplicações, APP1 até APP14. 

Por questões de simplicidade, no exemplo descrito todas as aplicações DIVE 

estão participando de um mesmo grupo multicast. Entretanto, os servidores proxies do 

DIVE são capazes de realizar, via software, a multiplexação em alto nível entre 

diferentes grupos, servindo assim diferentes aplicações sobre diferentes grupos. O 

tunelamento entre os diversos servidores proxies formam a rede chamada DIVEBone.  
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Figura 2.11 - Funcionamento do servidor proxy do DIVE [Frecon, Greenhalgh & 

Stenius, 1999] 

 

Devido à provável alta complexidade de configurar um grande número de 

arquiteturas DIVEBone, os servidores proxies previnem-se contra as mensagens 

cíclicas. Em resumo, pacotes que entram no DIVEBone são marcados com o 

identificador do servidor proxy original, então os outros proxies bloqueiam pacotes que 

são recebidos de duas fontes diferentes, mas que contenham o mesmo identificador. 

O DIVEBone utiliza princípios que são similares as primeiras versões do 

algoritmo de roteamento multicast DVMRP. Por conta disto, possui as mesmas 

desvantagens da rede MBone, relacionadas a distribuição, configuração estática dos 

servidores proxies, bem como problemas relacionados à administração e ao 

gerenciamento da rede. 

2.3 Limitações do IP Multicast  

Apesar do IP Multicast ser uma solução elegante e eficiente, ele ainda não 

conseguiu prover a comunicação multiponto para os usuários finais. A despeito de 

várias redes baseadas no IP Multicast terem sido implementadas com relativo sucesso, 

várias limitações ainda têm que ser superadas, entre elas: existência de um número fixo 

de endereços multiponto, incapacidade de gerenciamento de grupos em tempo real (por 
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exemplo, criação/destruição mais dinâmica de grupos; e grande número de 

associação/desassociação de membros por segundo), confiabilidade, baixa latência na 

detecção e recuperação de perda de mensagens, além da ordenação e sincronização de 

mensagens. 

Uma primeira limitação está relacionada com o subconjunto de endereços que 

foi reservado para a comunicação em grupo. A classe D representa 1/16 do total de 

endereços disponíveis, e com isso há uma relação muito baixa no número total de 

possíveis formações de grupo (2N - N - 1, onde N é o número total de estações). Por esta 

razão, endereços multicast não podem ser permanentemente designados para aplicações 

em particular ou combinações de grupos, pois precisam estar disponíveis para 

reutilização: na inicialização de uma sessão um endereço livre é selecionado, o qual  é 

liberado para reuso após o término da sessão. Além disso, o mesmo endereço não deve 

ser designado para sessões simultâneas por motivos de consistência, pois isto conduzirá 

a uma interferência ou cross-talk
2. Embora isto possa ser considerado aceitável, desde 

que a probabilidade de ocorrência seja extremamente pequena, acredita-se que esta 

situação seja indesejável para a maioria das aplicações de comunicação [Pejah, 

Eleftheriadis & Anastassiou, 1995]. 

Uma outra limitação está relacionada com a alocação e liberação de endereços 

multicast em tempo real. Dependendo da maneira como os grupos são alocados, e 

dependendo das características da aplicação, um mecanismo dinâmico de 

alocação/liberação de endereços multicast que seja transparente aos usuários é 

necessário. Por exemplo, um avião em movimento em um AV (ambiente virtual) trocará 

de grupo com muito mais freqüência do que uma pessoa caminhando neste mesmo AV. 

Qualquer que seja a abordagem, as futuras aplicações distribuídas poderão 

requerer centenas ou milhares de endereços multicast que poderão estar 

simultaneamente conectados. No caso do IP Multicast, não está claro se é possível 

alocar milhares de endereços multicast por aplicação. Apesar dos roteadores possuírem 

um espaço de endereço estendido, eles provavelmente não serão capazes de manipular a 

quantidade de endereços exigida. Segundo Hurwicz (1997), técnicas de codificação 

                                                             
2 O mesmo endereço pode ser alocado para diferentes aplicações concorrentes, se restrições quanto a 
localização dos participantes (escopo) são impostas. Porém, se a aplicação for de larga escala, esta 
restrição pode não fazer sentido. 
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hierárquicas forneceriam uma aproximação plausível na qual estariam envolvidos vários 

níveis de resolução de endereços multiponto, onde os níveis mais altos seriam 

descartados em roteadores com largura de banda limitada. Porém, pode ser difícil 

executar este método quando o grau de resolução do endereço requerer conhecimento da 

semântica da aplicação. Por exemplo, uma estação poderia querer baixa resolução na 

sintetização de objetos mais distantes em um espaço virtual e alta resolução para objetos 

mais próximos. Mas estar longe no espaço virtual pode não ter nenhuma correlação com 

estar longe no “espaço de rede”. 

Chu, Rao e Zhag (2000) resumiram as deficiências do IP Multicast em alguns 

pontos chaves. Primeiro, o IP Multicast requer que os roteadores mantenham tabelas de 

estados por grupos, o que não apenas viola o princípio de stateless do projeto original, 

como também aumenta a complexidade nos roteadores, fato que pode resultar em sérios 

problemas de escalabilidade na camada IP. Segundo, o atual modelo de IP Multicast 

permite que uma fonte arbitrária envie dados para um grupo qualquer. Isto torna a rede 

vulnerável a ataques maliciosos por inundação, complicando o gerenciamento e a 

disponibilidade da rede. Terceiro, o IP Multicast requer que cada grupo obtenha 

dinamicamente um endereço global  único, a partir do espaço de endereços disponíveis 

para a comunicação multicast, o que torna díficil assegurar que esta abordagem  seja 

escalável, distribuída e consistente. Quarto, o IP Multicast é um serviço baseado no 

melhor esforço, assim, fornecer aos níveis mais altos características como 

confiabilidade, controle de congestionamento, controle de fluxo e segurança tem se 

mostrado mais difícil do que no caso da comunicação unicast.   

Finalmente, o IP Multicast necessita também de mudanças no nível da infra-

estrutura da rede e isto retarda a sua implementação. Enquanto houver tentativas para 

resolver parcialmente algumas dessas questões na camada IP, conceitos fundamentais 

relativos ao pleno funcionamento da arquitetura do IP Multicast e ao suporte a outras 

funcionalidades nas camadas mais altas permaneceram sem solução. 
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2.4 Comunicação Multicast na Camada de Aplicação 

As arquiteturas tradicionais de rede fazem distinção entre dois tipos de 

entidades: as estações finais (computadores pessoais) e a infra-estrutura da rede 

(roteadores). Uma das decisões mais importantes relacionadas à arquitetura de uma rede 

é justamente realizar a divisão de funcionalidades entre um e outro, ou seja, definir em 

qual nível da arquitetura um determinado serviço será implementado. 

Na arquitetura da Internet, a camada de internetworking ou IP, implementa uma 

funcionalidade mínima: um serviço de datagrama, via comunicação unicast (um-para-

um),  baseado na técnica de melhor esforço, e os sistemas finais implementam todas as 

outras funcionalidade importantes, como: controle de erro, controle de 

congestionamento, e o controle de fluxo [Stevens, 1994]. Esta abordagem minimalista é 

provavelmente a razão técnica mais importante para o crescimento da Internet de uma 

pequena rede de pesquisa acadêmica para uma rede global, com infra-estrutura 

comercial, tecnologias heterogêneas e uma grande gama de aplicações. Por sua vez, o 

crescimento da rede desencadeia o desenvolvimento de novas aplicações, as quais 

requerem novas funcionalidades da rede. 

A questão chave da arquitetura é então decidir quais novas características devem 

ser adicionadas na camada IP. De acordo com os argumentos fim-a-fim, uma 

funcionalidade deverá ser colocada nas camadas mais altas quando isto for possível, a 

menos que a implementação na camada mais baixa possa conseguir um grande 

benefício de desempenho que compense o custo de complexidade adicional da 

implementação nos níveis mais baixos [Saltzer, Reed & Clark, 1984]. 

Conforme visto na Seção 2.2, Deering em seu influente trabalho de 1989, 

argumentou que a comunicação multicast deveria ser implementada na camada IP. Esta 

visão foi amplamente aceita, e o IP Multicast foi a primeira característica significante 

adicionada à camada IP desde o seu projeto original, sendo que a maioria dos roteadores 

hoje o implementam. Apesar disso, o IP Multicast possui vários inconvenientes que têm 

impedindo que o serviço esteja amplamente disponível, como visto na Seção 2.3. 

Esforços recentes investigam a possibilidade, baseada em custo e benefício, da 

implementação do suporte à comunicação multicast na camada de aplicação em 
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oposição à camada de rede. Este conceito simples é conhecido como ALM (Application 

Layer Multicast, ou comunicação multicast implementada no nível da camada de 

aplicação), também chamados de ESM (End System Multicast, ou comunicação 

multicast implementada nas estações finais) [Chu, Rao & Zhang, 2000; Pendarakis et 

al., 2001; Zhuang et al., 2001; Ratnasamy et al., 2001b; Banerjee, Bhattacharjee, & 

Kommareddy, 2002; Castro et al., 2002; Kwon & Fahmy, 2002; Zhang & Hu, 2003; 

Waldvogel & Rinaldi, 2003]. Desta forma, ao invés da comunicação multicast ser 

implementada como um serviço da camada de rede, evitando múltiplas cópias do 

mesmo pacote no mesmo meio de comunicação e possibilitando a construção de árvores 

otimizadas; ela é implementada como um serviço da camada de aplicação, o que resulta 

em múltiplas cópias do mesmo pacote sobre um mesmo meio físico de comunicação, 

bem como a construção de árvores de roteamento não-otimizadas (Figura 2.12). As 

diferentes técnicas utilizadas no desenvolvimento dos protocolos ALM serão detalhadas 

na Seção 2.4.2. 

 
 a) IP Multicast  b) ALM no nível da infra-estrutura  c) ALM no nível das estações finais 

 

Figura 2.12 - Conceitos de comunicação multicast [Hosseini & Georganas, 2004] 
 
 

2.4.1 Funcionamento dos Protocolos ALM 

A principal diferença na implementação da comunicação multicast na camada de 

rede ou na camada de aplicação está na forma como os pacotes são replicados: no caso 

do IP Multicast esta função cabe aos roteadores, e no caso de um protocolo ALM está 
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função fica sob responsabilidade de servidores auxiliares ou das estações finais, ou seja, 

em última instância os próprios computadores dos usuários (Figura 2.12). Cada aresta na 

rede virtual corresponde a um caminho ponto-a-ponto direto entre os membros do grupo 

multicast. Todos os pacotes de dados são enviados como pacotes unicast e 

encaminhados de um membro para outro através da rede virtual. Em vista disso, 

protocolos ALM não necessitam de suporte adicional nos roteadores para realizar a  

comunicação multiponto. Esta característica chave faz com que o desenvolvimento de 

aplicações multicast seja muito mais rápido e direto. 

Em qualquer dos casos, para suportar a comunicação multicast na camada de 

aplicação é necessário a construção de uma rede virtual (overlay network) através da 

criação de uma estrutura normalmente baseada em uma malha ou em uma árvore, 

mapeando quais são os computadores que fazem parte do mesmo grupo. Portanto, uma 

rede overlay é uma rede virtual criada sobre uma rede existente (Figura 2.13), como o 

caso da própria Internet com o seu protocolo IP, uma vez que esconde as topologias 

reais das redes físicas (e.g., Ethernet, ATM, Frame Relay, entre outras) sobre as quais é 

criada.  

 

 

Figura 2.13 - Conceito de rede overlay:                                                                          

a) IP Multicast   b) ALM   c) overlay multicast [Lao et al., 2005] 
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Conforme definiu Andersen et al. (2001) apud Kamienski et al. (2006), o 

objetivo de uma rede overlay é criar uma estrutura de nível mais elevado que seja mais 

adequada à solução de determinados problemas do que a estrutura fornecida pela 

manipulação direta dos componentes da rede física existente. Como aplicações 

diferentes precisam de requisitos diferentes, qualquer que seja a configuração da rede 

física, beneficiará um conjunto de aplicações em detrimento de outras. As redes overlay 

amenizam esse problema permitindo que cada aplicação tenha a sua própria visão da 

rede, ou seja, crie a estrutura de rede que seja mais adequada, como é o caso da 

comunicação multicast implementada no nível da aplicação. 

Consciência de Localização 

Um conceito que parece óbvio na construção de uma rede virtual é a 

característica que leva em consideração a proximidade das estações na rede real quando 

da construção da rede virtual. Contudo, este conceito chamado de consciência de 

localização, de proximidade ou de topologia não foi aproveitado nas primeiras 

implementações das redes virtuais [Kwon & Fahmy, 2005]. Em geral, a construção de 

uma rede overlay proporciona flexibilidade e possibilidade de uma gama maior de 

serviços. Entretanto, um dos pontos cruciais no desenvolvimento destas estruturas é a 

potencial degradação de desempenho. 

Em uma rede virtual, a transferência de informações pode não ser tão eficiente 

quanto a realizada na camada de rede. Sobrecarga no roteamento é um fator crucial no 

desempenho das infra-estruturas virtuais. Se as redes virtuais forem construídas 

aleatoriamente, estações que estão próximas na rede virtual podem, na verdade, estar 

muito distantes na rede física real. Isto pode desperdiçar muitos recursos da rede, e 

assim, degradar o desempenho de forma significativa. Por exemplo, na Figura 2.14, a 

estação 1 e a estação 4 estão trocando informações entre si. Em uma rede virtual sem 

consciência de proximidade (Figura 2.14b), o caminho utilizado para transferir as 

mensagens é 1, 5, 8, 6, 7, e 4, sendo que os links entre as estações 1 e 5, e entre as 

estações 7 e 4 são muito longos. Isto é obviamente muito ineficiente, sendo desejável 

construir a rede virtual da Figura 2.14a.   
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Figura 2.14 - Redes overlay:                                                                                             

a) consciente de proximidade e b) aleatória [Zhang et al., 2004] 
 
 
 
 
 

Deste modo, percebe-se a necessidade da construção de uma rede virtual 

eficiente, de modo a atingir um desempenho melhor em termos de baixa sobrecarga e 

baixo tráfego extra na rede. Conforme observou Zhang et al. (2004), a construção de 

uma rede virtual deve ser focada em dois aspectos principais: 

• Eficiência: a construção de uma rede virtual deve assegurar que a 

comunicação nesta rede não seja muito pior, quando comparada com a 

rede real. Baseado neste princípio as estações vizinhas na rede virtual 

devem ser estações próximas na rede física real. Para conseguir isto, 

deve-se levar em consideração a localização da estação. Ou seja, o 

protocolo deve estar ciente da localização de uma estação quando 

adicioná-la à rede virtual, pois isto pode reduzir o tempo de entrega 

das mensagens e, consequentemente, o custo das comunicações. 

• Escalabilidade: A rede virtual deve continuar sendo viável, mesmo 

com o aumento do número das estações e do tráfego de dados. O custo 

de manutenção da rede virtual, que inclui o gerenciamento dos dados e 

da localização das estações, deve ser o menor possível. Para isto, o 



Capítulo 2 - Referencial Teórico 

 

 

 41 

processo de construção deve preferencialmente ser implementado de 

forma distribuída. A escalabilidade será melhorada com a redução do 

número de saltos de longa distância percorridos na rota virtual, e com 

a redução do uso da banda na construção da rede virtual.  

 

Expandindo a classificação apresentada por Pietzuch et al. (2006), sugere-se as 

seguintes definições para os diversos níveis de consciência de  um protocolo ALM: sem 

consciência, com consciência de proximidade, com consciência de topologia, e com 

consciência de localização, conforme mostra a Figura 2.15. Os protocolos sem 

consciência de topologia criam conexões para os seus vizinhos imediatos com base em 

identificadores no espaço lógico e para um pequeno conjunto de nós distantes, no 

intuito de reduzir o número de saltos no roteamento [Stoica et al., 2001; Ratnasamy et 

al., 2001]. Entretando, uma distância curta no espaço de identificadores pode se traduzir 

em uma grande distância na rede física real. Nos protocolos com consciência de 

proximidade existe alguma liberdade para explorar a localização do nó quando da 

construção das tabelas de roteamento, utilizando-a para melhorar a eficiência da rede 

virtual. A desvantagem aqui é que o roteamento ainda é baseado nos identificadores 

lógicos, assim as decisões são tomadas apenas quando há alguma escolha entre os nós 

[Rowstron & Druschel, 2001; Zhao, Kubiatowicz & Joseph, 2001]. Os protocolos com 

consciência da topologia real não utilizam identificadores lógicos, criando uma rede 

virtual baseada apenas nas distâncias entre os nós na rede física real. As métricas 

utilizadas podem ser qualquer uma das caracteríticas da rede como atraso, largura de 

banda, congestionamento, etc. [Kwon & Fahmy, 2002; Waldvogel & Rinaldi, 2003]. 

Um protocolo com consciência de localidade deve levar em consideração tanto a 

consciência da topologia da rede real, bem como a localização espacial do nó, o que 

pode ser interessante quando as aplicações estão sendo executadas em redes móveis, 

como por exemplo, redes de sensores sem fio ou redes mesh [Gui & Mohapatra, 2003; 

Koutsonikolas et al., 2007; Patil et al., 2008].  
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Figura 2.15 - Classificação com relação a consciência da rede real 
 
 

2.4.2 Técnicas para o Desenvolvimento de Protocolos ALM 

Para desenvolver um protocolo multicast na camada de aplicação pode-se 

utilizar várias estratégias de implementação. Estas estratégicas estão relacionadas às 

diversas abordagens que podem ser seguidas com relação às questões de projeto do 

protocolo. Como por exemplo, pode-se enumerar: o nível de implementação, a 

arquitetura utilizada, a topologia de dados e de controle, o tipo de árvore de distribuição, 

o tipo de encaminhamento, as estratégias de associação ao grupo, as métricas, entre 

outras [Banerjee & Bhattacharjee, 2002; El-Sayed, Roca & Mathy, 2003; Yeo, Lee & 

Er, 2004; Shirmohammadi, 2005; Hosseini et al. 2007]. A seguir são discutidas as 

principais características envolvidas no projeto de um protocolo de comunicação 

multicast na camada de aplicação. 

Nível de Implementação 

A implementação do suporte à comunicação multicast fora da camada de rede 

(Figura 2.12a) pode se dar em dois níveis diferentes: no nível da infra-estrutura ou no 

nível das estações finais. A ALM implementada no nível da infra-estrutura, ou 

baseado em proxy como também é chamada, envolve servidores auxiliares 

estrategicamente localizados na Internet e conectados uns aos outros utilizando 

comunicação ponto-a-ponto de modo a formar uma rede virtual [Zhuang et al., 2001; 

Ratnasamy et al., 2001b, Castro et al., 2002; Hang & Hu 2003]. Para fazer parte de um 

grupo, cada estação final conecta-se ao proxy mais próximo. Um grupo multicast é 
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formado, então, pela construção de uma rede virtual que contém informações daqueles 

proxies que possuem alguma estação final conectada a eles. Conseqüentemente, uma 

estação que deseja efetuar uma comunicação multiponto, envia os dados ao proxy ao 

qual está conectado, onde estes dados serão copiados e transmitidos para todos os outros 

proxies que estão na árvore construída para aquele grupo multicast em particular. Os 

proxies receptores repassam a informação para todas as estações que fazem parte 

daquele grupo, bem como para os outros proxies que fazem parte da árvore (Figura 

2.12b). Em contraste, a ALM implementada no nível das estações finais envolve 

apenas as próprias estações, no que diz respeito à responsabilidade de organização e 

repasse das informações para outros membros do grupo, através da criação de uma rede 

virtual formada apenas pelas próprias estações finais que fazem parte de um 

determinado grupo multicast, conforme mostra a Figura 2.12c [Pendarakis et al., 2001; 

Chu, Rao & Zhang, 2002].  

Arquitetura Utilizada 

As arquiteturas dos protocolos ALM podem ainda diferir quanto à abordagem 

adotada na criação e manutenção da rede virtual. Estas podem utilizar, ou não, um 

elemento centralizador cuja função envolveria o armazenamento de informações, o 

gerenciamento dos membros do grupo, e a transmissão de informações entre eles. Neste 

caso, as arquiteturas seriam baseadas em modelos cliente-servidor ou P2P, 

respectivamente, com as vantagens e desvantagens de cada modelo conforme discutido 

na Seção 2.1.  

Uma abordagem híbrida com a utilização de lightweight super-peers também 

pode ser utilizada. Neste caso, o gerenciamento do grupo ficaria distribuído a um número 

reduzido de servidores, com o intuito de reduzir o problema de possíveis gargalos no 

sistema [Kleis, Lua & Zhou, 2005].  
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Projeto da Topologia Virtual 

Os atuais protocolos ALM utilizam duas topologias distintas para organizar os 

membros de um grupo, chamadas de topologia de controle e topologia de dados. 

Membros da topologia de controle trocam mensagens de atualização periodicamente, 

com o intuito de gerenciar os membros de um grupo, como por exemplo para identificar e 

recuperar saídas abruptas. Uma saída abrupta ocorre quando um membro do grupo deixa 

o grupo sem informar aos outros membros através de uma mensagem de controle 

apropriada. A topologia de dados é normalmente um subconjunto da topologia de 

controle e identifica o caminho que um pacote multicast deve seguir dentro da rede 

virtual. De fato, conforme observou Banerjee & Bhattacharjee (2002) na maioria dos 

casos a topologia de dados é uma árvore, enquanto a topologia de controle tem maior 

conectividade entre os membros. Desta forma, em muitas implementações a topologia de 

controle é chamada de malha (mesh) e a topologia de dados é chamada de árvore (tree). 

Dependendo da seqüência de construção das topologias de controle e de dados, pode-se 

classificar as técnicas de implementação de protocolos ALM, em três diferentes 

categorias: mesh-first, tree-first e abordagem implícita. 

Em uma abordagem onde a malha é construída primeiro (mesh-first) [Zhuang 

et al., 2001; Castro et al., 2002; Zhang & Hu, 2003], os membros do grupo 

primeiramente organizam-se de uma maneira distribuída em uma topologia de malha 

virtual. Nesta topologia de controle, existem múltiplos caminhos na malha virtual para 

cada par de membros, e cada membro participa do protocolo de roteamento para 

calcular, de uma forma distribuída, um único caminho virtual para todos os outros 

membros. Uma árvore por fonte (source-specific tree) com a raiz em qualquer membro 

pode então ser criada, com o algoritmo RPF (Reverse Path Forwarding, ou 

encaminhamento reverso) [Dalal & Metcalfe, 1978] utilizado por muitos protocolos IP 

Multicast (por exemplo, o DVMRP). 

Por outro lado, nos protocolos onde a árvore é construída primeiro (tree-first) 

[Kwon & Fahmy, 2002], os membros constroem, também de uma maneira distribuída, 

uma árvore compartilhada para a entrega de dados. Depois, cada membro descobre aos 
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poucos os outros membros do grupo multicast que não são seus vizinhos na árvore 

mapeada, estabelecendo e mantendo caminhos de controle adicionais para aqueles 

membros. Esta rede mapeada aperfeiçoada (a árvore de entrega de dados juntamente com 

os links adicionais de controle) é a topologia de controle da abordagem tree-first. 

Protocolos que utilizam uma abordagem implícita, também chamados de 

estruturas embutidas (embedded structures) [Ratnasamy et al., 2001b; Waldvogel & 

Rinaldi, 2003], criam uma topologia de controle com algumas propriedades específicas. 

O caminho de entrega de dados é implicitamente definido sobre esta topologia de 

controle através de alguma regra de encaminhamento de pacotes, a qual aperfeiçoa as 

propriedades específicas da topologia de controle para criar caminhos multicast que não 

possuam laços. Desta maneira, na abordagem implícita a malha e a árvore são 

simultaneamente definidas pelo protocolo, e nenhuma interação adicional entre os 

membros é necessária para gerar uma a partir da outra. Todos os exemplos de protocolos 

desenvolvidos que utilizam a abordagem implícita foram explicitamente projetados para 

gerenciar grupos multicast com um grande número de membros. 

Algoritmos de Roteamento 

No processo de comunicação em um grupo multicast, os dados transmitidos 

necessitam ser transferidos do(s) emissor(es) para os receptores. O(s) emissor(es) e 

receptores são na maioria das vezes estações finais. No caso do IP Multicast, os nós 

intermediários são os roteadores, que encaminham ou direcionam os dados do(s) 

emissor(es) para os receptores. Segundo El-Sayed, Roca & Mathy (2003), uma árvore de 

cobertura é considerada um dos mecanismos mais eficientes e viáveis para realizar a 

transmissão de dados em tal cenário, uma vez que ela minimiza a duplicação de pacotes 

na rede. Mensagens são duplicadas apenas quando a árvore se ramifica e isto garante que 

a comunicação dos dados esteja livre de laços (loop-free). Um algoritmo de roteamento 

multicast eficiente tem por objetivo a construção de uma árvore de cobertura mínima (ou 

MST, Minimal Spanning Tree) [Jason, 1995]. 
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O tipo de árvore a ser utilizada depende de como os receptores estão distribuídos 

pela rede: esparsamente ou densamente. O número de receptores não importa, mas deve 

ter um conjunto de requisitos, como o custo de cada caminho ou uma dada quantidade de 

atraso que possa ser tolerado pelo receptor dos dados [Yeo, Lee & Er, 2004]. Diferentes 

tipos de árvores têm sido propostas para gerenciar estes casos especiais. Entre elas 

pode-se destacar os algoritmos que implementam árvores com a raiz na origem (source-

specific tree) e os algoritmos que implementam uma árvore compartilhada para cada 

grupo multicast (shared tree). 

Os algoritmos que implementam árvores com a raiz na origem, ou com origem 

na fonte de dados (ou source-specific tree, também referenciados como source tree, 

source-based tree ou ainda shortest path tree) constroem uma árvore separada para cada 

membro do grupo multicast [Waitzman, Partridge & Deering, 1988]. Caminhos mínimos 

reversos (ou RSP, Reverse Shortest Path) conectam cada um dos receptores com a sua 

respectiva fonte de dados. Estes caminhos podem ser construídos utilizando algoritmos 

de encaminhamento direto ou reverso nos roteadores intermediários. Isto é eficiente para 

membros que possuem uma alta taxa de troca de dados, pois proporciona um atraso 

mínimo em relação ao custo de cada link, além de gerar menos concentração no tráfego de 

dados. Contudo, quando esta abordagem é utilizada em uma rede com um grande número 

de grupos e com cada grupo tendo um grande número de membros, pode-se saturar a 

capacidade dos roteadores. 

Por sua vez, os algoritmos que utilizam árvores compartilhadas (shared tree, 

também referenciadas como center-based tree) constroem uma única árvore que será 

utilizada por todos os membros de um determinado grupo [Ballardie, Francis & 

Crowcroft, 1993]. Esta estratégia minimiza a quantidade de dados que são mantidos em 

cada roteador, entretanto, ela exige uma alta concentração de tráfego. O caminho da 

comunicação de dados na árvore pode ser uni ou bi-direcional. Caso a árvore 

compartilhada seja unidirecional, utiliza-se um único ponto na rede, chamado de centro 

(core), para o qual todos os pacotes dos transmissores são enviados, e de onde os 

pacotes são enviados para todos os receptores. Os caminhos percorridos pelos dados de 

alguns receptores podem ser longos, o que pode ocasionar um atraso adicional. Isto será 
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uma desvantagem para as aplicações sensíveis a atrasos ou aplicações que necessitem de 

alta largura de banda [Hosseini et al., 2007]. Árvores compartilhadas bi-direcionais 

utilizam um elemento central, chamado de Rendezvous Point (RP), apenas como ponto 

de referência para entrada dos membros no grupo. A partir daí, o encaminhamento das 

informações se dá entre os próprios membros, seguindo caminhos mais curtos do aqueles 

utilizados nas árvores unidirecionais. 

Wei e Estrin (1994) ainda observaram que, os algoritmos que utilizam várias 

árvores com raiz na fonte dos dados consomem mais largura de banda por cada grupo 

multicast. Entretanto suas exigências são mais planamente distribuídas do que nos 

algoritmos baseados em árvores centralizadas, especialmente em redes com alto número 

de filhos por nó. Desta forma, a rede pode suportar mais grupos multicast com alta 

largura de banda se algoritmos baseados em árvores por fonte forem utilizados ao invés 

de algoritmos baseados em árvores centralizadas. 

Tipos de Encaminhamento para a Construção de Árvores 

Os algoritmos de encaminhamento salto-a-salto (hop-by-hop) do pacote, 

utilizados para construir as árvores multicast ou broadcast na Internet, podem ser de 

dois tipos: encaminhamento direto (path-forward forwarding) ou encaminhamento 

reverso (reverse-path forwarding). Ambos presumem que o algoritmo do menor 

caminho de Dijkstra foi executado entre todos os pares de nós do grafo. A diferença 

entre eles se dá na forma de como os nós são anexados à estrutura. No 

encaminhamento direto, o processo é iniciado pela origem (transmissor), enquanto 

que no encaminhamento reverso o processo é iniciado pelos receptores 

[Shirmohammadi, 2005].  

Considere o grafo abaixo (Figura 2.16a) com os seus respectivos pesos das 

ligações assimétricas. Utilizando-se o encaminhamento pelo caminho direto, a árvore 

multicast com raiz no nó zero e se estendendo até os nós 1, 2 e 3 seria equivalente ao 

algoritmo do caminho mais curto de Dijkstra (Figura 2.16b). Mas com o 
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encaminhamento pelo caminho reverso, obtém-se a árvore multicast, uma vez que 

considera-se o caminho mais curto dos receptores até a fonte, mostrada na Figura 2.16c. 

Observe que o encaminhamento reverso é utilizado quando pesos simétricos de ligações 

são considerados. 

 

 

 

 Figura 2.16 - Tipos de encaminhamentos (grafos) 

 

Métricas  

As métricas aqui aparecem em dois contextos: métricas utilizadas na 

estratégia de associação ao grupo multicast (também chamadas de conjunto de 

requisitos dos receptores) e as métricas utilizadas para medir o desempenho do 

protocolo. No primeiro caso, as métricas são utilizadas pelo mecanismo de 

gerenciamento de grupo para tomar as decisões referentes à construção da árvore de 

distribuição. Enquanto que, no segundo, são métricas utilizadas na comparação do 

desempenho entre os diversos protocolos ALM, e principalmente com o IP Multicast. 

As métricas utilizadas quando da associação de um membro a um determinado 

grupo multicast são basicamente uma abordagem aleatória (ou seja, nenhuma métrica é 

aplicada), o RTT (Round Trip Time) e a largura de banda. Além dessas, o protocolo 

proposto nesta tese também sugere uma nova métrica, aqui chamada de IPXY, baseada 

em uma idéia inicialmente proposta por Madruga (2006), e detalhada na Seção 4.1. 
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As métricas comumente utilizadas para medir o desempenho dos protocolos 

ALM que foram definidas nos primeiros trabalhos relacionados [Chu, Rao & Zhang, 

2000; Pendarakis et al., 2001; Banerjee, Bhattacharjee & Kommareddy, 2002] são 

descritas abaixo: 

• Número de filhos de um nó (outdegree): também referenciado como 

node stress, é o número de entradas na tabela de roteamento em cada 

nó; 

• Distância entre os nós (path length): é a distância entre a fonte de 

dados e o destino na rede virtual; 

• Stress: também chamado de link stress, é o número de cópias idênticas 

de um pacote que atravessam um mesmo link físico; 

• RPD (Relative Delay Penalty, ou penalidade de atraso relativo): 

também conhecida como stretch, é a razão entre o caminho que um 

pacote percorre na rede virtual sobre o caminho que este mesmo 

pacote percorre na rede real; 

• Utilização de recursos (resource usage): indica os recursos de rede 

consumidos no processo de entrega dos dados a todos os membros do 

grupo; 

• Tempo do primeiro pacote (time to first packet): tempo necessário 

para que um novo membro de um grupo comece a receber o fluxo de 

dados daquele grupo; 

• Atraso fim-a-fim (end-to-end delay): tempo que uma mensagem leva 

para chegar até ao destino. 

 

Alguns autores fazem uma diferenciação formal entre o RDP e o stretch, 

considerando o RDP como sendo a razão entre a latência do caminho na rede virtual 

com a rede real, e o stretch como sendo o razão entre o número de saltos (hops) nessas 

duas redes [Fahmy & Kwon, 2007]. Na Figura 2.17 é mostrado um exemplo de cálculo 

das duas principais métricas: o stress e o stretch. No caso do multicast nativo (Figura 

2.17a) tanto o stress máximo quanto o stretch médio são sempre 1. Para o ALM os 
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valores vão depender de como foi construída a árvore de distribuição. Na Figura 2.17b, 

o stress máximo é 3, enquanto o stretch médio é 1. No caso da Figura 2.17c tem-se uma 

árvore diferente, o stress máximo continua sendo 1, mas o stretch médio passa a ser 

1,83 (média do stretch individual dos links AB=3/3=1, AC=6/4=1,5, e AD=9/3=3). Para 

a árvore da Figura 2.17d, o stress máximo é 2, enquanto o stretch médio é 1,67 (média 

do stretch individual dos links AB=3/3=1, AC=6/4=1,5, e AD=3/3=1). É importante 

perceber que o compromisso entre o stress e o stretch muitas vezes é conflitante.  

 

 

 
Figura 2.17 - Exemplo do cálculo do stress                                                                       

e do stretch [Banerjee & Bhatacharjee, 2002] 
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2.4.3 Taxonomia com Relação as Caracteríticas de 
Implementação 

Na Seção 2.4.2 foram apresentados as principais características de 

implementação de protocolos ALM, bem como as principais técnicas que podem ser 

adotadas em cada parte do projeto. Alguns autores [El-Sayed & Roca, 2003; Yeo, Lee 

& Er, 2004; Blundell & Mathy, 2004; Hosseini et al., 2007] consideram estas 

características como base para a classificação dos protocolos ALM existentes. A Figura 

2.18 resume as técnicas apresentadas nesta seção. 

 

 

 
Figura 2.18 - Resumo das principais técnicas utilizadas na implementação de 

protocolos ALM 
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Capítulo 3  

O Estado da Arte 

Vários algoritmos para implementar a comunicação multicast na camada de 

aplicação estão disponíveis na literatura. Basicamente, pode-se classificá-los em 

categorias de acordo com uma série de características relacionadas ao projeto dos 

mesmos, conforme visto na Seção 2.4.2. Neste capítulo, alguns protocolos ALM que 

utilizam estruturas e estratégias semelhantes ao protocolo proposto neste trabalho serão 

apresentados. 

Em cada protocolo é detalhado quais são os processos utilizados para construir a 

rede virtual sem se preocupar em explicitar como ela é mantida. Portanto, de uma 

maneira geral, serão descritos os processos de criação da topologia da rede virtual, de 

associação/desassociação ao grupo, e do envio das mensagens. Não será abordado como 

os protocolos lidam com a saída antecipada de membros, com membros retardatários, 

ou mesmo algum tipo de falha, pois alguns destes protocolos nem mesmo definem 

estratégias para estas situações em suas especificações originais. 

3.1 Bayeux 

Bayeux é um protocolo ALM que utiliza associações explícitas e árvores com 

raiz na origem, sendo segundo os autores, capaz de acomodar milhares de usuários e 

gerenciar falhas tanto nos links, quanto nos nós de roteamento [Zhuang et al., 2001]. Ele 

utiliza o Tapestry [Zhao, Kubiatowicz & Joseph, 2001], uma infra-estrutura de 

roteamento baseado no modelo P2P, para construir sua árvore multicast através do 

encaminhamento direto de dados.  
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Na infra-estrutura Tapestry, os nós são identificados unicamente e as mensagens 

são roteadas de forma incremental de acordo com o modelo do identificador de cada nó. 

Mapas de roteamento local para cada nó, chamado de mapas dos vizinhos (neighbor 

maps), são utilizados para rotear incrementalmente as mensagens para o identificador do 

destino. Como por exemplo, considere o roteamento apresentado na Figura 3.1: ***8 -> 

**98 -> *598 -> 4598.  O funcionamento deste mecanismo de roteamento se baseia no 

fato de que cada nó destino é o nó raiz da sua própria árvore, a qual é a única árvore de 

caminho mínimo até o destino. Qualquer nó folha pode atravessar um número qualquer 

de nós intermediários na rota para o nó raiz. Em resumo, a malha de sufixos hash é um 

grande conjunto de árvores embutidas na rede, cada uma começando em cada nó. 

O Bayeux utiliza servidores dedicados na infra-estrutura da rede (na forma de 

nós Tapestry) para ajudar na construção e manutenção das árvores de distribuição de 

dados. São quatro tipos de mensagens de controle utilizadas na construção das árvores: 

JOIN, LEAVE, TREE e PRUNE. Uma sessão multicast no Bayeux é identificada pela 

tupla <NS, ID>. O nome da sessão, NS, descreve o conteúdo da comunicação e o ID 

identifica unicamente uma instância particular de uma sessão. Um membro associa-se a 

uma sessão multicast enviando uma mensagem JOIN ao nó raiz, o qual responde com 

uma mensagem TREE. Quando um roteador recebe uma mensagem do tipo TREE, ele 

adiciona o identificador do novo membro à lista dos receptores pelos quais ele é 

responsável e atualiza sua tabela de encaminhamentos. De maneira similar, uma 

mensagem LEAVE enviada por um membro, dispara uma mensagem PRUNE no nó 

raiz, o qual retira da árvore de distribuição todos os roteadores cujos estados de 

encaminhamento se tornam vazios depois da operação LEAVE.  

Algumas extensões para melhorar a escalabilidade do protocolo são 

implementadas, basicamente relacionadas à saturação do meio de comunicação e à 

tolerância a falhas. Múltiplos nós raízes podem ser utilizados para melhorar a 

escalabilidade. Os receptores podem ser particionados dentro de conjuntos disjuntos de 

membros, onde os receptores que ficam próximos a uma raiz (distância na rede) formam 

um conjunto. Simulações realizadas por Zhuang, et al. (2001) mostram que a carga é 

efetivamente balanceada dentro de diferentes raízes, mesmo que estes nós sejam 

distribuídos aleatoriamente. 
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Figura 3.1 - Multicast no Bayeux.  

Exemplo de roteamento no Tapestry [Zhuang et al., 2001] 

 

 

3.2 CAN-Multicast 

CAN-Multicast [Ratnasamy et al., 2001b] é um protocolo ALM escalável que 

permite múltiplas fontes de distribuição de dados, que visa o desenvolvimento de 

simulações interativas distribuídas e jogos com múltiplos usuários, construído sobre o 

CAN (Content-Adressable Network) [Ratnasamy, et al., 2001a].  

Uma rede CAN é constituída por um espaço d-dimensional para o qual os  dados 

são mapeados através de uma função hash. Cada nó fica responsável por uma região 

desse espaço. Ao entrar na rede, um peer escolhe aleatoriamente um ponto desse  

espaço e se comunica com o nó atualmente responsável por ele, solicitando que divida a  

sua região ao meio e passe a responsabilidade de uma das metades para esse novo nó.  

Dessa forma, todos os dados cujos identificadores correspondem a pontos de uma  

determinada região desse espaço, ficam sob a responsabilidade do nó encarregado dessa  

região. A Figura 3.2 ilustra uma rede CAN com 5 peers formada por um espaço bi-

dimensional. 
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Figura 3.2 - Rede CAN com 5 peers em  

um espaço de 2 dimensões [Ratnasamy, et al., 2001b] 

 

Cada nó mantém apontadores para os seus vizinhos juntamente com 

informações  sobre as regiões do espaço que são responsáveis. Para realizar uma busca 

por um dado,  primeiro, a função de mapeamento é aplicada ao mesmo, obtendo-se o 

ponto do espaço  equivalente. A seguir encaminha-se a consulta ao peer vizinho, cuja 

região é mais próxima em direção a esse ponto. Com essa arquitetura as consultas 

percorrem no máximo 
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3.3 Scribe 

Scribe [Castro, et al., 2002] é uma infra-estrutura ALM descentralizada de 

notificação de eventos de grande porte construída sobre o Pastry [Rowstron & Druschel, 

2001], o qual é um substrato P2P escalável e auto-organizável que oferece boas 

propriedades na localização de serviços. 

Para cada membro do Pastry é atribuído um identificador aleatório, o qual pode 

ser gerado pelo cálculo do hash criptográfico da chave pública do membro. Assim, o  

sistema Pastry organiza os membros em uma rede virtual, na qual as mensagens pode 

ser roteadas de um membro para qualquer outro apenas com o conhecimento do 
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identificador do nó destino. Esta organização é mostrada na Figura 3.3. Os membros são 

representados por retângulos, juntamente com seus identificadores. A tabela de 

roteamento possui quatro linhas, onde cada membro na tabela de roteamento 

compartilha um prefixo comum com o membro 2313. Por exemplo, a linha 2 na tabela 

de roteamento possui os membros 2021, 2130 e 2201 que possuem o primeiro dígito, 

com valor igual a 2, em comum. Adicionalmente, cada um destes membros que estão na 

mesma linha possuem um dígito diferente na segunda posição (0, 1 e 2 

respectivamente). O quarto membro desta linha deverá ter o mesmo prefixo no primeiro 

dígito e o dígito 3 na segunda posição, que é o próprio membro 2313, e desta maneira 

não será adicionado na tabela de roteamento. Os identificadores dos nós são pensados 

como uma seqüência de dígitos com base 2b, onde b é uma pequena constante. No 

exemplo da Figura 3.3, o valor de b é igual a 2. 

 

 

Figura 3.3 - Vizinhos de um membro da rede Pastry  

com identificador 2313 (base 4) [Castro, et al., 2002] 

 

Cada membro tem uma tabela de roteamento, um conjunto de vizinhos e um 

conjunto de nós folhas. A tabela de roteamento para um dado membro M, contém 

informações sobre o conjunto de membros na rede virtual, com os quais o membro M 

compartilha um prefixo comum. Todos os membros em uma determinada linha da 

tabela de roteamento j, do membro M, possuem o mesmos j-1 dígitos nos seus prefixos 

de identificação. Desta forma, existem  2b-1 entradas em cada linha. Se N é o tamanho 
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do espaço de identificadores dos nós, o número total de linhas na tabela de roteamento é 

log 2b N, o que corresponde ao número de dígitos no identificador do nó. Se este 

membro não estiver ciente de nenhum membro que possua o prefixo igual e com o 

tamanho fornecido, a entrada correspondente na tabela estará vazia. O conjunto de 

vizinhos de M possui membros que estão mais próximos deste nó baseado em alguma 

métrica de distância. O conjunto de nós-folhas de M contém membros cujos os 

identificadores do nó estão numericamente perto do identificador do nó M. Ele é 

particionado em dois conjuntos de tamanhos iguais, um corresponde aos identificadores 

que são numericamente menores e o outro aos identificadores que são numericamente 

maiores. 

Um grupo multicast no Scribe consiste tipicamente de um subconjunto de 

membros que já se associou à rede virtual do Pastry. Cada grupo tem seu próprio 

identificador e o membro cujo nó identificador está numericamente mais perto do 

identificador do grupo multicast torna-se o RP (Rendezvous Point) daquele grupo. A 

topologia de dados para um grupo multicast no Scribe é formada pela associação das 

rotas unicast do Pastry de cada membro dos diferentes grupos para o RP associado a 

cada grupo. O estado para o trajeto destes dados é configurado durante o procedimento 

de associação. 

Qualquer nó Scribe pode criar um grupo multicast, onde outros nós podem 

associar-se ou enviar mensagens para todos os outros membros do grupo, desde que 

forneça as credenciais apropriadas. Quando um membro associa-se a um grupo 

multicast, ele envia uma mensagem utilizando o identificador do grupo como o 

identificador de destino. Esta mensagem começa sendo encaminhada pelo Pastry para o 

RP. Todos os membros deste trajeto unicast que não fazem parte da árvore de entrega 

dos dados multicast são adicionados. Um membro necessita associar-se a um grupo 

Pastry para ser capaz de associar-se também a um grupo multicast Scribe. 

Como o sistema Scribe consiste de uma rede de nós Pastry, onde cada nó 

executa uma aplicação Scribe, o software Scribe em cada nó fornece os métodos de 

encaminhamentos e entrega, os quais são invocados pelo Pastry quando uma mensagem 

Scribe chega. A API oferecida as aplicações é bastante simples e sua descrição é dada a 

seguir.  
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• create (credencials, groupID): cria um grupo, com um 

determinado identificador. Em todo o sistema, credenciais são 

utilizadas para o controle de acesso; 

• join (credencials, groupID, messageHandler): faz com que o 

nó local associe-se ao grupo determinado pelo identificador. Todas as 

mensagens multicast recebidas subseqüentemente para este grupo 

serão repassadas para o gerenciador de mensagens especificado; 

• leave (credencials, groupID): faz com que o nó local deixe o 

grupo determinado pelo identificador; 

• multicast (credencials, groupID, message): faz com que a 

mensagem seja enviada a todos os membros do grupo determinado 

pelo identificador. 

 

3.4 Borg 

Borg [Zhang & Hu, 2003] é um sistema híbrido de comunicação multicast 

implementada no nível da camada de aplicação que explora a assimetria do roteamento 

em redes P2P, aproveitando o esquema de distribuição de dados pelo encaminhamento 

reverso para obter uma baixa saturação do meio físico de comunicação. Ele é construído 

sobre o Pastry [Rowstron & Druschel, 2001] um substrato de roteamento P2P 

estruturado e genérico.ß 

Assim como o Scribe e o Bayeux, o Borg constrói uma árvore multicast para 

cada grupo multicast em cima da rede virtual do Pastry (ou Tapestry) e utiliza o 

roteamento do Pastry para otimizar as rotas da raiz para cada grupo, baseado em alguma 

métrica (por exemplo, latência). Porém, diferentemente do Scribe e do Bayeux, o Borg 

constrói a parte superior da árvore multicast utilizando um método híbrido de 

encaminhamento direto e encaminhamento reverso, e na parte inferior da árvore utiliza 

apenas o encaminhamento reverso. O limite que separa a parte superior e inferior da 

árvore é definido por um parâmetro de configuração !, que será detalhado a seguir na 

descrição das operações com os grupos multicast. 
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Cada grupo multicast possui uma chave chamada groupId. Para criar um grupo, 

um nó Borg solicita ao Pastry para rotear uma mensagem do tipo CREATE utilizando o 

groupId como chave. O nó destino para o qual o Pastry envia a mensagem torna-se a 

raiz da árvore e fica pronto para aceitar operações de JOIN e LEAVE no grupo. O 

processo de associação de nós é mostrado na Figura 3.4. Um determinado nó X associa-

se a um grupo multicast enviando uma mensagem JOIN endereçada ao grupo multicast 

grupoId. Esta mensagem é roteada para a raiz. A mensagem JOIN registra todos os nós 

pelos quais a mensagem foi encaminhada, além do atraso (delay) de cada salto na rede 

virtual, no seu caminho até a raiz da árvore. A mensagem é encaminhada até que seja 

recebida pela raiz ou interceptada por algum nó intermediário. Um nó qualquer pode 

interceptar uma mensagem JOIN se ele está na árvore multicast e está a menos de ! 

saltos de distância da raiz, pois o processo de associação garante que todo nó que está 

na árvore, sabe também a sua distância até a raiz, em termos de saltos na árvore 

multicast. Se um determinado nó não está na árvore multicast ou se está dentro dos !  

saltos até a raiz, ele simplesmente adiciona a si próprio, juntamente com o seu atraso, ao 

salto precedente à mensagem JOIN e a repassa adiante.  

Mensagens de reconhecimento (TREE ACK e JOIN ACK) são utilizadas no 

Borg para comparar o atraso total até um determinado nó, através do encaminhamento 

direto e do encaminhamento reverso, e escolher o trajeto mais curto para construir o 

caminho na árvore até o nó desejado. 

 

 

Figura 3.4 - Associação de um nó no Borg. O caminho direto da raiz até o nó Y é 

mais curto do que caminho reverso de Y até a raiz [Zhang & Hu, 2003] 
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3.5 TAG 

Segundo seus autores, o TAG (Topology Aware Grouping) foi o primeiro 

protocolo ALM a explorar a topologia da rede real e assim prover algum nível de 

consciência de proximidade em sua rede overlay [Kwon & Fahmy, 2002]. Neste 

protocolo ALM cada novo membro de uma sessão multicast determina o caminho entre 

a raiz da sessão e ele próprio, e utiliza a informação de sobreposição dos diversos 

caminhos para percorrer  parcialmente a árvore de distribuição e determinar quem será 

seu pai e seus filhos. Este caminho é calculado através dos atuais protocolos de 

roteamento da Internet e servirá de base para a construção de uma rede virtual eficiente 

em termos de RDP e stress. Os nós TAG mantêm uma pequena quantidade de 

informações, apenas os endereços IP e os caminhos do seu pai e dos seus filhos. 

Quando um novo membro se associa a uma sessão multicast no TAG, a raiz da 

árvore deve obter o caminho dela mesma até o novo membro. Duas abordagens são 

utilizadas para obter esta informação. Na primeira, é utilizado uma ferramenta como 

traceroute para encontrar o caminho de rede. O problema com esta estratégia é que 

alguns roteadores não enviam mensagens ICMP quando o TTL atinge zero. Testes 

realizados pelo TAG mostram que em 90% dos casos é possível utilizar esta 

abordagem, com tempo médio de 7,5 segundos para obter a informação (mínimo de 0,6s 

e máximo de 26,3s). A segunda opção é explorar a informação de topologia fornecida 

pelos servidores. Por exemplo, um servidor OSPF pode acompanhar a topologia intra-

domínio, tanto escutando as notificações de estado dos links, como obtendo  

informações dos roteadores via SNMP. No entanto, os servidores podem possuir apenas 

informações parciais ou superficiais sobre a topologia, neste acaso apenas as 

informações parciais serão aproveitadas pelo TAG. 

Um exemplo é ilustrado na Figura 3.5. A fonte S é a raiz da árvore multicast. R1 

até R4 são roteadores, e D1 até D5 são futuros membros. As setas grossas indicam o 

encaminhamento na árvore multicast calculado pelo TAG. A tabela de roteamento é 

mostrada ao lado de cada membro. Os membros se associam ao grupo na ordem D1 até 

D5. Uma vez recebida a mensagem JOIN de D1, S cria uma entrada para D1 em sua 

tabela de roteamento (Figura 3.5a), e calcula o caminho mais curto para este membro. 

Quando D2 se associa ao grupo (Figura 3.5b), S executa o algoritmo de casamento de 
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padrão do caminho, com o caminho mais curto de D2. S determina que D1 é pai para 

D2 do que ele, e envia uma mensagem FIND para D1 fazendo com D2 seja filho de D1. 

De maneira similar, D3 determina que D2 será seu pai (Figura 3.5c). Quando D4 se 

associa ao grupo, ele determina que D1 será seu pai, e faz ocm D2 e D3 sejam seus 

filhos. As tabelas de roteamento de D1 e D4 são atualizadas são atualizadas para refletir 

esta alteração (Figura 3.5d). Finalmente, D5 associa-se ao grupo, como filho de D4 

(Figura 3.5e). A Figura 3.5e mostra o estado final da árvore e multicast e a tabela de 

roteamento em cada nó. 

 

 

Figura 3.5 - Gerenciamento de grupo no TAG [Kwon & Fahmy, 2002] 

 

Para enviar uma mensagem ao grupo, um membro do TAG envia a mensagem 

para a raiz da árvore, que, então, se encarrega de repassar a informação a todos os 

membros do grupo. Esta abordagem é adequada para a maioria das aplicações com um 

único transmissor, onde este transmissor é escolhido como raiz da árvore, e os outros 
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membros do grupo podem ocasionalmente efetuar alguma transmissão. Em aplicações 

onde todos os membros transmitem com probabilidades aproximadamente iguais, a raiz 

da árvore deverá ser cuidadosamente selecionada, como ocorre nos protocolos IP 

Multicast baseados em árvores [Paul & Raghavan, 2002]. 

Um membro de um grupo pode deixar uma sessão através do envio de uma 

mensagem do tipo LEAVE para o seu pai. Por exemplo, se D4 deseja deixar a sessão 

(Figura 3.5d), ele envia uma mensagem LEAVE para o seu pai D1. A mensagem 

LEAVE inclui a tabela de roteamento do membro que está deixando o grupo. Quando 

recebe a mensagem LEAVE de D4, D1 remove D4 da sua tabela de roteamento e 

adiciona todas as entradas do seu ex-filho D4, no caso, D2 e D5 (Figura 3.5e). 

3.6 MITHOS 

A idéia básica do Mithos é incorporar a topologia da rede em um espaço multi-

dimensional, atribuído a cada nó uma coordenada única neste espaço [Waldvogel & 

Rinaldi, 2003]. Isso é semelhante à interconexão utilizada em muitos computadores 

paralelos de alto desempenho, permitindo um roteamento global ótimo com apenas o 

conhecimento dos gradientes locais das coordenadas. Ou seja, quais links levam a 

maiores ou menores coordenadas, e em quais dimensões. No entanto, ao contrário dos 

computadores paralelos, a malha utilizada para a conectividade no Mithos não é regular, 

a fim de acomodar a associação dinâmica de membros, bem como para representar a 

consciência de localidade (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Escolha do nó mais próximo no Mithos [Waldvogel & Rinaldi, 2003] 
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Diferente de outros sistemas que mapeiam a Internet, Mithos utiliza cada nó da 

rede também como um ponto de referência (landmark). Isto ajuda a obter precisão e 

eficiência, sem a sobrecarga de várias dimensões ou da sondagem completa da malha 

em todos os pontos de referência. Em vez disso, uma sondagem direcionada e 

incremental é utilizada para encontrar uma posição próxima da ideal. O tamanho da 

tabela de roteamento é minimizado porque todo nó precisa apenas conhecer seus 

vizinhos diretos. Todavia, o roteamento transitivo permite que as mensagens de 

encaminhamento cheguem a qualquer destino. Estas metas são estabelecidas para cada 

novo nó em um processo que envolve três fases: 1) Encontrar os nós mais próximos e 

torná-los vizinhos; 2) Atribuir um ID para o novo membro baseado nos IDs desta 

vizinhança; e 3) Estabelecer as ligações propriamente ditas. Estas fases são descritas a 

seguir. 

Para garantir que os vizinhos na rede virtual também estão próximos na rede 

real, uma métrica de distância e um processo de localização precisam ser definidos. No 

Mithos, a métrica escolhida foi o atraso na rede. Então, no processo de iniciação do 

grupo, o candidato a membro necessita conhecer ao menos um dos membros existentes. 

Um subconjunto não vazio destes membros é utilizado como os primeiros possíveis 

candidatos a vizinho, então, as informações da rede virtual são utilizadas para localizar 

o melhor vizinho. Primeiro, cada candidato identifica seus vizinhos diretos, depois estes 

vizinhos são analisados de acordo com o atraso. O melhor nó é então utilizado como 

novo candidato a vizinho, e o processo continua até que não seja possível achar um 

vizinho melhor. Como este processo está propenso a encerrar em um mínimo local, ao 

invés de alcançar um mínimo global, os mínimos locais devem ser reconhecidos e 

evitados. No Mithos, isto é feito investigando-se todos os nós que estão a dois passos do 

mínimo local antes de uma possível parada. Se um melhor candidato a vizinho é 

encontrado, o processo iterativo continua. 

Uma vez selecionados os vizinhos, é necessário atribuir um ID para o novo 

membro. Este processo de  identificação é crítico, pois com uma atribuição inadequada 

muitos mínimos locais serão criados, impedindo uma localização eficiente de vizinhos 

no futuro. Para efetuar este procedimento, os atrasos medidos durante a última etapa de 

estabelecimento da vizinhança, são utilizados como base para a atribuição do ID. Os 

dois nós mais próximos encontrados no processo, seus vizinhos, e os respectivas atrasos 
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são utilizados neste cálculo, que não exige qualquer outra comunicação. Para o cálculo 

do ID, molas virtuais são estabelecidas entre o novo membro e seus vizinhos 

selecionados, sendo que a tensão de cada mola é ajustada para ser inversamente 

proporcional ao atraso medido. Este equivalente virtual de um sistema físico resolve o 

problema, quando atinge o estado de energia mínima. Esta posição de energia mínima 

do nó candidato no espaço multidimensional é utilizada diretamente para sua 

identificação. Agora que um ID foi estabelecido, as associações são calculadas no 

espaço de identificação, não exigindo troca de mensagens.  

Depois que um determinado nó J estabelece seu ID, a soma dos vizinhos que 

ajudaram a estabelecer a sua identificação pode não ter nenhuma informação sobre o 

melhor vizinho em todos os quadrantes do nó J. Isto acontece quando a posição final de 

J está fora do alcance do conhecimento dos outros nós, ou devido à assimetria do 

roteamento. Além disso, mesmo que J soubesse de um nó em cada quadrante, isto não 

implica necessariamente que este nó é também o mais próximo de J. Portanto, J precisa 

identificar os melhores vizinhos na região. O mecanismo para atingir isto é baseado em 

idéias similares às utilizadas no GPRS (Greedy Perimeter Stateless Routing, ou 

roteamento guloso por perímetro) [Karp & Kung, 2000], porém estendida para 

dimensões maiores.  

Uma vez que a vizinhança completa foi estabelecida, deve-se assegurar que as 

ligações serão feitas com os vizinhos mais próximos, a fim garantir o correto 

funcionamento das rotas. A segunda fase tenta localizar um vizinho próximo a partir de 

um vizinho conhecido, verificando todas as fronteiras dos quadrantes (Figura 3.7). Para 

isto, é utilizado um processamento de caminho paralelo, que pode ser otimizado 

levando-se em conta as propriedades geométricas das relações nó. As simulações do 

Mithos revelaram que na maioria dos casos, os melhores vizinhos já são conhecidos da 

etapa de associação. A serialização de vários eventos de associação só é necessária se 

estas ocorrem em uma mesma vizinhança. Como as etapas que requerem serialização 

operam todas apenas em áreas local e com curtas distâncias, espera-se que a serialização 

destas operações não se torne um gargalo. 
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Figura 3.7 - Estabelecendo os vizinhos em um quadrante 

 

 

3.7 Quadro Comparativo entre os Protocolos 

Neste capítulo foram apresentados alguns dos sistemas considerados 

representativos das diferentes soluções adotadas na implementação de protocolos de 

comunicação multicast na camada de aplicação, e que estão relacionados com as 

soluções apresentadas pelo protocolo proposto nesta tese. A tabela a seguir (Tabela 3.1), 

baseada nas classificações feita por El-Sayed e Roca (2003), Yeo, Lee e Er (2004), e 

Hosseini et al. (2007), resume as principais características dos protocolos ALM 

apresentados, traçando-se um paralelo com o protocolo proposto nesta tese, denominado 

de LAALM, que será detalhado no próximo capítulo.  

Uma análise mais detalhada, bem como uma comparação quantitativa e 

qualitativa entre estes protocolos e o LAALM, é realizada na Seção 5.3, após a 

avaliação e apresentação dos resultados obtidos. 
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Tabela 3.1 - Resumo das principais características dos protocolos ALM apresentados 
 

 

 Bayeux Borg Scribe CAN-Multicast TAG Mithos LAALM 

Domínio da 
Aplicação 

Fluxo de mídia Multicast 
Genérico 

Multicast 
Genérico 

Multicast 
Genérico 

Áudio/Vídeo 
Conferência 

Multicast 
Genérico 

Multicast 
Genérico 

Nível de 
Distribuição 

Baseado em 
proxy 

Baseado em 
proxy 

Baseado em 
proxy 

Baseado em 
proxy 

Estações finais Baseado em 
proxy 

Estações finais 

Explora o IP 
Multicast 

Sim Não Não Não Não Não Não 

Refinamento da 
árvore 

Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Associação de  
novos nós 

Nó mais 
próximo 

Nó mais 
próximo 

Nó mais 
próximo 

Nó mais 
próximo 

Fonte Nó mais 
próximo 

Nó mais 
próximo 

Controle de 
sobrecarga 

O(log N) O(log2
b N) O(log2

b N) O(d) O(k(log N)) O(d) O(log N) 

Tipo de 
encaminhamento 

Caminho direto Caminho direto 
e reverso 

Caminho 
reverso 

Não Aplicável Caminho direto Não Aplicável Caminho direto 

Centralizado ou 
Distribuído 

Distribuído Distribuído Distribuído Distribuído Distribuído Distribuído Distribuído 

Árvore única ou 
várias 

Várias Várias Várias Várias Várias Várias Única 

Métrica Atraso Atraso/Largura 
de banda 

Atraso/Largura 
de banda 

Atraso Topologia/Lar-
gura de banda 

Topologia/ 
Atraso 

Topologia 
(IPXY) 

Tree-first ou 

Mesh-first 

Mesh-first Mesh-first Mesh-first Mesh Tree-first Mesh Tree-first 

Estrutura P2P 
utilizada 

Tapestry Pastry Pastry CAN Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
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Capítulo 4  

LAALM: Um Protocolo ALM com 

Consciência de Localização 

Algoritmos e sistemas para gerenciamento de uma grande quantidade de grupos 

numerosos, e a propagação confiável e escalável de mensagens, ainda são áreas de 

pesquisa ativas. Para tais sistemas, o desafio está na construção de uma infra-estrutura 

que possa crescer e ser tolerante a falhas no âmbito da Internet, enquanto mantém um 

baixo atraso e o uso efetivo dos recursos da rede. Conforme ressaltou Shirmohammadi 

(2005), talvez um ponto crucial no desenvolvimento de um protocolo ALM, e aquele 

que influenciará a maioria de suas características resultantes, seja a definição de qual 

será a aplicação alvo. O domínio da aplicação determina o número de usuários que o 

protocolo deve suportar, os tipos de dados que a árvore de distribuição do protocolo 

deve acomodar e as métricas a serem utilizadas e otimizadas.  

Embora exista alguma argumentação em favor das abordagens centralizadas, 

normalmente utilizadas em aplicações de pequena escala, para a implementação de 

protocolos multicast na camada de aplicação [Pendarakis et al., 2001], a tendência das 

aplicações atuais é requererem cada vez mais abordagens distribuídas que aproveitem o 

poder de processamento das estações finais dos usuários, além de se beneficiarem do 

aumento de escala proporcionado [Saltzer et al., 1984; Chakraborty et al., 2004]. 

O LAALM (Location-Aware Application Layer Multicast), o qual é a 

contribuição central desta tese, é um protocolo de comunicação multicast implementado 

na camada de aplicação que visa atender à necessidade de um mecanismo de 

comunicação flexível e escalável das aplicações distribuídas, com um grande número de 
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participantes e em um ambiente altamente dinâmico. Ele possui um sistema de 

gerenciamento de grupos multicast através da criação de uma árvore bi-direcional 

compartilhada e distribuída. Isto permite que a comunicação entre os membros de um 

grupo seja feita sem a utilização de um componente centralizador, possibilitando o 

gerenciamento de um grande número de grupos, e cada grupo possuindo um grande 

número de membros. Outra característica do protocolo proposto é o mecanismo de 

inserção de membros na rede overlay, baseado na proximidade entre os nós na topologia 

da rede física, desta forma, minimizando a relação entre o comprimento do trajeto da 

origem para o destino na rede virtual com o comprimento na rede real. Sua heurística de 

inserção de membros no grupo também é otimizada, visando o gerenciamento de grupos 

dinâmicos através da criação de uma árvore de distribuição multicast sub-ótima. 

Com relação à consciência de localização, o LAALM tenta visualizar a 

topologia da Internet como um espaço Euclidiano (Figura 4.1). Na verdade, a tentativa 

de saber de forma rápida e eficiente as distâncias de rede em termos de parâmetros 

como latência ou largura de banda, entre os nós da Internet não é nova [Shavitt et al., 

2001; Francis, et al., 2001; Ng et al., 2002]; contudo, esta idéia tem ganhado grande 

relevância nos últimos anos dada a ascensão das redes P2P. Assim, vários trabalhos têm 

sugerido mecanismos baseados em coordenadas para prever a distância na Internet, 

utilizando por exemplo, RTT e o atraso da transmissão [Ledlie et al., 2007; Pietzuch et 

al., 2006; Dabek et al. 2004; Costa et al., 2004]. A diferença do LAALM, em relação a 

estes outros trabalhos, é a utilização de um parâmetro diferente para a obtenção das 

coordenadas, o IPXY (detalhado na Seção 4.2) será utilizado como métrica na 

associação ao grupo multicast. 

 

Figura 4.1 - Modelo de espaço geométrico para a Internet 
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4.1 Criação e Gerenciamento do Grupo 

Um grupo multicast no LAALM é formado pelo conjunto de estações que 

estejam executando o software LAALM e solicitem a entrada em algum grupo 

multicast. Para descobrir um determinado grupo multicast, as estações precisam ao 

menos conhecer o endereço de algum ponto de encontro, denominado de RP 

(Rendezvous Point). Neste caso, o RP não é necessariamente um membro do grupo, 

apenas indica a raiz da árvore de distribuição. Cada grupo multicast possui uma chave 

única, construída através de um identificador chamado grupoID.  

O LAALM utiliza uma árvore bi-direcional compartilhada por grupo, como 

sendo a estrutura da árvore de distribuição de dados entre os membros do grupo. Esta 

árvore começa a ser construída conforme os nós vão se associando ao grupo, tendo 

como raiz o nó criador do grupo. Cada membro do grupo possui uma tabela de 

roteamento com dois tipos de variáveis: IN e OUT. A variável IN guarda a informação 

de quem é o pai do nó, e em se tratando de uma árvore, possui apenas um campo. 

Enquanto a variável OUT possui a informação de quem são os filhos do nó. 

Para efetuar o gerenciamento de grupo, o LAALM possui um conjunto de PDUs 

(Protocol Data Unit, ou unidade de dados do protocolo) que permite a troca de 

informações de controle e mensagens entre os seus membros.  A especificação da PDU 

do LAALM é mostrada na Tabela 4.1. É importante perceber que, através dos 

mecanismos de criação de grupo e gerenciamento de seus membros, o LAALM suporta 

a existência de vários grupos simultâneos, sem que haja a interferência entre os 

participantes de grupos distintos, uma vez que cada grupo terá o seu próprio RP e sua 

própria árvore de distribuição multicast. Inclusive, isso não impede que um mesmo nó 

faça parte de diferentes grupos. 

O detalhamento de cada mensagem será discutido ao longo deste capítulo, onde 

as seguintes convenções serão adotadas: RP representa o nó Rendezvous Point, NR 

representa a raiz da árvore de distribuição, e NO representa um nó qualquer que deseja 

fazer uma operação no grupo.  

 



Capítulo 4 - LAALM: Um Protocolo ALM com Consciência de Localização 

 

 

 70 

Tabela 4.1 - PDU do LAALM 
 

 Nome Parâmetros Função  

 WHOROOT grupoID Mensagem enviada ao RP,  perguntando quem é 
a raiz da árvore. 

 

 ROOTIS grupoID, nrID Mensagem enviada pelo RP como resposta à 
solicitação de quem é o NR. 

 

 JOIN grupoID Mensagem enviada por um NO ao NR com o 
intuito de se associar ao grupo. 

 

 REJOIN grupoID, noID Mensagem enviada por um NO como parte do 
procedimento de um JOIN. 

 

 JOINED grupoID Mensagem enviada pelo nó que se tornou pai de 
NO, para o próprio NO. 

 

 SEND grupoID, msg Mensagem enviada por um NO quando este 
decide transmitir algo ao grupo. 

 

 RESEND grupoID, msg Mensagem enviada pelos nós como parte do 
procedimento de um SEND. 

 

 LEAVE grupoID Mensagem enviada por um NO ao seu pai, 
quando NO decide deixar o grupo. 

 

 JOINAGAIN grupoID Mensagem enviada por um NO a todos os seus 
filhos, quando NO decide deixar o grupo 

 

 NEWROOT grupoID Mensagem enviada por um NO, após decisão de 
LEAVE, caso este NO seja o NR do grupo. 

 

 ALIVE grupoID, noID Mensagem enviada por NO ao RP para verificar 
se a árvore do grupo está particionada. 

 

 REFRESH grupoID Mensagem enviada por NO aos seus filhos como 
parte do processo de verificação do grupo. 

 

 

4.2 Associação ao Grupo 

Um determinado nó pode associar-se a um grupo existente, ou criá-lo, através do 

envio de uma mensagem do tipo WHOROOT. Na prática, o nó solicitante (NO) envia 

uma mensagem WHOROOT(grupoID), onde grupoID é a identificação do grupo ao 

qual ele deseja associar-se, para o Rendezvous Point (RP) solicitando a informação de 

quem é a raiz da árvore de distribuição (NR) de grupoID. Caso o grupo não exista, ele é 

criado e NO se torna o NR, e neste momento, o único membro deste grupo. Caso 

contrário, o RP informa ao NO quem é atualmente o NR deste grupo. Em ambos os 

casos uma mensagem ROOTIS(grupoID, nrID) é enviada do RP ao NO. Uma vez 

sabendo quem é o NR de grupoID, o NO pode dar continuidade ao processo de 

associação através do envio de uma mensagem JOIN(grupoID) para o NR do grupo. 
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NO, então, percorre a árvore verificando as distâncias entre ele e os outros membros do 

grupo, de modo que ele possa associar-se através do nó mais próximo.  

4.2.1 Métrica IPXY 

A métrica proposta pelo LAALM para calcular a distância entre dois nós é o 

IPXY, derivada de uma idéia inicialmente apresentada por Madruga (2006) no SGrid, 

uma rede P2P estruturada baseada no modelo DHT (Distributed Hash Table). O IPXY é 

uma maneira de se obter uma estimativa de distância entre os nós, através da 

decomposição do endereço IP das estações em coordenadas (x,y) para um plano 

cartesiano. No SGrid o mapeamento serve apenas para encontrar o nível e o quadrante 

para os quais um novo nó será alocado na DHT. No LAALM, a decomposição do 

número IP gera um par de coordenadas (x,y) que, embora não possua nenhuma relação 

com coordenadas (x,y) reais, fornecerão uma relação de distância entre si dada a 

hierarquia inerente na forma de alocação dos endereços IP. 

A técnica de decomposição utiliza-se deste esquema hierárquico, que facilita o 

roteamento de pacotes para diferentes redes através do agrupamento de uma única rota, 

onde cada novo nível da hierarquia é representado por um conjunto de bits no lado 

direito do endereço IP e, em geral, estes níveis representam as conexões de rede 

existentes. Assim, o endereço IP da máquina é dividido em m grupos de n bits, onde m 

é igual ao número de níveis existentes em uma grade imaginária que representaria a 

totalidade dos endereços IP, e n é igual ao número de bits do endereço IP divido por m. 

Outras técnicas que utilizam o endereço IP para localização geográfica de nós na rede 

podem ser encontradas nos trabalhos de Padmanabhan e Subramanian (2001) e 

Freedman et al. (2005). 

Muito embora a solução proposta esteja direcionada ao IPv4, o algoritmo 

funciona a contento, possivelmente até melhor, também no IPv6, devido a sua 

hierarquia baseada em prefixos ao invés de classes [Deering & Hinden, 1998]. Contudo, 

por causa de diversos fatores, a adoção do IPv6 tem sido mais lenta do que o esperado 

[Turner & Taylor, 2005; Labovitz, 2008]. 
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Figura 4.2 - Utilização do IP como métrica de associação 
 
 
 
 

A Figura 4.2 exemplifica a decomposição do endereço IP 200.241.86.134 (em 

binário, 11001000.11110001.01010110.10000110) em uma grade de tamanho 256x256 

com 8 níveis. Como um endereço IPv4 tem 32 bits, há 8 grupos de 4 bits cada. O 

exemplo mostra o mapeamento relativo aos 12 bits mais à direita do endereço IP. O 

pseudo-código da subrotina de decomposição do número IP para obtenção da métrica 

IPXY é apresentado na Figura 4.3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Algoritmo de decomposição do número IP 

1 IP = octetos2Binario(IP); 

2 unit = IP.size() / level; 

3 toGo = IP.size() / unit; 

4 size = 2^level; 

5 coordenadaX = coordenadaY = 0; 

6 para todo i=0 menor que toGo faça: 

7   subIP = substring(i * unit, quantidade) 

8   quadrante = subIP % 4; 

9   caso (quadrante == 0) 

10     size = size / 2;  

11   caso (quadrante == 1) 

12     size = size / 2;  

13     coordenadaX += size; 

14   caso (quadrante == 2) 

15     size = size / 2;  

16     coordenadaY += size; 

17   caso (quadrante == 3) 

18     coordenadaX += size; 

19     coordenadaY += size; 

20 IPXY = (coordenadaX, coordenadaY); 
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4.2.2 Montagem da Árvore de Distribuição 

Uma vez decomposto o endereço IP, cada nó é mapeado em uma coordenada 

(x,y), e realizando-se uma simples operação local de cálculo entre as duas coordenadas 

em um plano bi-dimensional é obtida a distância entre os nós. Se a distância de NO para 

a NR for menor do que a distância de NO para um dos filhos de NR, então NO é 

inserido como filho da raiz. Caso contrário, ele continua percorrendo a sub-árvore que 

tem como raiz o filho cuja distância foi a menor entre ele e NO, para este procedimento 

é enviada uma mensagem REJOIN(grupoID, noID), onde noID é o endereço IP de NO, 

o nó que quer se associar ao grupo. O algoritmo finaliza quando a menor distância para 

NO for encontrada, ou um nó folha for alcançado. Neste ponto uma mensagem 

JOINED(grupoID) é enviada para NO pelo seu pai (Figura 4.4). 

 

 
 

Figura 4.4 - Entrada de vários nós em um grupo 
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É importante observar, que a árvore de distribuição multicast construída pelo 

LAALM é sub-ótima, pois nem sempre um NO conseguirá realmente se associar ao nó 

mais próximo dele. Estas situações ocorrem especificamente quando a entrada de nós no 

grupo gera uma árvore totalmente desbalanceada. Com isto, um nó ao entrar no grupo 

pode estar mais perto de um nó folha, do que da raiz da árvore, embora seja associado a 

esta. A opção por esta estratégia é justificada pelo alto custo na construção de uma 

árvore totalmente otimizada em relação à proximidade dos nós, e pela natureza 

dinâmica dos membros dos grupos. 

Na Figura 4.5 é apresentado o algoritmo para obtenção do nó mais próximo, o 

qual é o responsável pela construção da árvore sub-ótima. Esta situação ocorre quando o 

nó mais próximo de NO for o NR. Neste caso, o NO se tornará seu filho (linhas 15-16), 

mesmo que um filho de NR possua um filho mais próximo de NO. A Figura 4.6 

apresenta o algoritmo da associação propriamente dita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Algoritmo para obtenção do nó mais próximo 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.6 - Algoritmo de associação ao grupo 
 

1 //retorna o nó mais próximo de NO a partir de um NR 

2 Xa = obtemCoordenadaX(NO); 

3 Ya = obtemCoordenadaY(NO); 

4 Xb = obtemCoordenadaX(NR); 

5 Yb = obtemCoordenadaY(NR); 

6 distancia_menor = distancia1 = SQRT((Xb-Xa)^2+(Yb-Ya)^2); 

7 para todos os filhos i de NR faça: 

8   Xb = obtemCoordenadaX(filhoi); 

9   Yb = obtemCoordenadaY(filhoi); 

10   distancia2 = SQRT((Xb-Xa)^2+(Yb-Ya)^2);  

11   se (distancia1 > distancia2) { 

12     distancia_menor = distancia2; 

13     filho_mais_proximo = filhoi;  

14   } 

15 se (filho_mais_proximo == NR) 

16   então adicionaFilho(filho_mais_proximo); 

17   senão transmiteMSG("REJOIN", idGroup, filho_mais_proximo); 

1 //No nó pai (NR) 

2 childrenAddresses.push(filho_mais_proximo); 

3 transmiteMSG("JOINED", idGroup, myIPAddress); 

 

1 //No nó filho (NO) 

2 inLAALM = true; 

3 fatherIPAddress = payloadMSG; 
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4.3 Envio de Mensagens para o Grupo 

Quando um nó NO quiser enviar uma mensagem aos membros do seu grupo, ele 

utiliza um SEND(grupoID, msg). Isto encaminhará a mensagem contida em msg para 

todos os nós listados na sua tabela de roteamento, ou seja, em suas variáveis IN e OUT. 

Por sua vez, os nós que recebem a mensagem, também a encaminham para todos os nós 

listados em suas variáveis IN e OUT, com exceção daquele pelo qual recebeu a 

mensagem, neste caso uma mensagem RESEND(grupoID) é enviada (Figura 4.7).  

 

 

Figura 4.7 - Envio de uma mensagem ao grupo 

 

Desta forma, o RP e o próprio NR não são utilizados para o envio de mensagens 

ao grupo, somente durante o processo de associação de novos nós ao grupo. Mesmo 

assim pode ser interessante otimizar a localização do nó NR, com o intuito de minimizar 
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o tamanho do caminho que os dados percorrem na árvore de distribuição. Algoritmos de 

refinamento, baseados em idéias como as descritas por Paul e Raghavan (2002), estão 

previstos nos trabalhos futuros conforme descrito na Seção 6.2. A Figura 4.8 mostra o 

pseudo-código para o envio de mensagens ao grupo. 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Algoritmo de envio de mensagens ao grupo 

 
 
 

4.4 Desassociação do Grupo 

A saída de um nó de um grupo procura manter a estratégia de construção da 

árvore de distribuição, ou seja, os nós “órfãos” devem se conectar com outros nós que 

estejam mais próximos dentro da topologia da rede física real, e assim manter a 

consciência de proximidade. Desta forma, para desassociar-se de um grupo, o NO envia 

uma mensagem LEAVE(grupoID) para o seu pai, cujo número IP se encontra em sua 

variável IN, e uma mensagem JOINAGAIN(grupoID) para o todos os seus filhos, cujos 

identificadores se encontram em sua variável OUT.  

O nó pai ao receber a mensagem JOINAGAIN, apenas atualiza a sua tabela, 

excluindo a entrada para NO. Os nós filhos efetuam um procedimento JOIN(grupoID), 

e desta forma podem associar-se ao grupo novamente (Figura 4.9a). Esta estratégia 

permite minimizar o problema da árvore sub-ótima apresentada na Seção 4.1, e ao 

mesmo tempo se adaptar à natureza dinâmica dos grupos. Caso NO seja atualmente o 

NR da árvore de distribuição, ele envia também uma mensagem NEWROOT(grupoID) 

para o RP. Quando receber esta mensagem, o RP fica apto a aceitar um novo NR para 

este grupo, que será o filho órfão cuja primeira mensagem JOIN chegar ao RP (Figura 

4.9b). 

1 //NO envia mensagem ao grupo 

2 se (!iAmRoot) 

3   se (fromPeerAddress != fatherAddress) 

4     transmiteMSG("RESEND", idGroup, fatherAddress); 

5 para todos os filhos i de NO faça: 

6   se (fromPeerAddress != filhoi) 

7     transmiteMSG("RESEND", idGroup, filhoi);  
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Figura 4.9 - Saída de um nó do grupo: a) saída de NO’ e b) saída de NR 
 
 
 
 
 

A Figura 4.10 apresenta o pseudo-código do algoritmo implementado para 

efetuar o esquema de troca de mensagens para a desassociação de nó do grupo, descrito 

nesta Seção. 

 
 

 

 

Figura 4.10 - Algoritmo de desassociação do grupo 
 
 
 
 
 
 

1 //NO sai do grupo 

2 se (iAmRoot) 

3   transmiteMSG("NEWROOT", idGroup, NR); 

4     senão 

5       transmiteMSG("LEAVE", idGroup, fatherAddress);       

6 para todos os filhos i de NO faça: 

7   transmiteMSG("JOINAGAIN", idGroup, filhoi);  
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4.5 Procedimento na Presença de Falhas 

Se algum membro deixar o grupo de uma maneira não-convencional, por 

exemplo, caso ocorra alguma falha, possivelmente uma parte da árvore de distribuição 

ficará isolada do restante. Para contornar este problema, propõe-se utilizar um 

temporizador para cada entrada na tabela de roteamento (variáveis IN e OUT) de cada 

membro do grupo. Cada temporizador é reiniciado sempre que chegar uma nova 

mensagem através da sua respectiva entrada. Se um temporizador de um determinado 

nó NO expirar, isto significa que por algum motivo NO não pode ser alcançado pelos 

outros membros, ou o grupo está sem atividade. 

Para confirmar qual destas situações ocorreu, o nó NO envia uma mensagem do 

tipo ALIVE(grupoID, noID) com o seu próprio ID para RP. Esta mensagem é repassada 

para NR e deve chegar de volta a NO. Se isto não ocorrer, NO assume que a árvore está 

particionada e envia uma mensagem JOIN(grupoID, noID) para RP, bem como uma 

mensagem REFRESH(grupoID) para seus filhos, que será repassada a todos os seus 

netos, e assim sucessivamente. A mensagem REFRESH tem por objetivo refazer o 

temporizador dos outros nós que a receberam, evitando assim, que todos os nós da sub-

árvore isolada iniciem um processo de re-associação ao grupo. Os outros membros do 

grupo que receberem a mensagem ALIVE irão ignorá-la após a verificação do 

parâmetro noID.  

4.6 Exemplo de Funcionamento do LAALM 

Embora a idéia por trás do LAALM em si seja relativamente simples, como em 

todo protocolo puramente P2P a complexidade advinda da quantidade de mensagens 

trocadas é latente. Por isso, para uma melhor compreensão do funcionamento do 

protocolo proposto nesta tese, a seguir é apresentado um exemplo de uma aplicação 

onde um conjunto de estações supostamente participa de uma aplicação de ensino a 

distância. Desta forma, serão evidenciadas a dinâmica das trocas de mensagens entre os 

nós, bem como a formação da rede overlay, ou seja, da árvore de distribuição de dados 

multicast. 
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Figura 4.11 - Topologia real do cenário proposto  

 
 
 

No cenário proposto, dez estações participam de um grupo denominado AulaSD, 

onde as informações geradas por cada uma das fontes devem ser recebidas por todos os 

membros do grupo. A disposição física real das estações é mostrada na Figura 4.11, e a 

Tabela 4.2 mostra os endereços IPs associados a cada estação, que serão utilizados no 

cálculo das distâncias entre elas. 

 
 

Tabela 4.2 - Endereços IP associados às máquinas do grupo 
 

Estação Endereço IP  Estação Endereço IP 

Nó 1 200.241.86.131  Nó 6 201.5.204.14 
Nó 2 200.223.40.1  Nó 7 65.10.3.1 
Nó 3 201.41.33.10  Nó 8 201.32.197.161 
Nó 4 74.6.71.225  Nó 9 72.30.226.11 
Nó 5 209.173.128.203  Nó 10 220.181.19.166 

 
 

Inicialmente, o nó 1 solicita a entrada no grupo AulaSD, enviando a mensagem 

WHOROOT(AulaSD) para o RP. Como o grupo não existe, esta mensagem inicia o 

processo de criação do grupo e, conforme descrito na Seção 4.1, este nó torna-se a raiz 

da árvore de distribuição ao receber a mensagem ROOTIS(AulaSD, 200.241.86.131). A 

configuração obtida é mostrada na Figura 4.12a, onde observa-se que o RP aponta para 

o nó 1. Isto é necessário, pois as operações de associação sempre utilizam o RP para 
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encontrar a raiz da árvore de distribuição. Em seguida, o nó 2 tenta associar-se ao grupo 

enviando uma mensagem WHOROOT(AulaSD) e recebendo como resposta uma 

mensagem ROOTIS(AulaSD, 200.241.86.131) do RP. Uma vez sabendo quem é a raiz 

do grupo, o nó 2 solicita sua inclusão em AulaSD através da mensagem JOIN(AulaSD) 

enviada ao NR. Como o único membro do grupo é o nó 1, o nó 2 torna-se filho do nó 1 

após receber a mensagem JOINED(AulaSD) (Figura 4.12b). 

A seguir, o nó 3 solicita sua inclusão em AulaSD perguntando ao RP quem é o 

NR do grupo AulaSD através da mensagem WHOROOT(AulaSD). O RP responde com 

ROOTIS(AulaSD,200.241.86.131) dizendo que o NR é o nó 1. O nó 3 inicia o processo 

de associação ao grupo enviando uma mensagem JOIN(AulaSD) ao NR (Figura 4.12c). 

Ao receber esta mensagem, o nó 1 executa um processamento local, utilizando a métrica 

IPXY, para descobrir quem esta mais próximo do nó 3: ele próprio ou um dos seus 

filhos (Figura 4.12d). Como o próprio nó 1 está mais próximo, o nó 3 recebe uma 

mensagem JOINED(AulaSD) do mesmo, tornando-se seu filho. 

Em seguida é a vez do nó 4 solicitar sua inclusão em AulaSD, e após descobrir 

quem é o NR do grupo, através das mensagens WHOROOT(AulaSD) e 

ROOTIS(AulaSD,200.241.86.131), inicia o processo de associação ao grupo enviando a 

mensagem JOIN(AulaSD) ao NR (Figura 4.12e). Ao receber a solicitação do nó 4, o NR 

executa um processamento local para descobrir quem está mais próximo do nó 4: ele 

próprio ou um de seus filhos. Para isto, ele utiliza a métrica IPXY para calcular e 

comparar a sua própria distância, bem como a distância de todos os seus filhos, para o 

nó 4 (Figura 4.12f). Verifica-se que o nó mais próximo é o nó 2, fazendo com que o NR 

envie uma mensagem REJOIN(AulaSD,4) para este nó. Neste momento o processo de 

associação se reinicia na sub-árvore que tem o nó 2 como raiz. Ou seja, o nó 2 realiza o 

mesmo processamento local, através da métrica IPXY, para descobrir quem está mais 

próximo do nó 4: ele próprio ou um de seus filhos (Figura 4.12g). É constatado que o nó 

mais próximo é o próprio nó 2, deste modo o nó 4 recebe uma mensagem 

JOINED(AulaSD) do mesmo, tornando-se seu filho (Figura 4.12h).  

O nó 5 realiza o mesmo procedimento para se associar ao grupo (Figura 4.12i). 

E de maneira análoga, os outros cinco nós são inseridos na árvore de distribuição 

associada ao grupo AulaSD, obtendo-se então a configuração final apresentada na 

Figura 4.12j. 
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   Topologia Real              LAALM                        Topologia Real            LAALM 
 
 

    
 (a) (b) 

 
 
 

   
 (c) (d) 

 
 
 

   
 (e) (f) 

 
 
 

   
 (g) (h) 

 
 
 

   
  (i) (j) 
 

 
Figura 4.12 - Entrada dos nós 1 ao 10 no grupo AulaSD 
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Em um determinado momento, o nó 4 inicia uma transmissão de vídeo para os 

demais membros do grupo, conforme ilustrado pela Figura 4.13. A transmissão ocorre a 

partir do nó que gera a informação, sendo transmitido apenas um fluxo de dados entre 

cada nó, para atender a todos os membros do grupo. Duplicações apenas ocorrem de 

acordo com o número de filhos do nó. É importante ressaltar que, no processo de 

transmissão de informações para outros membros do grupo, não há a necessidade de 

sempre enviar o dado a partir da raiz da árvore, portanto neste processo, o RP não é 

utilizado. Isto é possível devido ao fato da árvore ser bi-direcional. 

 

 

Figura 4.13 - Nó 4 envia uma mensagem ao grupo AulaSD 

 

Posteriormente, o nó 2 decide deixar o grupo AulaSD. Como o nó 2 não é 

atualmente a raiz da árvore de distribuição do grupo, ele não precisa enviar nenhuma 

mensagem do tipo NEWROOT para o RP, porém é necessário o envio de uma 

mensagem LEAVE(AulaSD) para o nó 1, e de mensagens JOINAGAIN(AulaSD) para 

os seus filhos: o nó 3 e o nó 4 (Figura 4.14a). Ao receber as mensagens, tanto o nó 3, 

quanto o nó 4, iniciam o processo de reassociação ao grupo, enviando cada um, uma 

mensagem JOIN(AulaSD) para o RP (Figura 4.14b). O nó 4 é o primeiro a receber uma 

resposta do RP com a mensagem ROOTIS(AulaSD, 200.241.86.131). Como a 

mensagem indica que o NR do grupo é o nó 1, o nó 4 inicia seu processo de 
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reassociação verificando as distâncias, calculadas através da métrica IPXY, entre ele, o 

nó 1 e os filhos do nó 1, conforme descrito anteriormente. Após efetuar todos os 

cálculos e trocas de mensagens, o nó 4 associa-se ao nó 1. Em seguida, o nó 3 recebe a 

mesma mensagem ROOTIS(AulaSD, 200.223.40.1) e também inicia o seu processo de 

reassociação ao grupo, acabando por associar-se ao nó 7. Ao final de todo o processo, a 

nova árvore de distribuição pode ser vista na Figura 4.14c. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

Figura 4.14 - Saída do nó 2 do grupo AulaSD 
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Capítulo 5  

Avaliação e Resultados 

Escalabilidade, flexibilidade, eficiência e qualidade do serviço são as principais 

preocupações quando da implementação de protocolos multicast na camada de 

aplicação. Essas propriedades são difíceis de analisar com modelos matemáticos ou 

mesmo com testes em redes reais. Assim, optou-se por avaliar o LAALM utilizando 

simuladores de redes, e uma vez que o objetivo do LAALM é melhorar a utilização dos 

recursos da rede através da construção de uma rede virtual que leve em consideração a 

topologia da rede física, métricas que procuram refletir estas características foram 

escolhidas.  O LAALM foi avaliado em duas etapas distintas:  

• A qualidade da árvore de distribuição gerada, com a utilização de um 

simulador próprio escrito na linguagem de programação Java. 

• A qualidade do protocolo de comunicação em termos de eficiência de 

gerenciamento do grupo, com a utilização do simulador de redes ns-3. 

 Para cada etapa da avaliação, serão mostradas as metodologias utilizadas, as 

métricas consideradas, os cenários desenvolvidos e os resultados obtidos. 

5.1 Avaliação com o Simulador Próprio 

Com o intuito de comprovar a eficiência da estratégia proposta para a 

comunicação multicast na camada de aplicação, foram realizadas algumas avaliações de 

desempenho do protocolo referente à qualidade de construção da árvore de distribuição 

gerada pelo LAALM. Este tipo de avaliação se fez necessária, pois o algoritmo não 
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garante a construção de uma árvore ótima (conforme descrito na Seção 4.2). As 

simulações consistiram na implementação do ambiente de rede empregando a 

linguagem de programação Java, onde threads foram utilizadas para representar as 

estações executando o LAALM, de modo que todas as funcionalidades do protocolo 

estavam presentes.  

O cenário utilizado para a simulação nesta primeira avaliação foi um plano 

euclidiano bi-dimensional, pois o LAALM utiliza a decomposição do endereço IP em 

uma métrica batizada de IPXY (Figura 5.1). De fato em uma rede ponto a ponto, o 

roteamento é muitas vezes tratado como um problema de menor caminho em um grafo, 

onde a topologia é modelada como um grafo G=(V, E), sendo que os nós do grafo (V) 

representam os roteadores e as arestas (E) representam as ligações [Shi & Turner, 2002, 

2003]. 

 

 
 

 Figura 5.1 - Exemplo de cenário de simulação 

 

Duas métricas foram avaliadas neste cenário: a distância média entre os nós 

(DM) e a quantidade média de filhos em cada nó (QMF), definidas formalmente como 

se segue: 

• Se Ax, Bx, Ay e By denotam as coordenadas x e y dos nós A e B, 

respectivamente, então: 

! 

DM =
1

n
i=1

n

" Axij # Bxij( )
2

# Ayij # Byij( )
2

j= i+1

n#1

"
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• Se Pchildren denota a quantidade de filhos do nó P, então: 

! 

QMF =
1

n
Pchildreni( )

i=1

n

" . 

 

De fato, as métricas outdegree e path length estão indiretamente relacionadas 

com as métricas stress e stretch. A avaliação inicial destas métricas foi importante 

porque conforme foi observado por Yeo e Lee (2004), a distância média entre os peers é 

um indicador do stretch gerado pelo protocolo, e o número de filhos em cada nó da 

árvore de distribuição fornece um limite superior para o número de vezes em que um 

pacote é encaminhado para os outros nós. Esta característica contribui diretamente para 

o stress de toda a rede virtual. 

O modelo comportamental do grupo utilizado nesta fase de avaliação foi 

bastante simplificado, composto apenas da fase de associação de membros a um único 

grupo multicast. Desta forma, nos primeiros 20 segundos de simulação ocorreram as 

associações de todos os nós, e nenhuma operação de envio de mensagens ou 

desassociação foi efetuada até o término da simulação. 

5.1.1 Distância entre as Estações 

Dado um determinado nó P pertencente ao plano com coordenadas (x,y), os seus 

vizinhos são formados pelos nós N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, e N8 (Figura 5.2). Através 

do cálculo da distância entre dois pontos em um plano bi-dimensional, dado por (1), é 

possível saber qual o nó Ni está mais próximo de P. 

22 )()( yyxxAB ABABd !+!=                                          (1) 

 
Desta forma, pode-se inferir que o conjunto formado pelos nós N1, N3, N5 e N7 

são os mais próximos de P com distância de uma unidade, como pode ser observado 

através da aplicação direta da Equação (1). 
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Figura 5.2 - Nó P e seus vizinhos 
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De maneira análoga, o segundo conjunto de nós mais próximo de P é formado 

por N2, N4, N6, e N8 cuja distância de P é 1,4142135 unidades, como pode ser observado 

abaixo. 
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22
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Experimentos realizados com o LAALM mostram que a média da distância 

entre todos os nós em um grid completamente cheio fica em torno de 1,6 unidades. 

Foram simulados grids de tamanho 32x32, 71x71, 159x159, 224x224 e 317x317, nos 

quais foram alocados o número máximo de nós possíveis, ou seja, grupos com 1.024, 

5.041, 10.000, 25.281, 50.176 e 100.489 membros, respectivamente. Nenhuma outra 
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operação foi realizada no grupo multicast nesta simulação, apenas o cálculo da distância 

média entre todos os membros do grupo. 

Os resultados obtidos mostram que o algoritmo de associação do LAALM 

consegue um desempenho bastante satisfatório com relação à alocação dos nós na 

árvore de distribuição multicast, pois a distância média no maior grupo simulado, com 

100.489 membros, foi 15,4% pior que o segundo melhor conjunto de vizinhos que um 

determinado nó pode possuir (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 - Distância média entre todos os membros de um grupo 

 

5.1.2 Número de Filhos em Cada Nó 

Para avaliar a quantidade média de filhos em cada nó da árvore foram realizadas 

simulações, utilizando bases de dados com 1.000, 2.500, 5.000 e 10.000 nós. Para cada 

uma dessas bases foram gerados aleatoriamente 100 conjuntos distintos, seguindo uma 

distribuição uniforme. Uma grade de tamanho 65.536x65.536, que representa todo o 

espaço de endereçamento do IPv4, foi empregada para alocar a rede overlay. Em 
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seguida, o processo de simulação utilizou o LAALM para associar cada nó, de cada 

base de dados, a um mesmo grupo multicast. Este procedimento foi repetido para cada 

um dos 100 conjuntos, e logo após foi calculada uma média do número de filhos 

associados a cada nó. 

Os resultados, apresentados nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, mostram que embora 

o algoritmo de construção da árvore não garanta formalmente características como 

otimização e balanceamento, as árvores de distribuição geradas pelo LAALM são bem 

balanceadas. Por exemplo, o número de nós-folha (ou seja, nós sem filhos) foi de 636, 

1.594, 3.192 e 6.354 para as simulações com 1.000, 2.500, 5.000 e 10.000 nós, 

respectivamente. Inclusive, nenhum nó foi penalizado, em especial a raiz da árvore que 

ficou sempre com um número inferior a 13 filhos, em todos os cenários simulados. Por 

exemplo, analisando 9 filhos por nó, que é uma quantidade presente nos quatro 

conjuntos avaliados, este valor representa 0,001%, 0,0004%, 0,0006% e 0,0006% dos 

nós, respectivamente, para cada conjunto avaliado. Isto é importante, pois algoritmos 

baseados em proximidade podem facilmente comprometer o balanceamento de carga na 

rede overlay, o que não aconteceu nas simulações com o LAALM. 

 

 

Figura 5.3 - Histograma do número de filhos em um grupo com 1.000 nós 
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Figura 5.4 - Histograma do número de filhos em um grupo com 2.500 nós 

 

 

 

Figura 5.5 - Histograma do número de filhos em um grupo com 5.000 nós 
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Figura 5.6 - Histograma do número de filhos em um grupo com 10.000 nós 
 
 
 

5.2 Avaliação com o Simulador ns-3 

O simulador próprio construído na primeira etapa de avaliação não possui 

algumas informações importantes sobre a topologia da rede, como por exemplo, a 

latência. Isto se justifica, pois o intuito desta primeira avaliação é apenas verificar 

métricas que não dependam deste tipo de informação. A segunda parte da avaliação 

envolveu a necessidade de cálculo dos atrasos de rede, bem como o conhecimento da 

largura de banda. Isto levou à implementação do protocolo LAALM no simulador de 

redes ns-3 [NS3, 2009], onde foi criada uma topologia realística para simulação e 

avaliação dos resultados. 

5.2.1 Métricas de Avaliação 

Cinco métricas foram avaliadas neste cenário: o stress médio entre todos os nós 

(SM), a penalidade de atraso relativo média entre todos os nós de um grupo (RDPM), o 

tempo médio de formação do grupo (TMFG), e o tempo médio de envio de uma 
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mensagem para o grupo (TMEM), e o tempo médio de reconfiguração do grupo 

(TMRG). Em um grupo multicast com n membros, estas métricas são formalmente 

definidas como se segue: 

• Se ni,j é o número de cópias de um pacote i (1!i!N) que são transmitidos 

via um determinado link j (1!i!M), então: 

! 

SM =
1

M
j=1

M

"
1

N
ni, j

i=1

N

"
# 

$ 
% 

& 

' 
( ; 

• Se PATHmulticast é o caminho de um pacote da origem até o nó i através da 

rede virtual, e PATHunicast é o caminho de um pacote da origem até o nó i 

através da rede física, então: 

! 

RDPM =
1

n

PATHmulticast
i

PATHunicast
i

" 

# 
$ 

% 

& 
' 

i=1

n

( ; 

• Se Twhoroot denota o tempo que o primeiro nó inicia o processo de 

associação ao grupo, e Tmsg denota o tempo que ele recebe a primeira 

mensagem do grupo multicast , então: 

! 

TMFG =
1

n
Twhorooti "Tmsgi( )

i=1

n

# ; 

• Se Tmsg denota o tempo que uma mensagem leva para chegar ao destino, 

então: 

! 

TMEM =
1

n
(Tmsgi)

i=1

n

" ; 

• Se Tleave denota o tempo que um grupo leva para reconfigurar sua rede 

virtual após a saída de um nó, então: 

! 

TMRG =
1

n
(Tleave

i
)

i=1

n

"  

5.2.2 Cenários de Simulação 

Um cenário realístico foi utilizado na avaliação do LAALM nesta segunda etapa. 

O backbone da RNP (Rede Nacional de Pesquisa), que interliga os principais centros de 

pesquisa do país através de seus roteadores chamados de POPs (Pontos de Presença), 

serviu como modelo para a topologia de rede utilizada (Figura 5.7). Os endereços IP 

atualmente designados para os POPs são mostrados na Tabela 5.1, e também serviram 

de base na construção da topologia de rede utilizada para a avaliação nesta fase, onde 

em cada POP foi interconectada uma rede local padrão com 51 estações. 
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Figura 5.7 - Backbone da RNP em março de 2009 [RNP2009] 
 
 
 

Tabela 5.1 - Endereços IP dos POPs 

 

 POP DNS IP  

 Acre  www.pop-ac.rnp.br 200.129.175.129  
 Alagoas  www.pop-al.rnp.br 201.76.50.45  
 Amapá  www.pop-ap.rnp.br 200.129.167.34  
 Amazonas  www.pop-am.rnp.br 200.129.156.1  
 Bahia  www.pop-ba.rnp.br 200.18.234.22  
 Ceará  www.pop-ce.rnp.br 200.129.0.45  
 Distrito Federal  www.pop-df.rnp.br 200.19.119.125  
 Espírito Santo www.pop-es.rnp.br 200.137.64.23  
 Goiás  www.pop-go.rnp.br 200.17.58.7  
 Maranhão  www.pop-ma.rnp.br 200.137.129.22  
 Mato Grosso  www.pop-mt.rnp.br 200.129.240.1  
 Mato Grosso do Sul  www.pop-ms.rnp.br 200.129.207.34  
 Minas Gerais  www.pop-mg.rnp.br 200.131.1.80  
 Pára  www.pop-pa.rnp.br 200.129.132.130  
 Paraíba  www.pop-pb.rnp.br 200.129.64.130  
 Paraná  www.pop-pr.rnp.br 200.134.255.12  
 Pernambuco  www.pop-pe.rnp.br 200.133.0.136  
 Piauí  www.pop-pi.rnp.br 200.137.160.188  
 Rio de Janeiro  www.pop-rj.rnp.br 200.159.252.82  
 Rio Grande do Norte  www.pop-rn.rnp.br 200.137.0.40  
 Rio Grande do Sul  www.pop-rs.rnp.br 200.132.0.151  



Capítulo 5 - Avaliação dos Resultados  

 

 

 95 

Tabela 5.1 - Endereços IP dos POPs (continuação) 
 

 POP DNS IP  

 Rondônia  www.pop-ro.rnp.br 200.129.139.136  
 Roraima  www.pop-rr.rnp.br 200.129.143.4  
 Santa Catarina  www.pop-sc.rnp.br 200.237.192.3  
 São Paulo  www.pop-sp.rnp.br 200.133.192.62  
 Sergipe  www.pop-se.rnp.br 200.17.118.193  
 Tocantins  www.pop-to.rnp.br 200.129.179.6  

 

5.2.3 Modelo Comportamental do Grupo 

Para simular o comportamento de estações e usuários do mundo real foi 

desenvolvido, nesta segunda fase de avaliação, um modelo comportamental simples 

composto por cinco fases. Este modelo é descrito a seguir: 

• Fase de associação: nos primeiros 20 segundos de simulação as 

estações se associam a um único grupo multicast, de forma aleatória, 

seguindo uma distribuição uniforme; 

• Fase de estabilização 1: um pequeno intervalo de estabilização de 5 

segundos é considerado, para que todas as últimas estações que se 

associaram ao grupo recebam suas mensagens; 

• Fase de envio de mensagens: após o período de estabilização, uma 

estação é escolhida aleatoriamente para transmitir uma mensagem ao 

grupo multicast; 

• Fase de estabilização 2: um pequeno intervalo de estabilização de 5 

segundos é considerado, para que todas as estações recebam a 

mensagem transmitida ao grupo multicast; 

• Fase de desassociação: após o segundo período de estabilização, a 

estação que estiver atuando como o NR daquele grupo inicia o 

processo de saída. 

 

O modelo comportamental foi desenvolvido de forma que variações possam ser 

facilmente introduzidas, permitindo simulação e avaliação de diferentes tipos de 

aplicações sobre o LAALM. 
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5.2.4 Métricas de Associação 

Na segunda etapa da avaliação foram utilizadas e comparadas três métricas 

diferentes de associação ao grupo multicast: IPXY, RTT e RANDOM, além da 

comparação tradicional com o algoritmo que envia múltiplas mensagens unicast 

(MUNICAST). A implementação do LAALM com IPXY utiliza a decomposição do 

número IP de cada estação que quer se associar ao grupo multicast, conforme descrita 

na Seção 4.2, como métrica de associação com consciência de localização.  

A implementação do LAALM com RTT é semelhante a todos os protocolos que 

utilizam a estimativa de round-trip time como métrica de associação, com exceção, 

obviamente, de suas características particulares de otimização da árvore de distribuição. 

Contudo, estas otimizações só são efetivamente utilizadas quando o modelo 

comportamental do grupo é mais complexo, envolvendo múltiplas entradas e saídas dos 

seus membros. Conforme detalhado no Capítulo 3, exemplos de protocolos que utilizam 

o RTT incluem o Bayeux, o Borg, o Scribe, o CAN-Multicast, além de outros que 

também utilizam árvores de distribuição compartilhadas, como o TBCP [Mathy, 

Canonico & Hutchison, 2001], e o HMTP [Zhang, Jamil & Zhang, 2002].  

A implementação do LAALM com a métrica aleatória RANDOM visa comparar 

o comportamento do LAALM com algoritmos que não levam em consideração 

nenhuma métrica de associação para descobrir quais os nós estão próximos na rede 

física real. Exemplos incluem o Chord [Stoica, et al. 2001], e o MeshTree [Tan, Waters, 

& Crawford, 2005].   

5.2.5 Resultados 

A média de cada métrica avaliada foi obtida através de um conjunto de 25 

experimentos. No primeiro conjunto de simulações realizado foi avaliada a métrica 

RDPM (penalidade de atraso relativo médio) e os resultados são exibidos na Figura 5.8. 

Como o RDP mede a relação entre o caminho que um pacote percorre na rede virtual, 

com o caminho que ele percorre na rede física real, a métrica MUNICAST é utilizada 

no cálculo das outras métricas mensuradas, não sendo portanto apresentada no gráfico. 
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Lembrando que, o IP Multicast padrão possui uma solução ótima com o valor de RDP e 

de stress igual a 1. 

Como pode ser observado na Figura 5.8, o RTT, possui o melhor desempenho. 

Isto porque esta métrica consegue produzir uma árvore de distribuição de dados de 

melhor qualidade, uma vez que efetivamente associa proximamente na árvore de 

distribuição, os nós que estão mais próximos na rede física real. O IPXY tem o segundo 

melhor desempenho, sendo em média 150% pior que o RTT. Isto se justifica pelo fato 

que, na prática, não há garantias de que na distribuição dos números IPs, os endereços 

com prefixos comuns estejam na mesma rede, ou mesmo em redes próximas umas das 

outras, conforme demonstrou Freedman (2005). Outro fator, é a opção pela construção 

de uma árvore sub-ótima que se adapte melhor aos grupos mais dinâmicos Neste caso, a 

própria ordem de entrada dos membros no grupo também influenciará na qualidade da 

árvore de distribuição, gerando mínimos locais, conforme detalhado na Seção 4.2. A 

falta de critério do RANDOM leva-o, como esperado, a um RDP maior do que o 

observado nas outras métricas. 

 

 

Figura 5.8 - Penalidade de atraso relativo média entre os nós de um grupo 
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A avaliação da métrica SM (stress médio) foi dividida em duas etapas distintas, 

sendo avaliado o SM na fase de associação dos nós ao grupo e o SM na fase de envio de 

mensagens ao grupo. Esta decisão visou uma melhor comparação das métricas de 

associação, visto que em cada fase o comportamento de cada uma é bastante 

diferenciado. 

O gráfico (em escala semi-logarítmica) da Figura 5.9 mostra o SM da fase de 

associação ao grupo. Observa-se que as métricas têm comportamento semelhante, com 

exceção do RTT. Esta diferença era esperada, uma vez que cada nó que se associa ao 

grupo envia uma requisição de RTT para a raiz da árvore de distribuição e para todos os 

seus filhos. A medida que o tamanho do grupo cresce, a quantidade de requisições 

cresce de forma exponencial. A heurística MUNICAST possui o melhor desempenho, 

uma vez que para a associação ao grupo basta o envio de uma mensagem ao servidor 

que gerencia o grupo.  

Na fase de envio de mensagens (Figura 5.10) os desempenhos se alteram. Aqui a 

heurística MUNICAST possui o pior desempenho, pois para cada mensagem enviada é 

preciso gerar, processar e despachar cada pacote individualmente, para cada membro do 

grupo, o que gera um overhead maior como pode ser acompanho no gráfico (351% no 

melhor caso, e 645% no pior caso, quando comparada ao IPXY). Por outro lado, a 

heurística do RTT nesta fase é a mais eficiente, o que também era esperado, visto que 

neste momento da simulação esta heurística possui a melhor rede overlay entre as 

métricas de associação avaliadas. O IPXY e o RANDOM, mais uma vez tiveram 

desempenho semelhante, só que desta vez, o IPXY começa a se destacar mais 

enfaticamente, pois conforme o grupo cresce, a falta de critério na escolha dos filhos 

começa a influenciar negativamente no desempenho da heurística RANDOM. 

A avaliação da métrica TMFG  (tempo médio de formação do grupo) é exibida 

na Figura 5.11. Aqui todas as métricas possuem comportamento semelhante, e a 

diferença de desempenho entre elas se dá efetivamente pelo número de mensagens 

trocadas, sendo que MUNICAST < IPXY < RANDOM < RTT. No caso específico do 

IPXY e do RANDOM, espera-se que na média ocorra sempre que IPXY < RANDOM, 

como foi o caso das simulações realizadas, mas não há nenhuma garantia formal que 

isso irá sempre ocorrer e com qual freqüência. 
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Figura 5.9 - Stress médio da fase de associação ao grupo 

 

 

Figura 5.10 - Stress médio da fase de envio de mensagem 
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A Figura 5.12 mostra a avaliação do tempo médio de envio de uma mensagem 

para todo o grupo (TMEM). Neste caso, há um reflexo direto da qualidade da árvore de 

distribuição gerada por cada métrica de associação. A mensagem enviada pelo 

MUNICAST segue o menor caminho do algoritmo de roteamento padrão, sendo  a 

métrica com melhor desempenho. O RTT consegue efetivamente gerar uma árvore de 

distribuição melhor que o IPXY (a um custo de uma alta troca de mensagens na fase de 

associação); e o RANDOM, como era esperado possui o pior desempenho, devido à sua 

falta de critério na escolha dos nós quando da construção da topologia virtual, sendo no 

pior caso 60% menos eficiente que o IPXY. 

O gráfico da Figura 5.13 mostra a avaliação da métrica TMRG (tempo médio de 

reconfiguração do grupo) após a saída de um nó. Ou seja, quando tempo leva, em 

média, até que o grupo consiga trocar informações de forma completa novamente.  

Nesta simulação não foi avaliada a métrica MUNICAST, pois nesta heurística não 

existe uma árvore de distribuição de dados. Entre as métricas avaliadas, o RTT obteve o 

pior desempenho, visto que para cada nova reassociação ao grupo, há a necessidade da 

obtenção do round-trip time de cada nó no caminho. Esta operação gera um stress 

considerável, conforme visto na Figura 5.9, além de consumir muito tempo. No pior 

caso, o RTT chegou a ser 568% inferior ao IPXY.  

Com o objetivo de reforçar o estudo do impacto de cada métrica de associação 

no consumo de recursos da rede, com vistas a análise da escalabilidade de cada uma, é 

apresentado na Figura 5.14, um gráfico (em escala semi-logarítmica) com o número 

total de  mensagens trocadas durante um ciclo completo de simulação. Percebe-se que 

os recursos consumidos pelo RTT são muito altos, ou seja, a utilização do RTT em 

grupos muito dinâmicos não aparenta ser muito viável, pois ocorre uma sobrecarga na 

rede a cada nova associação ou reassociação de um membro ao grupo. Por outro lado, se 

a aplicação alvo possui um número pequeno e estável de participantes, o RTT pode ser 

um boa opção, visto que na fase de envio de mensagens ocorre uma baixa troca de 

informações. 
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Figura 5.11 - Tempo médio de associação ao grupo 

 

 

Figura 5.12 - Tempo médio de envio de uma mensagem ao grupo 
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Figura 5.13 - Tempo médio de reconfiguração do grupo 

 

 

Figura 5.14 - Número total médio de mensagens trocadas em um ciclo de simulação 

 



Capítulo 5 - Avaliação dos Resultados  

 

 

 103 

5.3 Comparação do LAALM com Outros Protocolos 

Existem vários algoritmos que implementam a comunicação multicast na 

camada de aplicação. Alguns destes protocolos foram discutidos ao longo do texto, em 

especial no Capítulo 3. Nesta seção será feita uma comparação entre estes protocolos, 

através dos resultados reportados por seus autores; e o LAALM com o IPXY cujos 

resultados foram apresentados nas seções anteriores. É sabido que este tipo de 

comparação não é totalmente válida, pois diferentes características de simulação, como 

topologia, tamanho do grupo, modelo comportamental, e até mesmo o próprio 

simulador utilizado, podem influenciar na comparação de resultados. Contudo, esta 

estratégia é amplamente utilizada em diversos trabalhos científicos, e permite ao menos 

uma idéia inicial sobre a comparação de desempenho entre os pares. 

Bayeux é um protocolo ALM construído sobre o Tapestry que utiliza servidores 

dedicados na forma de nós Tapestry. As árvores de distribuição utilizadas, ao contrário 

do LAALM, possuem raiz na origem, por isso os estados de roteamento armazenados 

crescem linearmente com a quantidade das fontes de dados, ou seja, quanto mais 

membros do grupo forem capazes de transmitir informações, mais árvores terão que ser 

gerenciadas. O impacto deste crescimento linear pode afetar a escalabilidade do sistema 

com relação à quantidade de grupos a serem gerenciados. Além disso, o LAALM não 

utiliza servidores dedicados, apenas as próprias estações finais dos usuários. As 

simulações do Bayeux realizadas por Zhuang et al. (2001), utilizando o gerador de 

topologias GT-ITM [GTITM, 2009], mostram um RDP em torno de 3 unidades e um 

stress de 80 mensagens para grupos com 256 membros. Em grupos de tamanho 

semelhante o LAALM apresentou um RDP em torno de 2,5 unidades e um stress de 25 

mensagens. 

O CAN-Multicast é um protocolo implementado sobre o CAN que suporta um 

grande número de usuários, e permite múltiplas fontes de distribuição de dados. A 

forma como o CAN-Multicast constrói as topologias de controle e de dados, de maneira 

independente da topologia de rede, sem considerar as distâncias relativas entre os nós, 

proporciona um stretch maior que no LAALM, pois o LAALM faz uso do mapeamento 

baseado na hierarquia do endereçamento IP, para anexar os membros do grupo ao nó 

mais próximo possível, sem comprometer a complexidade da operação. De fato, nas 
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simulações apresentadas por Ratnasamy et al. (2001), o RDP atingiu um valor de 8 

unidades e o stress em torno de 60 mensagens para um grupo com 512 membros em 

simulações realizadas no GT-ITM. Em um grupo com 500 membros, o LAALM obteve 

RDP de 2,5 unidades e um stress de 50 mensagens. 

O Pastry oferece suporte a dois protocolos ALM: o Scribe e o Borg. No Scribe, 

de maneira similar ao LAALM, um grupo multicast é gerenciado através de uma árvore. 

Quando um membro associa-se a um grupo, envia uma mensagem usando o ID do 

grupo para localizar o destino. Tal mensagem é encaminhada pelo Pastry para o RP, e a 

partir daí, diferentemente do LAALM, todos os membros do trajeto unicast, que não 

fazem parte da árvore de distribuição, são adicionados. Isto pode gerar uma maior 

dispersão entre os membros do grupo, por isso o Scribe usa um mecanismo de remoção 

de gargalos que limita a dispersão dos nós. No estágio atual, o LAALM não implementa 

mecanismo de prevenção/detecção de gargalos associado ao gerenciamento da árvore de 

distribuição. No entanto, devido ao uso de árvores bi-direcionais, permitindo a 

transmissão da informação a partir do nó onde é gerada, e associações ao nó mais 

próximo, além do próprio balanceamento obtido indiretamente como visto na Seção 

5.2.1, os gargalos são minimizados. Castro et al. (2002) realizou uma abrangente 

avaliação de seu protocolo através do GT-ITM. Apesar de não usar diretamente o RDP 

e sim uma variação deste, a título de comparação com outros protocolos um valor para 

RDP de 1,81 unidades foi apresentado, enquanto o stress foi de 2,4 mensagens para um 

grupo com 100.000 membros [Castro et al., 2003].   

O Borg é um sistema híbrido que explora a assimetria do roteamento em redes 

P2P aproveitando o esquema de distribuição de dados pelo caminho reverso para obter 

uma baixa saturação do meio físico de comunicação. Assim como o Scribe e o Bayeux, 

o Borg constrói uma árvore de distribuição para cada grupo multicast sobre o substrato 

P2P. A vantagem do Borg sobre estes protocolos, e também sobre o LAALM, é usar um 

método híbrido para esta construção, onde através de um parâmetro ! determina a partir 

de qual ponto deve-se utilizar um encaminhamento direto ou reverso. Esta vantagem 

pode ser observada na avaliação conduzida por Zhang et al. (2003) utilizando o GT-

ITM, onde em um grupo de 5.000 membros, o RDP ficou em torno de 1,5 unidades e o 

stress em torno de 1,8 mensagens por link. Contudo, a escolha de um valor ideal para ! 

pode não ser trivial devido aos diferentes ambientes de rede.  
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O TAG e o Mithos não implementam seus protocolos sobre substratos P2P, 

porém ambos utilizam técnicas de consciência de localização. O TAG utiliza uma 

árvore por fonte, em contraste com o LAALM que utiliza uma única árvore 

compartilhada. O processo de envio de mensagens também difere, pois o LAALM 

utiliza uma árvore bi-direcional, enquanto o TAG envia todas as mensagens para o nó 

raiz, e a partir dele as mensagens escoam para todos os membros do grupo. Esta 

estratégia pode gerar um alto stress nos links próximos ao nó raiz, ou mesmo 

sobrecarregá-lo. A avaliação do TAG realizada por Kwon e Fahmy (2002) utilizando o 

GT-ITM, em um grupo com 500 membros, atingiu um RDP em torno de 1,5 unidades, 

compatível com a simulação do LAALM com a métrica de associação RTT, que é a 

métrica utilizada pelo TAG. O stress médio ficou em torno de 138 mensagens. Os 

valores atingidos no LAALM para grupos de tamanho semelhante foram 2,5 e 50, 

respectivamente. 

O Mithos, apesar de prover consciência de localização, utiliza uma abordagem 

diferente do LAALM, através da sua estratégia mesh-first. Nas simulações conduzidas 

por Waldvogel e Rinaldi (2003), utilizando o gerador de topologia INET [INET, 2009], 

em uma rede overlay de quatro dimensões foram avaliadas as métricas de latência (em 

grupos com 1.000 membros) e de path length (em grupos com 200 membros). A 

metodologia de avaliação da latência no Mithos não tem equivalente na avaliação do 

LAALM, enquanto o path length foi de 3 unidades. Em comparação com o LAALM, o 

path length atingido em um grupo com 1.024 membros foi de 1,5611 unidades.  
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Capítulo 6  

Conclusões e Trabalhos Futuros  

Aplicações distribuídas têm sido cada vez mais utilizadas pelos usuários em suas 

próprias estações de trabalho, devido à grande disponibilidade de conexão de rede e a 

facilidade de produção de conteúdo digital. Neste cenário, o uso eficiente dos recursos 

da rede se torna ainda mais imperativo. Desta forma, várias técnicas para minimizar o 

tráfego entre as aplicações têm sido propostas, ressaltando-se a importância de sistemas 

de gerenciamento de grupo no suporte a esta classe de aplicações. O IP Multicast 

atualmente disponível no âmbito da Internet possui uma série de limitações para 

aplicações que necessitam de comunicação em grupo. Pesquisas recentes têm obtido 

êxito na implementação do suporte da comunicação multicast na camada de aplicação 

ao invés da camada de rede. Assim sendo, várias técnicas têm sido utilizadas no 

desenvolvimento destes modelos, entre elas pode-se destacar a consciência de 

localização, que permite que estações que estão próximas na rede física real estejam 

próximas na rede virtual de controle do grupo, o que fará com que os recursos da rede 

sejam utilizados de forma mais racional. 

Esta tese propôs um protocolo de comunicação multicast na camada de 

aplicação com consciência de localização chamado LAALM. Este protocolo foi 

implementado e avaliado em duas etapas diferentes: através de um simulador próprio e 

através do simulador de redes ns-3. No simulador próprio, desenvolvido durante este 

trabalho, foram avaliados aspectos relacionados a qualidade da rede virtual construída, 

enquanto que no simulador ns-3 foram analisados aspectos diretamente ligados à 

topologia de rede. Ao total, sete métricas foram avaliadas: path length, outdegree, RDP, 

stress, time to join, time to first packet, e reconfiguration group time.  
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Na primeira etapa de avaliação foi verificado que a idéia proposta era 

promissora, pois as métricas path length e outdegree obtiveram resultados bastante 

satisfatórios. O path length obtido em um grupo com 100.489 membros foi 15,4% pior 

do que o segundo melhor conjunto teórico, enquanto o outdegree em um grupo com 

10.000 membros foi de apenas 0,0006% na raiz da árvore de distribuição. Na segunda 

etapa, o LAALM foi avaliado em uma topologia realística de rede, com diferentes 

métricas de associação: o IPXY proposto neste trabalho, o RTT utilizado na maioria dos 

protocolos ALM, o RANDOM representando os protocolos ALM sem consciência de 

localização, e o MUNICAST representando a tradicional abordagem do envio de 

múltiplas mensagens unicast. Percebeu-se que não há uma situação ótima para nenhuma 

métrica, e que cada uma adapta-se melhor a alguma característica de uma determinada 

classe de aplicações. De uma maneira geral, o RTT consegue gerar uma rede overlay de 

melhor qualidade com relação à consciência de localização, porém ao custo de uma 

maior troca de mensagens na fase de associação ao grupo, enquanto o IPXY é muito 

eficiente na fase inicial e consegue se manter na média durante a fase de envio. Esta 

característica, possivelmente, indica um melhor desempenho em grupos mais 

dinâmicos. 

Também foram esboçadas comparações com o desempenho de protocolos 

semelhantes encontrados na literatura, através dos resultados reportados por seus 

autores, mesmo sabendo que este tipo de comparação não é totalmente válida. De fato, 

diferentes características de simulação podem influenciar na comparação de resultados, 

não obstante, esta estratégia é amplamente utilizada em diversos trabalhos científicos, e 

permite ao menos uma idéia inicial sobre a comparação de desempenho entre os pares. 

É razoável afirmar, através dos resultados obtidos, que o LAALM possui um 

desempenho superior em redes altamente dinâmicas e com aplicações com alta 

volatilidade dos nós, confirmando que a consciência de localização é realmente um 

aspecto importante a ser considerado, e que deve ser utilizado e aprimorado em novos 

protocolos ALM. Muito embora as características particulares de cada aplicação 

também devam ser levadas em conta na hora da implementação de algum mecanismo 

em particular, conforme visto nas simulações, o que sugere a utilização de protocolos 

ALM adaptativos. 
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As principais contribuições desta tese foram: 

• Proposição, implementação e avaliação de um protocolo ALM com 

consciência de localização, através de uma nova métrica denominada 

IPXY e da tradicional RTT; 

• Construção de um modelo de simulação completo do protocolo 

proposto no simulador ns-3; 

• Construção de um modelo de simulação do protocolo proposto na 

linguagem de programação Java; 

• Caracterização do estado da arte em protocolos ALM, com ênfase nos 

problemas e limitações atuais. 

6.1 Trabalhos Futuros 

Redes virtuais estão sendo consideradas como uma potente ferramenta para 

implementar várias tecnologias inovadoras. Conforme afirmou Haider, Potter e Nakao 

(2009), a virtualização está sendo amplamente saudada na comunidade de pesquisa em 

redes de computadores como um meio para superar as deficiências da atual Internet. 

Recentemente, foi relatado que a virtualização terá posição de destaque na lista das 

principais 10 tecnologias para o ano de 2009, sendo vista como um prenúncio para as 

redes de próxima geração [Gartner, 2009]. 

Neste contexto, seria interessante dar continuidade ao trabalho abordado nesta 

tese, visto que algumas melhorias podem ser adicionadas ao protocolo. Entre elas pode-

se enumerar: 

• Análise e implementação de técnicas para a escolha da melhor opção 

do nó raiz da árvore de distribuição multicast; 

• Avaliação mais abrangente do protocolo na presença de grupos 

altamente dinâmicos; 
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• Alterações no modelo comportamental das estações para simular 

diversos tipos de aplicações e avaliar o desempenho do LAALM 

nestas circunstâncias; 

• Consolidação, implementação e avaliação do mecanismo de tolerância 

a falhas inicialmente proposto para o LAALM; 

• Desenvolvimento de técnicas adaptativas para que o protocolo possa 

utilizar melhor os recursos dependendo do tipo de aplicação sob o 

qual está sendo executado. Futuras aplicações-alvo incluem redes de 

sensores sem fio, redes mesh, e ambientes compartilhados de realidade 

virtual. 
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