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Resumo

Os ambientes de computação móvel possuem características que influenciam o projeto de
sistemas computacionais sob vários aspectos. Os canais de comunicação sem fio apresentam
alta taxa de erros e baixa largura de banda, se comparados às tecnologias anuais de cabea-
mento. C) mobilidade das estações móveis pode causar grandes variações na qualidade da
comunicação sem fio e confere ao ambiente de rede uma topologia dinâmica. Além disso,
dispositivos móveis possuem recursos limitados de processamento e consumo de energia.

O maior impacto dessas características é no desenvolvimento de protocolos de rede. Nestes
ambientes, os protocolos devem implementar mecanismos de correção de erros, controle de
acesso ao meio sem fio, gerência de localização variável de estações móveis e utilizar ade-
quadamente os recursos da rede, sobretudo o acesso aos canais de comunicação e o consumo
de potência.

Devido a essa complexidade adicional dos protocolos para computação móvel, simuladores
têm sido amplamente utilizados com o objetivo de avaliar o desempenho desses protocolos
e a adequação dos modelos de simulação para as aplicações reais, sobretudo os modelos
de mobilidade. Uma limitação comum a esses simuladores é não permitir a simulação de
protocolos de alto nível de forma flexível e adequada.

Esta dissertação apresenta MoBICS (Mobile Computing Simulator), uma ferramenta in-
tegrada para teste e avaliação do desempenho de protocolos distribuídos para computação
móvel. MoBiCS foi projetado para permitir o desenvolvimento de protótipos de protoco-
los e facilitar a descrição de cenários de simulação. Para isso, M.OBI(:S provê ao usuário
um modelo de programação baseado em macro-protocolos, com o qual é possível descrever
protocolos altamente modularizados e organizados em componentes funcionais. No MoBiCS
ainda é possível programar diferentes modelos de simulação a serem aplicados na simulação
do protocolo.

O MoBICS utiliza simulações determinísticas como abordagem para teste e avaliação da
corretude de protocolos. Neste tipo de simulação é possível reproduzir um cenário crítico de
execução e verificar o comportamento do protocolo. Esta abordagem é genérica, aplicável a
qualquer protocolo, e não exige nenhuma especificação formal para avaliação da corretude
do protocolo. O MoBICS implemente ainda um modo de simulação estocástico, com o qual
é possível avaliar o desempenho de protocolos em cenários aleatórios.

Espera-se que ]vloniCS possa ser utilizado como elemento central do protót.ipo da arq-
uitetura do projeto SIDAM e possibilitar o teste integrado dos seus vários componentes
arquiteturais.

Além da ferramenta desenvolvida, as contribuições desta dissertação foram a propos-
ta de uma arquitetura de referência para implementação de simuladores de protocolos que
implementem diferentes modos cle simulação e o desenvolvimento de um arcabouço para a
implementação de modos cte simulação: com o qual no\os modos de simulação podem ser
deserlvolvidos e incorporados ao M.OBiCS.



Abstract

Mobile conlputing environments are characterized by dynamic network topology where
connectivity patterns and transmission iates change very fast both because of host mobility
and wireless transmission problems or resource shortages at the mobile hosts.

Due to these dynamic characteristics, development and testing of distributed programa
and protocols for such environments is even more diHcult than for a static network. For
example, protocols for mobile computing must implement mechanisms for error correction,
wireless media access control, variable location management and adequate use of resources.
mainly the wireless channel access and pou,er consumption.

This calas for tools that facilitate the prototyping and testing of distributed protocols for
difTerent mobility and connectivity patterns. Many protocol simulators have been developed
for mobile computing, performance evaluation and analysis of diKerent simulation modela
applied to this domain. These simulators dizer with respect to simulation performance,
flexibility and the network characteristics being modeled. A common limitation of these tools
is the support for simulation of high levei protocols with Hexible and adequate programming
abstractions.

Tais work describes MoBiCS (Mobile Computing Simulador), a distributed protocol sim-
ulator for mobile computing that facilitates the prototyping and testing of protocols based
on high-levei programming abstractions and simulation transparency. MoBICS has a pro-
tocol programming model based on macro-profoco/s, that supports the description of highly
modularized protocols organized in functional components. The user is also able to program
diüerent simulation modems that can be applíed in the simulation.

Montes adopts determãnàsfãc s mzi/aÉãons as an approach for correctness tesa ofprotocols.
In this simulation mede, it is possible to reproduce a criticam execution scenario and verify
the behavior of the protocol. This approach is generic, applied to any protocol and do not
require formal specifications. Moreover, MoBICS can simulate protocols in a stocAastác rrzode,
in which the usei assign a probabilistic behavior pattern to the simulated network elements.
Tais mode is useful for performance evaluation.

The development of MoBiGS is pare of a larger project called SIDAM (Distributed In-
formation Systems for l\mobile .Agente), which aims at investigating the problema related to
the development of distributed information systems. MoBiCS will be used as a central com-
ponent of the LIDAM architecture and enable an integrated tese of its severas architectural
componente.

Besides the simuiation pool, the contributions of this u,ork are a reference architecture for
development oí protocol simulators that support diRerent simulation nlodes and a franlework
íbr iinplementing new simulation modem, that can be added to the MoniCS.
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Capítulo l

Introdução

Com a miniaturização dos circuitos e dispositivos eletrõnicos e a sua acelerada queda
de preços, computadores portáteis como pa/mfops e PDA's (r'ersona/ Z)ágata/ dssásfanís)
estão se tornando cada vez mais populares. Esses dispositivos podem ser utilizados com
tecnologias de comunicação sem fio, como por exemplo WaveLAN, para compor ambientes
comumente chamados de ambientes de computação móvel. Nestes ambientes, os dispositivos
são chamados de estações móveis e podem migrar sem perder sua conexão com a rede.

Os ambientes de computação móve! possuem várias características que os diferenciam
das redes de computadores convencionais. Os canais de comunicação sem fio apresentam alta
taxa de erros e baixa largura de banda, se comparados às tecnologias anuais de cabeamento.
Enquanto nas tecnologias de redes ílxas a velocidade de transmissão de dados chega a 10 Mbps
em Ethernet, 100 Mbps em FDDI e FasíEÍ/zerneÉ e 155 e 622 Mbps em ATM, em redes sem fio
baseadas no anual padrão IEEE 802.1 1 essa taxa é limitada em l Mbps j71, 911. A mobilidade
das estações pode causar grandes variações na qualidade da comunicação sem fio e confere ao
ambiente de rede uma topologia dinâmica. Além disso, dispositivos móveis possuem recursos
limitados de processamento e consumo de energia. Por outro lado, ambientes de computação
móvel viabilizam a implementação de várias aplicações conscientes da localização (moóáZãlg/-
apare) como a descoberta automática de serviços e serviços dependentes de contexto, tais
como 1251.

Todas essas características influenciam o projeto de sistemas computacionais sob vários
aspectos IS61, tais como a implementação de banco de dados, interfaces com usuário, segu-
rança e protocolos de comunicação.

No caso de algoritmos distribuídos, é necessário implementar várias modificações nos al-
goritmos projetados para redes convencionais, a fim de que sejam garantidas a eficiência
e corretude da interação distribuída. Nos ambientes de computação móvel, os algoritmos
distribuídos devem ser capazes de manter a interação com um número variável de partici-
pantes, uma vez que as desconexões são corlstantes. Além disso, as desconexões voluntárias
não devem ser tratadas com a semântica (te uma falha. Algoritmos distribuídos devem ain-
da ser implementados para minimizar o uso dos canais de comunicação sem fio. Em l81 há
uma discussão detalhada sobre inHuência das características dos ambientes de computação
no projeto de algorit.mos distribuídos.

l



Introdução

Algoritmos distribuídos são implementados em aplicações ou protocolos de comunicação
de alto nível, também chamados proíoco/os dásfràóuídos. Os protocolos distribuídos possuem
várias características que os diferenciam dos protocolos ponto-a-ponto. Nos protocolos dis-
tribuídos o estado do algoritmo é mantido distribuído entre os participantes da interação.
Assim. uma eventual desconexão pode causar a perda parcial deste estado. Os protoco-
los distribuídos são altamente influenciados pela mobilidade. Enquanto que nos protocolos
ponto-a-ponto a mobilidade influi apenas na modificação do estado de acessibilidade entre
dois hosfs, nos protocolos distribuídos a mobilidade pode provocar uma reorganização do
estado distribuído do algoritmo e modificar a forma como as mensagens são encaminhadas.
Por exemplo, há vários algoritmos distribuídos l4, 89, 941 que se baseiam em topologias
de interconexão entre participantes Esses algoritmos precisam se reorganizar sempre que
houver uma modificação na topologia da rede. Por este motivo, a validação dos algoritmos
distribuídos é mais complexa do que a dos protocolos ponto-a-ponto e a escolha do modelo
de mobilidade pode influenciar diretamente o resultado da simulação.

A simulação é uma abordagem amplamente utilizada para avaliação de protocolos de
rede, sobretudo protocolos para computação móvel, cujo critério de avaliação é tipicamente
a escalabilidade. Existem vários simuladores para computação móvel j18, 21, 24, 68, 76, 81,
82, 961, que diferem entre si quanto aos aspectos de flexibilidade, desempenho de simulação
e poder de modelagem. Uma limitação comum a esses ambientes é não permitir a simulação
de protocolos de alto nível, como protocolos distribuídos, de forma flexível e adequada. Em
alguns casos, isso ocorre por excesso de detalhamento do ambiente simulado ou pela falta
de abstrações de programação de alto nível. Não existem ferramentas integradas para teste,
validação e análise de desempenho que possam ser aplicadas em protocolos distribuídos para
computação móvel. Apesar da influência da mobilidade nestes protocolos, a maioria das
ferramentas não disponibiliza abstrações para a definição e implementação de modelos de
mobilidade adequados à análise dos protocolo.

Esta dissertação apresenta MoBiCS l (Mobile Computing Simulador), um simulador de
protocolos distribuídos para computação móvel, que integra em uma única ferramenta a
prototipagem, teste, validação e avaliação de protocolos distribuídos. O simulador facilita
a programação de protótipos de protocolos, tendo como base um modelo de programação
modular e orientado a eventos, baseado no conceito de macro-protoco/os.

MoBiCS implemente dois modos de simulação: deÉerrrzãnúlãco e esZocástáco. No modo de
simulação determinístico, o usuário pode simular o protocolo em um cenário determinístico
descrito em um script. Neste modo, o usuário deverá programar situações críticas de exe-
cução do protocolo, com o objetivo de realizar testes, depurar e validar o protocolo. No
modo de simulação estocásticoz, o usuário pode simular o protocolo em um cenário aleatório,
submetendo-a a simulações exaustivas a fim de analisar o seu desempenho. MoBiCS define
várias abstrações com as quais o usuário pode programar o seu próprio modelo de simulação
e aplica-lo à simulação estocástica. Por exemplo, o usuário pode implementar e configurar o
seu próprio modelo de mobilidade

l Pronuncia-se mobjz.

20 termo estocásÉÍco possui o mesmo sentido de proóaóz/z'súico e indica algo que é governado pela pro
bt\bilidade 1381. No caso deste modo. o comportamento do ambiente simulado é descrito probabilisticanlente.
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Introducão

MoBICS implernenta transparência de simulação para o programador. Isso significa que
os protótipos de protocolos podem ser simulados nos diferentes modos de simulação, sem que
seja necessária nenhuma modificação ou configuração nos protocolos.

A partir do piojeto do MloniCS, foi desenvolvida uma arqu feÉurcz de re.ferêncÍa que
generaliza a arquitetura do MoBiCS e permite a construção de simuladores de protocolos
nos quais diferentes modos de simulação podem ser desenvolvidos e incorporados, com total
transparência cle simulação para os programadores de protocolos. A arquitetura de referência
estabelece ainda conceitos e requisitos que devem ser implementados pelos simuladores e
adota uma abordagem para avaliação da corretude de protocolos baseada em simulações
determinísticas.

Além da ferramenta de simulação e da arquitetura de referência, outra contribuição des-
ta dissertação foi o desenvolvimento de um arcabouço3 para implementação de modos de
simulação com o qual novos modos de simulação podem ser facilmente desenvolvidos e incor-
porados ao simulador.

MoBiCS foi desenvolvido no contexto do projeto SIDAM4 (Sistemas de Informação Dis-
tribuídos para Agentes Móveis) 1331 com o qual pretende-se utilizar uma arquitetura de
computação mó't'el para implementar "serviços de informação descentralizados para consulta
por agentes móveis" 1291. A aplicação de referência para o projeto é um sistema on-lhe de
disseminação de informações sobre tráfego. No contexto do projeto, foram desenvolvidos al-
guns protocolos l34, 32j que estão sendo simulados com o MoBiCS. Além disso, espera-se que
o simulador possa ser utilizado como elemento central do protótipo da arquitetura SIDAM e
possibilitar o teste integrado dos seus vários componentes arquiteturais.

Organização desta Dissertação

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: o capítulo 2 descreve os principais
trabalhos na literatura relacionados com o tema desta dissertação, incluindo alguns simu-
ladores para redes móveis sem fio e alguns ambientes de desenvolvimento de protocolos. O
capítulo 3 apresenta o modelo de sistema de computação móvel adotado e discute breve-
mente a influência da mobilidade nas diversas camadas de protocolos. Esta seção também
apresenta a classe de protocolos que será simulada pelo ambiente, chamada profoco/os dis-
tribuídos. O capítulo 4 apresenta a arquitetura de referência proposta em relação aos seus
requisitos de projeto, arquitetura de software e conceitos propostos. O capítulo 5 descreve o
simulador MoBiCS, do ponto de vista de um usuário, e no capítulo 6 é descrito um exemplo
de simulação de protocolo usando o MoBiCIS. O capítulo 7 apresenta os principais detalhes
de implementação do simulador. O capítulo 8 apresenta uma avaliação da implementação
feita, enquanto que algumas conclusões e propostas de trabalhos futuros são apresentadas no
capítulo 9.

3 Eram ewoTh

40 projeto SID.\l\4 é patrocinado pela F.\PESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo) l] ]-oc. No. 98/06138-2
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Capítulo 2

Trabalhos ]3,elacionados

Há dois principais problemas relacionados ao projeto e implementação da arquitetura de
simulação proposta. O primeiro problema é desenvolver um modelo de programação que
permita a prototâpagem de protoco/os. O segundo problema é a ãmp/emenÍação de um sámu-
/apor que faça uso dessa arquitetura e simule o ambiente de computação móvel desejado.
Este capítulo descreve os principais trabalhos encontrados na literatura que propõem direta
ou indiretamente soluções para esses dois problemas. A seção 2.1 descreve vários ambientes
para implementação modular ou prototipagem de protocolos e que definem modelos de pro-
gramação de protocolos orientados a diferentes aspectos, como configurabilidade e eficiência.
A seção 2.2 enumera e descreve as características dos principais simuladores de computação
móvel existentes, com ênfase na arquitetura e nos aspectos de ambientes de computação
móvel simulados. O capítulo ainda apresenta na seção 2.3 uma breve discussão sobre as
abordagens para validação de protocolos baseadas em simulação, uma vez que este também
é um dos objetivos da arquitetura.

2.1 Ambientes para Implementação Modular de Pro.
tocolos

Devido ao aumento da complexidade dos ambientes de rede, vários ambientes têm sido
desens,ouvidos para oferecer uma infra-estrutura para implementação de protocolos. O prin-
cipal objetivo desses ambientes é facilitar a prototipagem e o desenvolvimento de protocolos
eficientes. Esta seção descreve três desses ambientes: ADAPTIVE, Morpheus e Coyote. Esses
ambientes foram escolhidos por promoverem modularização, abstrações de programação e
configurabilidade às implementações.

2.1.1 ADAPTIVE

ADAPTIVE j191 (A Dynamically Assembled Protocol Transformation, Integration and
Evaluation) é urra ambiente flexível para o desenvolvimento de protocolos considerando di-
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Trabalhos Relac;onados 2. 1 Ambientes para Implementação Modular de Protocolos

versos requisitos de dualidade de serviço (QoS) em redes de alto desempenho. O ambiente
possui um conjunto de ferramentas com as quais é possível compor e experimentar difer-
entes protocolos, modificando as sessões e arquàfefuras de processos, cie maneira a prover
funcionalidade, desempenho e flexibilidade.

As sessões são "instâ.ncias" executáveis de um protocolo de comunicação, contendo in-
formações de contexto e tarefas em processamento. Em ADAPTIVE pode-se configurar uma
sessão através da escolha de diferentes mecanismos para uma determinada tarefa do pro-
tocolo, como por exemplo, a política de retransmissão de pacotes. A configuração da ar-
quitetura de processos é feita verticalmente através da escolha da família de protocolos a
ser utilizada (TCP/IP, por exemplo) e/ou horizontalmente, através da escolha de protoco-
los específicos para cada camada (como entre TCP e UDP). Essas configurações podem ser
estáticas, definidas em tempo de compilação, ou dinâmicas. Esta segunda forma permite a
adaptação às mudanças nos requisitos da aplicação (QoS), características da rede (causadas
por congestionamento, por exemplo) ou disponibilidade de recursos do sistema.

As ferramentas de ADAPTIVE permitem medir o desempenho de diferentes configurações
de protocolos e comparar diferentes soluções de acordo com os requisitos da aplicação.

2.1.2 Morpheus

Morpheus lil é uma linguagem de programação orientada a objetos destinada à implemen-
tação de protocolos com alto desempenho. Um protocolo é uma classe que estende uma das
classes básicas definidas por Morpheus. Dessa forma, Morpheus possibilita a modularização,
a reutilização de código e a transparência de detalhes com a ocultação de informação.

Há cinco classes básicas em Morpheus: Profoco/, t/7zderSap, Quer.Sap, t/nde7"$essàon e
OuerSessÍon. Profoco/ representa a implementação de um protocolos cada instância dessa
classe representa um diferente protocolo implementado. t/nderSap e OuerSapl representam
a interface entre dois diferentes protocolos (objetos da classe F'rofoco/). UnderSap está as-
sociado ao protocolo que utiliza um serviço da rede e OuerSap ao protocolo que provê o
serviço. As classes UnderSessãon (lado do cliente) e OuerSession (lado do servidor) represen-
tam sessões, ou seja, fluxos de dados entre objetos UnderSap e OuerSap. Elas implementam
as operações de entrega e recebimento de mensagens. Há ainda três classes frequentemente
utilizadas pe[os protoco[os mas que não são extensíveis: ]14essage, .A4ap (tabela casa) e Euent
(eventos) . Um objeto Profoco/ é composto de vários objetos UnderSap, OuerSap, UrzderSes-
sion e OuerSessl,on,.

Em Morpheus, um protocolo está associado a um perfil (share), que define a tarefa que
ele desempenha. Os protocolos podem implementar três possíveis perfis: mu/íáp/Czar (para
protocolos de multiplexação e demultíplexação), worker (detecção de erro, retransmissão,
reordenação, duplicação de mensagens, etc) e router (manipula endereços de máquinas).

Um compilados se encarrega de traduzir um código Morpheus para um código de alto
desempenho: baseando-se no conhecimento do tipo da aplicação alvo (identificando em qual
perfil o protocolo se aplica), no conhecimento da arquitetura de hardware utilizada e uti-

' S,4Ps são Seru7lce .4ccess Pozrzis, interfaces de serviços de comunicação.
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lizando técnicas específicas de otimização, como expansão em linha de chamadas de funções

2.1.3 x-Kernel e Coyote

x-Kernel IS51 é um sistema operacional orientado a comunicação que adora uma organi-
zação modular de protocolos. A arquitetura do x-Kernel possibilita a construção e composição
hierárquica de protocolos de rede, a partir de uma interface de programação de protocolos
composta de três operações: demux, que passa uma mensagem para uma sessão de pro-
tocolo de mais alto nível, push, responsável pelo envio de mensagens para uma sessão de
protocolo de mais baixo nível e pop, que implemente o recebimento de uma mensagem de
uma camada de mais baixo nível, como resultado de um demux. x-Kernel usa o modelo de
execução de uma [Aread por mensagem e possui ainda uma bib]ioteca com a implementação
dos protocolos mais comuns.

Coyote j13, 151 é um sistema para construção de protocolos modulares e configuráveis
que estende o x-Kernel na medida em que permite a composição de protocolos em um nível
adicional: o de composição horizontal ou modu]ar. O objetivo do Coyote é permitir a im-
plementação de protocolos com maior expressibilidade, facilidade de manutenção, eficiência,
reutilização de código e configurabilidade. No modelo de programação do Coyote, protoco-
los são compostos de módulos chamados macro-profoco/os, que implementam uma semântica
específica do protocolo. A flexibilidade de composição de módulos torna possível a experimen-
tação de diversas alternativas de implementação, mantendo a funcionalidade do protocolo.

A interação entre micro-protocolos é feita através de eventos. Para cada micro-protocolo
pode-se definir um conjunto de eventos tratáveis, condições para recebimento de eventos e
uma sequência de ações associadas ao recebimento de cada evento. Há dois tipos de eveD-
tos: os pré-definidos, tipicamente relacionados a mensagens recebidas de outras camadas de
protocolos, e os definidos pelo usuário, que são gerados no corpo dos micro-protocolos im-
plementados. Um sistema em tempo de execução é responsável por captar todos os eventos
gerados e executar seus correspondentes tratadores. Há um tipo especial de evento chamado
evento de tempo, que possibilita a execução de ações relacionadas à passagem de tempo e
ações a serem executadas periodicamente.

O trecho de pseudo-código da figura 2.1 trata dois eventos: Message.Pushed.From.CP,
que é um eveltto pré-definido correspondente ao recebimento de uma mensagem x-Kernel de
um protocolo de camada superior, e Beacon.Temer, um evento de tempo repetitivo (a cada
100 ms) inicializado no campo initialize.

No âmbito do projeto Coyote, foi implementado um conjunto de micro-protocolos para
computação móvel li41, adotando diversas implementações para coordenação de Àando#j
detecção de harzdo.ÜI, pre't'enção de oscilação no bando.F em regiões sobrepostas de células,
desconexão e protocolos para qualidade de serviço.
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initíalize{
setTinlerEvent(beaconTimer, REPEATING 100)

>
actíons{

Message.Pushed From.CP(CP Msg-t Msg)
msgSent = true;

Beacon.Tiiner0 -->

if (ImsgSent){
sendMsg(beacon);

}

}

Figura 2.1: Trecho de Pseudo-código de um Micro-protocolo no Coyote

2.2 Simuladores para Computação M(5vel

Muitos simuladores já foram desenvolvidos para computação móvel. Eles podem ser
classificados de acordo com a flexibilidade em sana/odores de rede e sámu/odores de protocolos.

Simuladores de rede (como j18, 24, ÕSI) são desenvolvidos para simular um ambiente
específico de rede e protocolos, em relação a diferentes padrões de topologias e/ou de com-
portamento dos elementos da rede. Por exemplo, em j181 e 1821 são apresentados simuladores
de rede que permitem o teste de diferentes estratégias de atualização da localização de es-
tações móveis em redes celulares. Geralmente, os simuladores de rede modelam o ambiente
em um grau menor de detalhamento e implementam algoritmos de simulação mais eficientes,
baseando-se no conhecimento das características do ambiente simulado. Além disso, a inter-
face com o usuário é projetada para permitir uma melhor visualização apenas das informações
relevantes para simulação realizada.

Simuladores de protocolos, por outro lado, são implementados para serem flexíveis e per-
mitir a implementação e o teste de protocolos para um ambiente de rede simulado. Devido
ao seu caráter genérico, o desempenho de simulação desses simuladores é tipicamente inferior
ao dos simuladores de rede. Em contrapartida, a abordagem de implementação desses simu-
ladores permite o uso de abstrações flexíveis e reutilizáveis, na maioria das vezes baseadas
em arquiteturas orientadas a objetos. Em um mesmo simulador pode-se encontrar aspectos
de simuladores de rede e de simuladores de protocolos.

O simulador MoBiCS, implementado a partir da arquitetura proposta, faz parte da classe
dos simuladores de protocolos, que tem como principais representantes, para computação
móvel. os simuladores ns e o GloMoSim. As duas seções seguintes descrevem os aspectos
arquiteturais, o modelo de programação de protocolos e os modelos de simulação desses dois
simuladores. A seção 2.2.3 enumera e descreve brevemente outros simuladores desenvolvidos
especialmente para computação móvel.
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2.2.1 GloJ\4oSim

GloMoSim l77, 961 (G/oZ)a/ /WoZ) /e SZ/atem S;mu/alar) é um simulador de redes sem fio
baseado em bibliotecas, desenvolvido no Laboratório cle Computação Paralela da Universi-
dade da Califórnia em Los Angeles. O GloMoSim implementa um conjunto de protocolos para
redes sem fio, organizados em uma arquitetura em camadas, mostrada na figura 2.2. Esses
protocolos são organizados em módulos que definem um aspecto específico dos protocolos de
comunicação sem fio.

icaçao Gerador de Traí

Camada de Tra rte:TCP,ÜDPIRTP

IP, iP Move

Camada de Rede sem Fiõ : VC

Cãããdã ãê Rêd

Clusterin

Link de Dados
MAC

Modelo de Radio

Modelo de Pro / Modelo de Mobilidade

Figura 2.2: Arquitetura de Camadas de Protocolos de GloMoSim

A biblioteca é implementada em Parsec j101 , uma linguagem de simulação paralela baseada
em C. Novos protocolos e módulos programados em Parsec podem ser adicionados à biblioteca
para compor diferentes simulações. Os novos módulos devem estar em conformidade com uma
API definida pelo GloMoSim para a comunicação entre as camadas da figura 2.2

O núcleo de Parsec implemente uma máquina de simulação de alto desempenho, que
utiliza vários protocolos para simulação paralela e distribuída. Essa característica permite
a utilização do GloMoSim para simulação de redes de computação móvel de larga escala.
Além disso, Parsec permite tornar a maior parte dos detalhes de simulação transparentes ao
progran)ador. Em alguns casos, entretanto, o usuário precisa definir o mapeamento de enti-
dades para processadores e especificar a topologia de comunicação requerida pelo algoritmo
de simulação paralela.

Para programar um protocolo, o usuário deve utilizar o modelo de programação de Parsec.
Neste modelo, protocolos são implementados em módulos monolíticos chamados enÉÍdades.
Cada entidade define a posição na camada de protocolos do GloMoSim, as mensagens trocadas
com as demais camadas e o algorítmo do protocolo, que define as ações que de\;em ser
executadas no recebimento de cada mensagem.

,:\. figura 2.3 mostra um esboço de um protocolo da camada l\'lAC implemente(to em Parsec.
O exemplo especifica duas das i-mensagens que o protocolo po(]e tratar: C].earedToSend e
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message ClearedToSend {l;
message NetwoikPacket {lP dest

byte buaerjPACKET SIZEj;J;

entity MAC-Protocol(IP mylP){
bool transmitting;
while (true){

receive(NetwoikPacket np) when
(ltransmitting) {
transmitting = true;
push(np, buaer);
send RequestClearToSend

{np.desta to radio;

or receive(ClearedToSend cts){
/* <.<. cade>-; */

}

/i' <.<.handting of other messctges>>
}

V

Figura 2.3: Exemplo de Implementação de Protocolo no GloMoSim

NetworkPacket. No corpo da declaração do protocolo, o programador especifica as ações do
protocolo que processam cada uma das mensagens.

Para atender aos requisitos de escalabilidade, em GloMoSim uma máquina na rede simu-
lada não é mapeada em uma entidade Parsec. Ao invés disso, toda a rede é decomposta em
partições que são simuladas por uma única entidade Parsec. Nessa abordagem, a modulari-
dade é obtida através da incorporação de entidades dentro de entidades. Esse encapsulamento
permite um melhor desempenho de simulação mas exige que o programador tenha consciência
desse detalhe arquitetural durante a implementação do protocolo.

Parsec contém uma ferramenta visual chamada PAvE, que permite o projeto de programas
Parsec através de uma interface gráfica e a configuração dos modelos de simulação.

Um arquivo de entrada define os parâmetros da simulação de acordo com o modelo de
simulação para computação mó't'el do GloMoSim. Neste modelo, os parâmetros de simulação
são o número de estações móveis, a estratégia de distribuição das estações no ambiente e o
modelo de mobilidade, escolhido a partir de dois modelos bem definidos. O usuário ainda
indica nesse arquivo quais são as informações (fracos) que ele deseja coletar na saída da
simulação. dentro de um conjunto extenso de informações definidos pelo GloMoSim.

\.vários trabalhos recentes, como l48, 831, fizeram uso de GloMoSim para simular e axalíai
de desempenho de protocolos para computação móvel. Alguns desses trabalhos identificaram
limit.ações no ambiente para a simulação adequada de prot.ocolos específicos. Por exemplo, na
simulação apresentada em 1481, o modelo de mobilidade do GloMoSim foi modifica(to porque
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mostrou-se insuficiente para uma avaliação efetiva do protocolo

2.2.2 Ns

Ns j21, 921 é um simulador de eventos discretos flexível e de caráter geral amplamente
utilizado para simulação de protocolos de rede. Ele foi desenvolvido na Uni\;ersidade da
Califórnia em Berkeley como parte do projeto VINT, do qual ainda participam LBNL2,
UCS/ISl3 e Xerox P.\RC. O ns pode ser utilizado também como um emulador de rede.
fazendo com que uma rede simulada interaja com uma rede real. O pacote do ns ainda inclui
geradores de padrões de falhas, tráfego e tipologia de rede e uma ferramenta de animação
de rede chamada nam l35j.

Ns utiliza um modelo de programação em dois níveis: o núcleo de simulação é implemen-
tado em C++, que interage com módulos programados em OTcl, uma extensão orientada a
objetos de Tcl. O núcleo em C++ implementa a funcionalidade da rede, as primitivas e a
máquina de simulação, enquanto que OTcl é utilizado para definir, configurar e controlar as
simulações. Todo objeto simulado é implementado por um objeto C++, que confere eficiência
à implementação e que pode ser estendido para criar características específicas e adicionar
funcionalidades ao simulador. Esses objetos são mapeados para objetos OTcl, que o usuário
pode configurar e incorporar à sua simulação, o que confere abstração sobre detalhes de im-
plementação do objeto C++. Com esse modelo de dois níveis e orientado a objetos, ns visa
atender os requisitos de desempenho e flexibilidade.

Um protocolo é programado em uma classe C++, que estende a classe Agent, e imple-
menta os métodos Agent . cominand( . . . ) e Agent . recv( . . . ) . A figura 2.4 mostra a interface
da classe de um protocolo implementado em ns 1431. O método Agent . command( . . . ) define
as ações de inicialização do protocolo, e é chamado externamente por scrzpts OTcl durante
a simulação. O método Agent .recv( . . . ) deâne as tarefas que o protocolo executa após o
recebimento de cada uma das mensagens a ele associadas.

class PingAgent : public Agent {
public:

PingAgent0;
int command(int argc, const char*const* argv)
void recv(Packet* , Handler*);

protected:
int off.pino-;

};

Figura 2.4: Exemplo de Esboço de Protocolo Implementado para Simulação no ns

Depois de implementada, a classe em C++ precisa ser mapeada para uma classe OTc].
com a qual o usuário pode definir a interface do protocolo no ns pela qual ele é configurado. A

2Laxx Fende Berkeley Nacional Laboratoiy
3lnformation Science liist.itute da University of Southern Californía
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incorporação do protocolo no ns exige ainda a inclusão de informações específicas do simulador
para que o protocolo compilado possa interagir com um código OTcl.

Embora a versão 2 no ns, chamada ns-2, permita a implementação e simulação de protoco-
los de comunicação para meio sem fio elb redes locais, ela ainda não contemplava mobilidade
de estações e outras características necessárias para a simulação de um ambiente de com-
putação móvel completo. Um grupo de pesquisadores do prometo Monarch 1471, da Carnegie
]vlellon University, implementou uma extensão 1221 ao ns-2 que ampliou o seu uso para simul-
ação de protocolos para computação móvel. Esta extensão implementou vários protocolos,
modelos de comunicação sem íio e de mobilidade.

Nesta extensão, a mobilidade é descrita na forma de movimentos explícitos das estações,
em termos de posição cartesiana e velocidade. O usuário pode utilizar um programa OTcl
para descrever a mobilidade, descrevendo explicitamente a mobilidade dos nós ou criando
abstrações sobre o modelo básico definido. O modelo de mobilidade adotado é o "random
waypoint" 1591. Há ainda um gerador de migrações, que define movimentos aleatórios basea-
dos em parâmetros definidos pelo usuário.

Muitos trabalhos de pesquisa fizeram uso de ns para simular protocolos para computação
móvel, sobretudo para redes ad /zoc. Os trabalhos l45, 50, 54, 58, 62, 67, 70, 73, 88, 901 são
exemplos recentes de uso do ns.

2.2.3 Outros Simuladores

Além do ns e do GloMoSim, existem vários outros de simuladores para computação móvel,
como j18, 24, 37, 49, 68, 76, 81, 821. Diferentemente dos simuladores apresentados, estes são
simuladores de rede, projetados para simular ambientes e/ou características bem específicas.
Há ainda simuladores que foram desenvolvidos apenas para simular protocolos específicos,
como l23, 75, 9SI.

WiPPET lr61 é um simulador de redes sem fio projetado para avaliar algoritmos de gerência
de recursos de transmissão de rádio-freqüência e protocolos de transporte. WiPPET é imple-
mentado com o arcabouço TeD/C++ 1791, que executa sobre uma máquina de simulação que
utiliza um algoritmo Time Warp. C++ é usada para implementar os detalhes funcionais dos
elementos simulados e a interface da camada TeD com a camada de simulação do WiPPET
MetaTeD é uma linguagem de alto nível para a descrição de redes de telecomunicações. Ela
define abstrações próprias para este domínio de aplicação. WIPPET define um conjunto de
objetos TeD que modelam mobilidade, modelo de propagação de rádio e protocolos. Esses
objetos interagem com objetos C++ para compor uma simulação. O modelo de mobilidade
pode conter uma descrição bem detalhada do ambiente, como a geometria do terreno no qual
as estações migram. A mobilidade pode ser descrita por trajetórias pré-computadas a partir
de arquivos de entrada ou pela descrição de padrões de mobilidade.

MobSim++ 1681 permit.e simular redes de telecomunicações com o objetivo de avaliar os
efeitos de alocução de recursos em redes celulares. Devido ao domínio das características ava-
liadas; MobSim++ modela detalhadamente o ambiente de rede, fazendo o uso de metodologias
de paralelização para tornar a simulação eficient.e, e sc baseia em um núcleo de simulação
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que usa Torne Warp.

SWiMNet j181 é um simulador projetado para a avaliação do desempenho de pedes estru-
turadas PCS com relação a chamadas e blo(lueios de chamadas feitas por estações móveis. O
simulador estabelece um modelo de mobilidade fixo, no qual as estações móveis são classifi-
cadas em quatro classes, de acordo com seu padrão de migração: Worker, Wanderer, Static
e 'rraueter.

Hodge 1491 descreve um ambiente de simulação de redes móveis sem fio, que tem como
objetivo modelar o desempenho de aplicações cliente-servidor em função da mobilidade, tec-
nologias sem fio empregadas e características de erro dos canais. O simulador desenvolvido
adora um modelo rígido de mobilidade, no qual células são divididas em zonas lógicas, que
definem taxas de erros e mobilidades próprias.

MCE j811 é uma plataforma de software para o desenvolvimento e simulação de aplicações
em uma rede móvel sem fio. Na arquitetura de MCE uma aplicação convencional pode ser exe-
cutada sobre a rede emulada, sem que seja necessária nenhuma alteração de código. Estações
móveis e estações base são simuladas por processos executando em uma máquina UNIX e
a migração de estações é simulada por migração de processos entre máquinas. O simulador
define uma interface de programação com primitivas de localização, de envio mensagens entre
acta-Ãoa -i''--,.;. . 'lo a;,..,.1.,;,~ ,4. .nl;,.,=.\-ouuiyvLO iiiv Y\.flo b \.i\.r Diiiiuic&\gc&u \xai a /fila\a-\J.

2.3 Verificação da Clorretude de Protocolos

Há basicamente três abordagens para a verificação da corretude de protocolos: execução
de testes, uerl$cação /orça/ e sjmu/anões ezausfãt;as. Cada uma das abordagens contribui
para a validação de protocolos com um diferenciado grau de garantia da corretude.

Existem simuladores j12, 511 que testam a corretude de um protocolo utilizando uma
abordagem de simulação baseada na uaZàdação de especê/ícações de protoco/os. Essa categoria
de simuladores verifica a consistência lógica da especificação de um protocolo, geralmente
descrito em uma linguagem formal, e a satisfação de propriedades que expressam os compor-
tamentos esperados do protocolo.

A maioria desses simuladores se baseiam em algoritmos para análise de alcançabilidade
(real/zaóá/áty ana/g/sÍs) que testam se todos ou uma parcela representativa dos possíveis es-
tados (de um protocolo distribuído), alcançáveis a partir de um estado inicial, satisfazem
as propriedades desejadas do protocolo. Exemplos de simuladores nesta categoria são SPIN
(para a linguagem Prometa) ISll e Verif (para a TDF LOTOS) j121.

Esses simuladores dificilmente podem ser utilizados para a classe de protocolos que se pre-
tende simular, devido ao grande número de variáveis associadas ao ambiente de computação
móvel, tais como localização e qualidade da comunicação sem fio.

Outra abordagem utiliza geradores de testes para casos críticos de execução dos protoco-
los 1461, que podem ser simulados, por exemplo, no ns. Entretanto, esta técnica não é flexível
o suficiente para permitir o teste de qualquer protocolo.

12



Trabalhos Relacionados 2.3 Verificação da Corretude de Protocolos

Um dos requisitos da arquitetura de referência e do simulador foi propor uma abordagem
para verificação da corretude de protocolos. A abordagem adorada é baseada em simulações
determinísticas, nas quais o simulador reproduz cenários determinísticos de testes que são
definidos pelo usuário. Se comparadas às diferentes abordagens para 't'alidação de protocolos,
essa técnica apresenta características das abordagens baseadas em testes e em simulações
exaustivas. No caso desta última abordagem, simulações estocásticas podem ser utilizadas
em complementação às simulações determinísticas.

Resumo

O projeto de um ambiente de simulação que atenda aos requisitos adorados nesta disser-
tação deve incorporar facilidades de ambientes de desenvolvimento de protocolos, simuladores
de protocolos para computação móvel e abordagens para validação de protocolos. Há vários
trabalhos na literatura que contemplam cada uma dessas áreas de pesquisa. Entretanto não
existe nenhum trabalho que incorpore todos esses requisitos em um ambiente, e permita a
prototipagem e a validação de protocolos distribuídos para computação móvel.

Os principais requisitos para a arquitetura de referência e implementação do MoBIGS
foram a disponibilização de um modelo de programação de protocolos adequado à prototi-
pagem, flexibilidade e extensibilidade, que permita a simulação de um ambiente de com-
putação móvel no nível de detalhamento adequado para protocolos distribuídos e com uma
abordagem para validação adequada a esta classe de protocolos.

O capítulo 8 apresenta uma comparação entre MoBICS e os trabalhos apresentados neste
capítulo, destacando as diferenças com outros simuladores e as contribuições do simulador.
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Capítulo 3

Protocolos para Computação Móvel

Este capítulo descreve o modelo de sistema para computação móvel adotado neste tra-
balho. Este modelo define basicamente as características do ambiente de computação móvel
e a classe de protocolos que devem ser simulados. A seção 3.1 apresenta o modelo de sistema
e define os termos utilizados no restante da dissertação. A seção 3.2 discute a influência
da mobilidade nas diferentes camadas de uma arquitetura geral de protocolos. A seção 3.3
discute a programação de algoritmos distribuídos para computação móvel e define o conceito
de pratico/os dàsfrábuídos. O simulador Movi(7S foi projetado para simular esta classe de
protocolos. A seção 3.3.1 apresenta um exemplo de protocolo distribuído chamado RDP, que
será utilizado no capítulo 6 para exemplificar o uso do simulador.

3.1 INZlodelo de Sistema e Definições

Há dois possíveis modelos de sistema para computação móvel: redes móveis esírzzfuradas
e redes ad /zoc. Em redes ad /zoc, uma estação móvel pode se comunicar diretamente com
outra estação móvel localizada dentro do seu raio de ação ou utilizar outra estação móvel
como intermediária da comunicação. O modelo de sistema para computação móvel adota-
do nesta dissertação é o modelo de redes móveis estruturadas no qual uma estação móvel
se comunica com outra utilizando a rede fixa como intermediária. Os principais termos e
definições associados a este modelo e utilizados ao longo desta dissertação são os seguintes:

Rede Fixa - porção da rede formada por elementos de rede convencionais conectados fisi.
comente.

Máquina Fixa - dispositivo conectado fisicamente à rede, com localização geográfica e en.
dereço de rede fixos.

Estação Móvel ou Mlh (Mobile -post)
(endereço) à rede podem variar.

dispositivo cuja localização e ponto de conexão

Estação Base ou Mss (Mobile Support Statíon) - máquina fixa responsável pela co
r)Indicação de t.odos os k//?.s, dentro de uma det.erlninada legião (célula)

14



Protocolos para Computação Móvel 3. 1 Modelo de Sistema e Definições

Célula área geográfica sob a responsabilidade de um À/ss

Canal sem fio - canal de comunicação entre um JMss e um À//z, através do qual este se
comunica com o rest.ante do sistema. Um Mss e um ./W# trocam mensagens em um
canal sem fio por meio de sinais de rádio.

.nana-o.# - processo de transferência da responsabilidade sobre um M/z entre dois Mass.
quando este migra de uma célula para outra. Este processo engloba todas as trocas
de mensagens, alterações de estados de conexões e/ou elementos da rede envolvidos na
migração do A4/t.

A figura 3. 1 mostra um exemplo de cenário para computação móvel, baseado neste modelo
de sistema. À/sss estão fisicamente conectados à rede fixa, podendo trocar dados entre si com
alta taxa de transmissão. Um À/h pode estar em dois estados: d sponz'ue/ e ánd sponz'ue/. No
estado dásponz'ue/ um Mh pode enviar e receber mensagens pela rede caso esteja na região
de uma célula. No estado ándãsponz'ue/ um M/z não pode receber nem enviar mensagens,
independente de sua localização. A mudança do estado de disponibilidade é uma operação
voluntária utilizada pelo M/z para diminuir o consumo de energia, quando em estado crítico.

Mhs0

/

'\

\

\

\

\

\

\

'\

/

/

/

/

/

./el conectada

o desconectado

Figura 3.1: Modelo de Sistema para Computação À/móvel

Quando um .vb entra em uma célula ele envia uma mensagem Greet(OldMss) ao JWss,
onde OldMss é o endeteco último À/.ss responsável por ele. .\ssim que a mensagem Greet é
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Protocolos para Computação Móvel 3.2 A Mobilidade nas Camadas de Protocolos

recebida, o .Vss inicia o processo de bando.Fdo JWh. Na figura 3.1, o /zarzdo.socorre entre
JI,/ss3 e JVss4, quando o iW/z3 realiza a migração indicada. Quando um JV/t volta de um
estado de iladisponibilidade, um /Vb também envia uma mensagem Greet.

3.2 A Mobilidade nas Camadas de Protocolos

As características dos ambientes de computação móvel introduzem vários fatores que
influenciam os protocolos de rede

O canais sem fio possuem alta taxa de erros e requerem o uso de mecanismos de controle de
alocução de canais e multiplexação de frequência. Para permitir a mobilidade das estações, os
protocolos devem implementar mecanismos para gerenciar a localização variável e a mudança
na qualidade da comunicação. Os dispositivos móveis possuem recursos limitados e por isso
é necessário gerenciar a adaptação de protocolos e aplicações à variação da disponibilidade
dos recursos do sistema. Uma discussão extensa sobre essas características pode ser obtida
em IS61 e j711.

Devido a essas características, o protocolos convencionais para redes fixas não são ade-
quados para ambientes de computação móvel, por não tratarem muitos dos problemas men-
cionados anteriormente, apresentarem um desempenho insatisfatório e deixarem de prover
vários serviços interessantes neste ambiente.

As seções seguintes discutem brevemente a influência da mobilidade nas camadas de
protocolos na arquitetura TCP/IP, mostrada na figura 3.2.

Figura 3.2: Arquitetura de Camadas de Protocolos TCP/IP

3.2.1 Física e Enlace

As camadas físicas e de enlace de dados impiementam a comunicação pelo meio físico
e o controle de comunicação ponto-a-ponto. Estas camadas compreendem os protocolos
responsáveis pela transmissão pelo meio físico (multiplexação, alocaçào de frequências),
correção de erros e gerência cle energia.
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Protocolos para Computação Móvel 3.2 A Mobilidade nas Camadas de Protocolos

Os ambientes de computação móvel exigem o uso de técnicas especializadas de acesso
ao meio acamada h'lAC). Os protocolos utilizam técnicas como FDN'lA (FrequencZ/ Z)áuÍsáon
h/uZtãp/ezárzg .4ccess) , TDh'IA ( Tárrze Dáuàsàon Mu/fãp/ezárzg .4ccess) ou CDNI.\ ( C'ode Z.){uáslorz
iVu/ p/ez ng Áccess) S/otfed H/oAa j161 e CDPD l5rl (C'e/Zu/ar Dágãfa/ /'acX;eí Z)aZa) são
exemplos de protocolos que utilizam essas técnicas de acesso ao meio. Em 1841 há uma
discussão detalhada sobre cada uma dessas técnicas e a motivação para o seu uso.

3.2.2 Rede

A camada de rede define o endereçamento de máquinas na rede e implemente o envio
de mensagens entre máquinas baseada nesse endereço, em uma tarefa chamada de encamin-
hamento de pacotes.

No ambiente de computação móvel, os protocolos desta camada definem como as men-
sagens serão endereçadas e entregues para estações móveis e para isso usualmente definem
novas formas de endereçamento.

O IP Móvel 1781, iniciativa da IETF (/nÍernef .8ngáneeráng rasa Force), é o principal
exemplo de protocolo desta camada para computação móvel, e que já foi incorporado nas
versões mais recentes do IP como IPv4 e IPv6. No 1P móvel, um endereço IP de uma estação
móvel é formado por dois números: endereço IP do dome agenf, origem da estação móvel, e
do endereço Gare-o/, que é anual ponto de acesso à rede da estação móvel.

Figura 3.3: Reenvio de pacotes para Mh, do dome agenf para o ./ore gn agent

O dome agent é responsável por reenviar todos os pacotes de uma conexão para o atual
endereço de caro-o.fda estação móvel (figura 3.3). A estação base na qual a estação móve! se
colecta é chamada de /oreãgn agemt e a associação de um come agent com o anual endereço
Gare-o/ da estação móvel é chamada de bárzdárzg. Quando ocorre a migração para outro ponto
de acesso, o endereço cure-o/muda e essa informação é atualizada no /torne agenf para refletir
a nova localização da estação móvel

Dessa fole-la, todo pacote tendo a estação mó't,el como destinatária é enviado para o seu
come agezzZ, que o reenvia para a localização corrente da estação móvel. Com esta solução,
aplicações convencionais e protocolos na camada de transporte funcionam sobre a camada
de rede sem que seja necessária nenhuma modificação.
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Protocolos para Computação M(5vel 3.2 A Mobilidade nas Camadas de Protocolos

Johnson e Maltz 1601 propõe uma versão de IP móvel que permite a adaptação de camadas
de mais alto nível à mobilidade. Para isso, o protocolo informa pala essas camadas a largura
de banda, latência, taxa de erros e custo do serviço da corrente conexão. Nesta proposta,
um band-o.F também é propagado para as camadas de mais alto nível.

3.2.3 Transporte

A camada de transporte implemente a gerência de envio de mensagens fim a fim, efe-
tuando funções como ordenação de pacotes, retransmissões, mecanismo de fluxo e controle
de congestionamento.

A heterogeneidade de uma rede móvel sem fio implica em grandes variações na taxa de
comunicação durante o envio de pacotes. Esta variação é interpretada por uma conexão
convencional TCP como sendo causada por um congestionamento, fazendo com que o proto-
colo reaja de forma inapropriada através do reenvio de pacotes. Isso acarreta uma queda de
desempenho ainda maior na conexão.

/-TCP jlll (TCP Indireto) é uma implementação de TCP para redes móveis sem fio que
resolve esse problema fazendo com que a mobilidade seja percebida e tratada na camada
de transporte, que então pode reagir adequadamente a mudanças no desempenho de uma
conexão.

O TCP indireto utiliza um modelo ãndárefo de interação entre estações base e móveis.
Uma conexão é divida em uma parte fixa e uma parte móvel. Em uma conexão TCP com
estações móveis, um pacote transita por duas diferentes implementações do protocolo de
transporte, a implementação convencional e o l-TCP que conecta uma estação móvel a uma
estação base, e que é específica para uma comunicação sem fio.

3.2.4 Aplicação

As camadas de ní'ç'el acima do nível de transporte implementam mecanismos que oferecem
semântica de conectividade fim a fim de alto nível. A chamada remota de protocolos (RPC)
é um exemplo esse tipo de mecanismo de alto nível.

Para que tais mecanismos sejam implementados eficientemente em ambientes de compu-
tação móvel, eles devem ter consciência da mobilidade, conforme destaca l71.

Da mesma forma, aplicações podem fazer uso da consciência de mobilidade para imple-
mentar adaptações de acordo com a variação da qualidade da comunicação ou da localização
do dispositivo. As adaptações associadas à localização permitem às aplicações prover vários
novos serviços específicos de localização como, por exemplo, encontrar os hospitais mais
próximos de um usuário móvel.

Esta dissertação tem como enfoque a simulação de protocolos de alto nível que imple-
mentam algoritmos distribuídos. .\ seção seguinte discute em detalhes as principais (questões
relacionadas à implementação dessa classe de protocolos e o modelo de sistema para proto-
colos adorado na dissertação.

18



Protocolos para Computação Móvel 3.3 Protocolos Distribuídos

Protocolos Distribuídos

Protoco/os .DÍsír bzzídos são algoritmos distribuídos que implementam a comunicação e/ou
coordenação entre várias máquinas dentro de uma rede, como l2, 3, 5, 32, 34, 44, 931. Há
basicamente duas abordagens para a implementação de protocolos distribuídos em ambientes
de computação móvel 1931. Na primeira abordagem, a mobilidade e as desconexões são geren-
ciadas pelas camadas de transporte ou rede e são transparentes para as camadas superiores.
Nesta abordagem, os algoritmos distribuídos em geral não precisam levar em consideração os
impactos da computação móvel nas interações entre os elementos distribuídos e um protocolo
projetado pa,ra uma rede convencional pode ser utilizado diretamente em uma rede móvel.

Na segunda abordagem, também chamada modelo ándárefo l91, a mobilidade não é trans-
parente para o algoritmo, que pode tratar as desconexões e as migrações. Um algoritmo
poderia, por exemplo, definir seu próprio mecanismo de localização e entrega de mensagens
para estações móveis. Há basicamente três vantagens nesta abordagem:

1. A entrega de mensagens pode ser otimízada para minimizar o uso dos canais de comu
n irnrã n qPm fin

2 Pode-se promover entrega confiáve] ou atómica de mensagens, com diferentes políticas
de ordem de entrega (causal, total).

3 Algoritmos distribuídos que utilizam a noção de grupo e topologia, podem ser imple-
mentados levando em consideração as desconexões e a topologia dinâmica intrínseca à
computação móvel.

Os protocolos de rede em geral não atribuem uma semântica adequada à indisponibilidade
de estações móveis. No 1P móvel, por exemplo, não há semântica de desconexão, ou seja, ele
não diferencia uma máquina desconectada de uma máquina não encontrada. Isso influencia
diretamente os algoritmos distribuídos implementados sobre a camada de rede, que assim
não dispõem de informação suficiente para avaliar quais são os participantes da interação que
estão realmente disponíveis. Neste caso, a segunda abordagem mostra-se mais eficaz. Em l81
há uma discussão aprofundada sobre o projeto de algoritmos distribuídos em ambientes de
computação móvel.

Figura 3.4: Protocolos Distribuídos rla Arquitetura de Camadas de Rede

.'\- figura 3.4 mostra a posição ocupada pelos protocolos distribuídos na ar(luitetura de
cardadas cle protocolos aclotada. Como tit)icamente a abstração de interação deste Diva! é a
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Protocolos para Computação Móvel 3.3 Protocolos Distribuídos

merzsageni, é razoável colocar tais protocolos na camada imediatamente superior às camadas
de rede e transporte. Entretanto, no morte/o ándáreio os protocolos das camadas de rede
e de transporte devem tornar visíveis todas as desconexões e possibilitar que as camadas
superiores implementem seus próprios mecanismos de entrega de mensagens para estações
móveis. Do ponto de vista da camada de protocolos distribuídos, comunicações ponto-a-ponto
são consideradas confiáveis, embora um destinatário móvel nem sempre seja acessível. A
seção 3.3. 1 descreve um protocolo distribuído que implemente a entrega confiável de respostas
a clientes móveis.

Esta dissertação adota o modelo indireto para protocolos distribuídos. Embora o si-
mulador implementado possa também ser utilizado para outras classes de protocolos, o seu
objetivo é a simulação de protocolos distribuídos com fortes requisitos de confiabilidade.

3.3.1 Um Exemplo: Protocolo de Entrega Confiável de Respostas
a Clientes Móveis

O protocolo RDP (Result De/ uerg/ p'rofoco/) 1311 é um protocolo desenvolvido no contexto
do projeto SIDAM que otimiza e garante a entrega confiável de respostas de servidores a
cliente móveis, com a mesma semântica do RPC. Esta seção descreve uma versão inicial 1341
desse protocolo, na qual um cliente móvel cria e mantém prozàes em várias estações base,
correspondentes a cada uma das requisições pendentes. Este protocolo será utilizado no
capítulo 6 para exemplificar o uso do MoBI(IS na implementação e simulação de protocolos
distribuídos.

Visão Geral

Para cada requisição, o protocolo RDP cria um prozy no Mss responsável pelo Mh cliente
no momento em que a requisição é enviada. O prozy desempenha o papel de representante
do JMh na rede fixa e é responsável pelo recebimento, armazenamento e reenvio das respostas
dos servidores para a localização corrente do Mh.

Em cada prozg/, a varia't'el currentLoc armazena o endereço do Mss responsáve! pelo
À//t após o último band-o#. Para cada Mh, associa-se uma lista de prozys (p-Lást), que
armazena o endereço de todos os Mass que contêm algum prozy criado pelo JMb e para o
qual a resposta correspondente do servido ainda está pendente

Quando a resposta de um servidor é recebida por um prozZ/ À/ssp-y em um Mss, o
&/ssp-v reenvia a resposta em uma mensagem /ormard.res para o Mss,..p armazenado em
currentLoc. Após receber a confirmação do recebimento pelo Mh, o Mss.,., envia uma
mensagem rema'Lást para todos os Mass para que apaguem a referência ao prozy na sua
lista de prozys.

A difltsão de remPZ,{sf a todos os Mass garante a remoção do prozg/ mesmo que durante
o seu envio o .k/à migre para outra célula. A figura 3.5 ilustra um cenário de execução
do protocolo. orlde são indicadas as trocas de mensagens entre servidor, ik/sss, Jt//z e prozZ/
(linha tracejada), e geradas pelo protocolo quando \4/z envia unia requisição.
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Figura 3.5: Exemplo de Funcionamento do Protocolo RDP

HcLn d- oB

Quando o Mh migra da célula do Mss. para a célula do Mss., o protocolo de bando.Fno
À/ss. envia uma mensagem derem para Mss., requisitando a lista de prozg/s do Mh naquele
Mss. No recebimento de derem, Mss. envia uma mensagem pJ,isf com a lista de prozg/s do
.A//z, removendo-o da sua lista de Mhs locais.

Ao receber a lista de pz'ozys do Mb, o Mss. torna-se responsável pelo À/h, colocando-o
na sua lista de -/MAs locais, e enviando seu endereço na mensagem tzpdateC'urr-Loc para os
MssP..,, dos prozg/s. Cada Mssp,,, atualiza a localização do M/z, armazenando o endereço
do A4ss. na variável currentLoc do prozy.

No cenário da figura 3.5, o Mh migra antes de receber a mensagem /armara.res do
Mss.. Neste caso, a mensagem ./armara.res é reenviada quando o À4ss. receber a men-
sagem updateC'urrLoc, correspondente ao novo /band-o.f do Mh. Isto garante que o Mh
eventualmente receberá a resposta do servidor.

Discussão

Há vários aspectos do protocolo RDP que sugerem uma análise mais aprofundada. O
cenário mostrado na figura 3.5 é apenas um dos vários cenários dinâmicos nos quais o pro-
tocolo precisa garantir a entrega correra do resultado da requisição. No cenário descrito, o
band-o.Fdo protocolo é completado com sucesso antes que outras mensagens sejam recebidas
pelos elemento envolvidos. Entretanto, os cenários nos quais a atomicidade do band-o.#é vio-
lada são os mais interessantes para serem testados e aqueles que sugerem a maior ocorrência
de erros no protocolo. Além disso, o número de situações possíveis nos cenários aumenta
bastant.e quando o Aarzd-o.Ü não é atómico.
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Em geral, é difícil garantir a corretude de um protocolo em todas essas situações. Por
isso, muitos protocolos e simuladores adoram como requisito a atomicidade no band-o.F ou
consideram um limite para a mobilidade das estações.

Do ponto de vista do desempenho, o protocolo adiciona sobrecarga na rede em dois aspec-
tos, se comparado ao correspondente protocolo em redes fixas. Quando uma estação móvel
migra com frequência, o número de mensagens /armara.res aumenta, como consequência das
mensagens perdidas durante o enx,io para estações móveis não mais locais ou indisponíveis
para comtmicação. O tamanho da lista de prozg/s é outra componente da sobrecarga causada
na rede pela migração das estações móveis. Quanto maior for a taxa de requisições de uma
estação móvel e sua migração, maior será o número de propus trocados por estações base
durante o /band-oJF

O capítulo 6 apresenta suscitamente um exemplo no qual esses aspectos do protocolo
foram avaliados com o MoBiCS.

Resumo

No projeto da arquitetura de simulação foi adorado o modelo de redes estruturadas no
qual uma estação móvel se comunica com outra utilizando como intermediária uma máquina
na rede fixa chamada estação base. Além disso, a arquitetura foi projetada para a simulação
de algoritmos distribuídos, implementados em protocolos de alto nível, chamados profoco/os
dásfr puídos. A mobilidade influencia diretamente o desempenho desses protocolos e torna
difícil a validação dos protocolos pois produz um número muito grande de cenários para teste.
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Capítulo 4

i\rquitetura de ]3,eferência

Este capítulo descreve detalhadamente a arguàtefura de re/erêncáa para a simulação
flexível de protocolos que é um dos principais resultados desta dissertação. Uma arquáfeÉura
de re/erêncáa é uma arquitetura generalizada que define uma infra-estrutura e interfaces co-
muns para sistemas em um mesmo domínio de aplicação 1401. Uma arquitetura de referência
pode ser instanciada para criar uma arquitetura de software para um sistema específico. O
capítulo está organizado da seguinte forma: a seção 4.1 apresenta os objetivos da arquitetura
de referência e as consequentes decisões de projeto. A seção 4.2 descreve a arquitetura de
software em camadas que deve ser implementada pelos simuladores. Para isso, a seção des-
creve a funcionalidade de cada uma das camadas de softwares e como elas interagem entre
si. A seção 4.4 propõe um modelo de programação de protocolos a partir do qual protocolos
podem ser implementados e simulados. Por fim, a seção 4.5, apresenta e discute a abordagem
adorada para a programação de modelos de simulação.

4.1 Objetivos e Decisões de Projeto

O objetivo da arquitetura de referência proposta é facilitar a construção de simuladores
de protocolos que permitam o desenvolvimento de protótipos de protocolos distribuídos para
computação móvel, incluindo as fases de implementação, depuração e avaliação de desem-
penho. Para atingir esse objetivo, a arquitetura de referência propõe conceitos, modelos e
uma arquitetura de software que devem ser implementadas em tais simuladores. As decisões
de projeto da arquitetura podem ser classificadas em duas categorias. A primeira, explorada
na seção 4.1.1, tem como preocupação oferecer as facilidades necessárias para o desenvolvi-
mento e avaliação de protótipos de protocolos. A segunda, explorada na seção 4.1.2, tem
como preocupação permitir a definição e a simulação de várias características de ambientes
de computação móvel, cle forma flexível e configurável.

As duas seções seguintes discutem, para cada uma dessas categorias, os principais requi-
sitos de projeto e suas consequências diretas para a definição da arquitetura.
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4.1.1 Desenvolvimento de Protocolos

Para possibilitar o rápido desenvolvimento e avaliação de protótipos de protocolos são
necessárias facilidades que permitam ao programador fazer um mapeamento direto entre al-
goritmo e implementação, executar rápidas experimentações e testes do protótipo, bem como
avaliar o seu desempenho. Essas facilidades foram classificadas em quatro requisitos, descritos
nas subseções seguintes: prototipagem, programabilidade, modularização e avaliação.

Prototipagem

O primeiro requisito da arquitetura é oferecer ferramentas adequadas para a prototipagem
de protocolos. Nesses protótipos devem ficar ocultos todos os detalhes que não digam respeito
diretamente ao algoritmo do protocolo ou que sejam detalhes marginais. Em especia!, do
ponto de vista do programador deve haver uma ocultação de detalhes de transmissão de
dados, a disponibilização de abstrações de programação de alto nível e transparência de
simulação.

Como conseqüência desses requisitos, o simulador deve adorar uma arquitetura de soft-
ware em camadas, que promova a [ransparêncáa de detalhes entre camadas e a separam:ão
de funcionalidade. Esta separação de funcionalidade e transparência deve ocorrer em três
níveis: simulação, programação de protocolos e especificação do ambiente simulado. Esses
níveis devem ser independentes, apesar de colaborarem entre si durante uma simulação. A
arquitetura de software em camadas está descrita na seção 4.2.

A linguagem de implementação dos protocolos também influencia diretamente a facilidade
de programação de protótipos. Devido às facilidade de modularização, composição e extensão,
sugere-se a adoção de uma linguagem orientada a objetos. Em j171 há uma discussão extensa
sobre as vantagens do uso do paradigma de orientatação a objetos, inclusive quando utilizado
em aplicações de simulação.

Programabilidade

Outro requisito da arquitetura é oferecer flexibilidade para programação de protocolos e
permitir o uso de estruturas de dados tão complexas quanto necessário na programação dos
protocolos.

Como consequência, a arquitetura prevê a utilização de uma linguagem de programação
de propósito geral para a programação de protocolos, ao invés da criação de uma linguagem
específica para descrever elementos e protocolos simulados. As vantagens dessa decisão são
o rápido aprendizado pelo programador, o uso de bibliotecas pré-definidas e a existência de
abstrações adequadas. Por isso, tanto a programação de protocolos como a implementação
dos modelos de simulação deverão fazer uso de uma mesma linguagem de programação

O uso de linguagens de simulação, como o SimScript l61, não é adequada ao domínio
deste problema pois com essas linguagens não é possí'ç'el incorporar protocolos genéricos
sem modificar a programação do ambiente simulado. Tais linguagens são úteis, portanto,
para piogianlar simulações específicas e com modelos de simulação bem determinados. ,4
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transparência e separação entre os níveis da arquitetura destacados no requisito proíofápagem
também não podem ser atingidas se uma linguagem de simulação específica for adorada.

R4'.-.,q..la,;...;,.
& y JL v \+ tX1«.4X XZJ CXv CX\J

A modularização é um requisito importante para reduzir a complexidade dos sistemas
de software. No caso específico desta arquitetura de referência, a modularidade é usada
para permitir que protocolos complexos possam ser dividos em módulos configuráveis e
parametrízáveis. Para provo-la, a arquitetura sugere um modelo de programação de pro-
tocolos baseado no conceito de macro-proíoco/os, discutido na seção 4.4.

A corretude e o desempenho são os dois aspectos principais de avaliação de um protocolo.
A arquitetura de referência deve ser capaz de facilitar esses dois aspectos de avaliação dentro
de um único simulador. Conforme já comentado no capítulo 2, as técnicas para avaliação da
corretude de protocolos baseadas em especificação formal e em geradores de casos de testes
e simulações exaustivas não são adequados para um ambiente com o requisito de permitir
a rápida prototipagem de protocolos. Como alternativa, a arquitetura prevê a utilização de
um modo de s mu/ardo deferm nz'slico para teste de protocolos, no qual quaisquer comporta-
mentos e situações determinísticas podem ser testadas. Este modo de simulação é discutido
com profundidade na seção 4.3. Para possibilitar a incorporação deste modo de simulação,
projetou-se uma arquitetura de software genérica na qual diferentes modos de simulação po-
dem ser desenvolvidos e incorporados sem que seja necessário modificar as outras camadas
de software.

4.1.2 Simulação de Ambientes de Computação Móvel

Outro objetivo da arquitetura de referência é oferecer um conjunto de facilidades que
permitam a modelagem e simulação de ambientes de computação móvel. Para isso a arquite-
tura adora os requisitos de flexibilidade, extensibilidade e abstrações, discutidos a seguir. A
importância destes requisitos na simulação de protocolos é discutida em maior profundidade
nWI I'/ll '/ l l

)

Flexibilidade

O primeiro requisito da arquitetura é oferecer ao usuário do simulador a possibilidade
de escolha do modelo de simulação mais adequado para o protocolo a ser simulado ou o
tipo de análise a ser feita. Como corlseqüência, a arquitetura propõe um modelo genérico de
programação e incorporação de modelos de simulação, descrito na seção 4.5.
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Extensibílídade

Um simulador implementado a partir da arquitetura de referência de\;e possibilitar a
adição de características aos elementos do ambiente simulado e a criação de comportamentos
específicos. Por exemp]o, em protocolos para computação móvel é importante poder modi-
ficar a semântica de detecção do protocolo de band-o.P para qualquer uma das alternativas
apresentadas em li41. Para garantir tal extensibilidade, a arquitetura prevê a implementação
da funcionalidade dos elementos simulados em um modelo orientado a objetos, que possibilite
a redefinição e a especialização de comportamentos, bem como a adição de novas classes de
elementos.

Outro requisito da arquitetura de referência com respeito à modelagem de simulações, é
fornecer abstrações para que o usuário programe e configure modelos de simulação, especial-
mente modelos de mobilidade. A seção 4.5 discute detalhadamente a importância desse tipo
de abstração e como ela está incorporada na arquitetura proposta.

4.2 Arquitetura de Software para Simulação Flexível
de Protocolos

O principal componente da arquitetura de referência é uma arquítetura de software com-
posta de quatro camadas: ap/{cação, profoco/os, e/ernentos de rede e situ/anão. A figura 4.1
mostra como as camadas estão organizadas.

APLICAÇÃO

PROTOCOLOS

ELEMENTOSDEREDE

SIMULAÇÃO

Usuário

Figura 4.1: Arquitetura de Software em Camadas

As camadas interagem entre si por meio de eventos bem definidos, que garantem o en-
capsulamento dos detalhes específicos de cada camada. Os eventos trocados entre a camada
cle simulação e a de elementos de rede são de especial interesse. Eles foram definidos de
maneira que as informações específicas de simulação fossem ocultadas. Isso torna possível
a implementação de diferentes camadas de simulação sem que seja necessária qualquer mo-
dificação na camada de elementos de rede, conforme descreve a seção 4.2.4. As subseções
seguintes descre't'em em detalhes cada uma dessas camadas.
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4.2.1 Camada de Aplicação

A camada de ap/ cação implemente a aplicação distribuída que utiliza os serviços do pro-
tocolo sendo testado. A camada pode ser tanto um programa que descreve o comportamento
de um usuário de um dispositivo móvel como um protótipo de uma aplicação real que utiliza
os serviços providos pelos protocolos. Alternativamente, o próprio usuário pode assumir a
função da camada e realizar chamadas às primitivas e serviços das camadas de protocolos e
de elementos de rede.

A camada de aplicação também deve ser capaz de lidar com e't'entos gerados nas camadas
inferiores a fim de permitir adaptações às mudanças de estados dos protocolos e/ou dos
elementos simulados. Essa tarefa pode ser realizada a partir da definição de tratadores para
esses eventos. Os eventos que podem ser captados pela camada são os mesmos eventos
exportados pela camada de elementos de rede e descritos nã seção 4.2.3.

4.2.2 Camada de Protocolos Distribuídos

A camada de pro oco/os é formada pelo(s) protocolo(s) distribuído(s) implementado(s)
pelo usuário e incorporados aos elementos de rede. Esses protocolos proveêm serviços para a
camada de aplicação e coordenam a interação distribuída entre os elementos simulados. Esta
camada é capaz de receber requisições de uma aplicação e captar os eventos gerados pela
camada de elementos de rede.

Um protocolo define um conjunto de tratadores de eventos. Cada tratador implemente as
ações que o protocolo deve realizar na ocorrência de um determinado evento e que inclusive
podem causar a geração de novos eventos. Os eventos podem ser mensagens, eventos de
tempo, eventos de àazzd-o.8ou mudanças no estado do elemento de rede. A seção 4.4 descreve
detalhadamente o modelo de programação de protocolos adorado para esta arquitetura.

4.2.3 Camada de Elementos de Rede

A camada de elementos de rede implemente a funcionalidade do elemento simulado e as
interfaces com as quais o usuário configura o elemento durante a simulação. A funcionalidade
de um elemento inclui tanto a funcionalidade do hardware do elemento simulado como o seu
soft'tvare básico, como o sistema operacional e protocolos de mais baixo nível. Por exemplo,
esta camada deve implementar os protocolos da camada física e de enlace, bem como a
funcionalidade das estações móveis, estações base, máquinas fixas, canais de comunicação e
quaisquer oul;ros objetos necessários para simular o ambiente de rede.

A camada de elementos de rede interage com as camadas superiores através dos eventos
mostrado na tabela 4.1

O evento Confie pode ser gerado tanto por um protocolo como por uma aplicação para
modificar a configuração do hardware ou do software de baixo nível. Por exemplo, um
protocolo pode requisitar o desligamento de alguma função do hardware (como a unidade de
discos de acordo com o consumo de energia de urna estação móvel. Os eventos NetResChange
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Tipo de Evento Signiâcado
.L MsgSend (Source, Dest, Data

rede Dest

O parâmetro Param do elemento (associado ao seu
hardware ou software básico) é modificado para Value
Uma mensagem foi recebida de Source
.A//z moveu para uma nova localização Loc
l estado de colectividade do À/À mudou para Status
por exemplo, on/off)
O parâmetro Param de um recurso da rede Res (por
exemplo, o canal de comunicação sem fio) mudou para
Va lue

O parâmetro Param de um recurso local Res do elemen
to (por exemplo, energia restante na bateria) mudou
para Value

.L Confie (Param, Vague)

I' MsgArrived(Source. Dest, Data)
]' MovedTo (Loc)
I' Connectivity(Status)

I' NetResChange(Res, Param, Vague)

I' LocResChange(Res, Param, Value)

Legenda: {

t
Eventos recebidos de uma camada superior
Eventos exportados para a camada superior

Tabela 4.1: Eventos trocados entre a Camada de Elementos de Rede e as Camadas Superiores

e LocResChange permitem informar quando ocorre uma alteração no estado de algum recurso
na rede ou recurso local. Essa informação pode ser utilizada para prover adaptação das
camadas superiores e possibilitar assim uma certa gerência de qualidade de serviço (QoS)
nos protocolos e aplicações.

O evento Connectivity indica a mudança do estado de conectividade de uma estação móvel,
quando ela se desconecta ou se reconecta à rede, seja de forma voluntária ou involuntária.
O evento MovedTo indica a migração da estação móvel para uma área atendida por outra
estação base. Esse evento inicia o processo de àarzd-o.Ü nos protocolos, que eventualmente
pode ser propagado até a camada de aplicação e que ocorre sempre que houver uma mudança
da estação base responsável pela estação móvel.

4.2.4 ('-n m nd n d n qi .--.lz l s,pãn
\./ ÇAILxxq.A\.+ LA q-x \P b./ xxxx q.4.a.KA.qs-eA.v

A camada de simulação implementa a máquina de simulação, que determina o momento
de execução dos eventos das demais camadas.

A camada atribui Éàmesíamps aos eventos e determina o instante no qual os eventos
serão processados pelos diferentes elementos simulados, sem violar a causalidade entre os
eventos. A implementação da camada de simulação determina a equivalência entre o tempo
real e o tempo simulado (tuarp firme, tempo real) e o controle de processamento dos eventos
(sequencial, paralelo, tempo real).

Todos os eventos depen(tentes do tempo ou que exigem uma ordem de execução são
escalonados pela camada de simulação. Esses eventos podem ser classificados em três t.ipos:

+ Eue7zÉos de .sãzr z/anão; que descrevem event.os int.eixos à camada de simulação, de acordo
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com o modelo de simulação utilizado. Esses eventos representam ações dos elemento
simulados que não podem ser controladas pelas demais camadas, tais como migrações
e envio de mensagens pela rede simulada.

+ ProcessarnenZo de merzsagens, que indicam o recebimento de uma mensagem por um
elemento de rede. A camada controla o momento em que essa mensagem deve ser
processada pelo protocolo.

e .EuenÉos de íezrzpo, que são eventos escalonados por elementos de outras camadas que
notificam a passagem de um período de tempo simulado.

A interação entre a camada de elementos de rede e de simulação só é necessária quan-
do um elemento simulado realiza algum processamento dependente do tempo. Isso ocorre
precisamente em dois casos: quando o elemento de rede é uma máquina que realiza um
processamento, como uma estação base ou móvel, ou quando implemente um canal de co-
municação, com tempos de envio de mensagens associados. No caso de um canal sem fio. é
possível definir um modelo de simulação que determina como a qualidade da comunicação
varia em função da localização da estação móvel. A figura 4.2 mostra a separação e inde-
pendência de responsabilidades entre as duas camadas e como elas interagem no exemplo de
uma comunicação entre uma estação base e uma estação móvel.

Aplicação/Protocolos Apli ocolos

Camada de Elementos de Rede
(Comportamento dos Elementos Simulados)

Camada de
Simula.

Camada de
si 10

Camada de Simulação
(Contrate de Eventos)

Figura 4.2: Interação entre as Camadas de Elementos de Rede e de Simulação

As camadas de elementos de rede e de simulação interagem através dos eventos mostrados
na tabela 4.2, para um elemento simulado E.

O evento MsgArrived é recebido pela camada de simulação pela interface de rede quando
uma mensagem deve ser entregue a uma máquina simulada ou enviada por um canal de
comunicação.

Quando o elemento simulado E é um canal de comunicação, a camada de simulação
simplesmente adiciona ao íãmesíamp do et'ento MsgArrived o atraso associado ao envio da
mensagem pelo canal. Este atraso é determinado pelo modelo de simulação associado ao
canal de comunicação definido pelo usuário. Eventualmente, o cálculo desse atraso pode
exigia a interação com a camada de simulação de outros elementos, caso se trate de uma
mensagem enviada por um canal sem fio. A seção 7.4.3 descreve como esse atraso para
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Tipo de Evento
.L MsgArrived (Source, Dest, õiitiil

Significado
Foi recebida uma mensagem pata õ êiêiiÊ;nto uest, envi-
ada por Source
E escalona o evento WakeUpEvent para o tempo simulado

Ocorrência do evento de tempo WakeUpEvent
Uma mensagem enviada por Source para Dest deve ser
processada por E
O elemento E moveu para uma nova localização Loc
O estado de colectividade de Emudou para Status

T
J. SetTimer(T, WakeUpEvent)

t Timer(WakeUpEvent)
I' MsgArrived(Source, Dest, Data)

t MovedTo (Loc)
t Connectivity(Status)
Legenda: .L Eventos recebidos

I' Eventos exportados

Tabela 4.2: Eventos trocados entre a Camada de Simulação e de Elementos de Rede

canais sem fio é calculado no MoBiCS, a partir do modelo de comunicação definido pelo
usuario.

Como pode-se perceber, nenhum dos eventos descritos anteriormente contém infor-
mações dependentes da implementação da camada de simulação. Isto significa que há to-
tal transparência de simulação para as demais camadas, garantindo assim a independência
entre as camadas. Conseqüentemente, essa arquitetura torna possível a implementação e
incorporação de diferentes camadas de simulação ao simulador, sem que sejam necessárias
modificações nas demais camadas.

No caso do MoBiCS, dois modos de simulação diferentes foram implementados: um modo
esfocásZáco e um rrzodo determãnúíáco de simulação. O capítulo 5 descreve detalhadamente
como esses dois modos foram implementados e como eles foram incorporados em um mesmo
ambiente de simulação. O modo defermánúíáco de simulação, discutido na seção seguinte,
também é um dos componentes da arquitetura de referência e conseqüência dos requisitos
assumidos na seção 4.1.1

4.3 Simulação Determinística

A simulação determínística é a abordagem proposta na arquitetura para teste e avaliação
da corretude de protocolos. Neste modo, o simulador executa um sc7-ãpf de simulação que
descreve um cenário específico no qual o protocolo distribuído deve ser testado. Um scràpÉ
descreve dois tipos de informação:

e O comportamento dinâmico dos elementos simulados, tais como migrações, falhas e
desconexões, e das aplicações, como o envio de mensagens e requisições.

e A ordem global de ocorrêíJcia dos eventos descritos no scrápf

O único comportamento que não é possível descrever no scrápf é o comportamento dos
protocolos distribuídos, pois este é defi1lido pela sua implementação. .\través do scrápí é
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possível reproduzir qualquer padrão de eventos de um ambiente de computação móvel. Des-
ta forma, é possível realizar testes e avaliar a corretude dos protocolos verificando se ele
produz os resultados esperados nas situações descritas nos scrápts. Tipicamente, o usuário do
simulador programará scràpfs que reproduzem situações críticas de execuções dos protocolos
sob teste.

Como um scrZpÉ contém uma sequência bem definida de traços de simulação, a simulação
determinística pode ser considerada um tipo de simulação traje-drjuen j611.

Neste modo de simulação não há noção de tempo, ou seja, não existe relação entre o
tempo real requerido para processar as ações sendo executadas e o correspondente tempo
simulado. Conseqüentemente, os elementos simulados se comportam como se possuíssem
uma capacidade in6nita de processamento e as ações executadas fossem instantâneas.

Para definir a ordem de processamento dos eventos, o modo determinístico utiliza pontos
de sincronização globais e locais, que permitem sincronizar o processamento de eventos de
diferentes elementos simulados. Sem esses pontos de sincronização, seria impossível especi-
ficar qualquer ordem causal entre os eventos executados nos elementos simulados

Pontos de Sincronização Globais e Locais

No modo de simulação determinístico, uma simulação é executada em passos. Cada passo
contém um conjunto de ações que podem ser executadas concorrentemente por cada um dos
elementos simulados. A execução dos eventos de um passo de simulação só é iniciada quando
a execução de todos os eventos do passo anterior (e os seus eventos decorrentes) estiver
terminada. O comando de script end.step determina o fim de um passo de simulação e
o inicio de um novo passo. Como este comando define uma sincronização entre todos os
elementos simulados, ele é chamado de um poriÉo de sáncronàzação g/oZ)a/.

Um ponto de sincronização /oca/ define quando um elemento simulado irá processar uma
ou mais mensagens recebidas. O comando accept define um ponto de sincronização local para
o processamento de um mensagem ou uma classe de mensagens. Quando um elemento executa
accept(mi), os comandos subsequentes do script para o mesmo elemento serão executado
somente após a mensagem mi ter sido entregue pela camada de simulação à camada de
elementos de rede (evento MsgArrived). Caso a mensagem ml não esteja na fila de mensagens
do elemento, o comando accept(mi) impedirá a execução de qualquer outro comando até
que esta mensagem seja recebida. Todas as mensagens causalmente precedentes a mi, e
armazenadas na mesma fila de mensagens, são processadas. Se a camada de simulação
detectar que não há nenhum elemento simulado processando eventos quando um elemento
estiver bloqueado no accept, então o comando é desbloqueado para evitar dead/ocX;.

Geração de Timeouts

h,leitos protocolos definem um tempo máximo (iímzeouf) de espera por mensagens. Para
implementar tais protocolos, é necessário que sejam programados o envio do evento SetTimer
e o tratamento do correspondente evento Temer recebido da camada de simulação. Uma vez
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que eventos de tempo essencialmente são eventos gerados pelo ambiente (relógio) e neste
modo de simulação todos os comportamentos são especificados pelo usuário, os [Ímeouts
devem aparecer explicitamente nos scrãpís. No MoniCS, íàmeozzÉs podem ser programados
com comandos accept semelhantes aos usados para mensagens.

Do ponto de vista da camada de elementos de rede e protocolos, um evento de Éámeout
gerado explicitamente no script é equivalente a um evento de Éámeout quando a máquina de
simulação utiliza um tempo simulado.

4.3.1 Exemplo de Simulação Determinística

Nesta seção apresentaremos um cenário específico de simulação para uma versão simpli-
ficada do protocolo IP Móvel 1781 e um script determinístico escrito de maneira a garantir o
seu teste neste cenário.

No cenário da figura 4.3, um M/z envia uma requisição (req) a um servidor e espera a
chegada do resultado da requisição (res). O protocolo IP Móvel gerencia a mobilidade do
M/z, trocando mensagens entre o /tome agent e os a/sss no papel de /oreágn agenf quando o
]Vh migra. Para efeito de simplificação, essas mensagens não estão indicadas na figura.

Deseja-se reproduzir no simulador, a situação na qual o servidor processa req e envia res
depois que o .A//z migrou de MSSo para MSSn.

SBTV'er

hoi:n agont

ÔSSO

MSSn

Figura 4.3: Exemplo de cenário para simulação determinística

Para descre't'er o cenário, o usuário pode definir o corte C indicado na figura 4.3. Antes
do corte, o M/z envia req para o MSSo e depois do corte o servidor recebe req. Para simular
o corte, o usuário deve incluir um comando end.step no script determinístico da seguinte
forma']
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homeagent.acceptTurnOno;
ôSSo . acceptTurnOno ;
MSSn.acceptTurnOno;
Mh.send(new Reqo);
Mh,moTeTe(MSSn);
end.stepo ; /'/ C'OE7'B C'
ferver.accept(Req);
Mh . accept (Res) ;

No exemplo, o comando acceptTurnOno faz com que o respectivo elemento processe
todas as mensagens recebidas, sem que seja necessário colocar accepts em todos os passos
de simulação para todos os elementos. Quando a mensagem Req é recebida pelo MSSo,
ele a processa e gera uma nova mensagem Req destinada a server. Como o tempo de
processamento de Req pelo MSSo não é conhecido, é preciso usar o comando end.step para
garantir que server só receberá a mensagem e gerará a resposta Res após a migração do Mh
para MSSn.

Por meio deste cenário, o usuário pode testar se o IP Móvel atualiza corretamente o care-
o/-address do Mh e a mensagem Res de fato chega ao seu destinatário. Caso isso não tenha
ocorrido, ou servem não tenha enviado a resposta, na execução do comando Mh . accept (Res)
o simulador gerará uma exceção, indicando ao usuário que o comando não pôde ser comple-
tado

4.3.2 Discussão

Uma simulação determinística é capaz de reproduzir um cenário de computação móvel
com qualquer ordem local e/ou global de ocorrência de eventos de simulação. Por isso, a
simulação determinística é uma ferramenta útil para a depuração e avaliação da corretude de
um protocolo distribuído, uma vez que pode ser utilizada para a reproduzir cenários críticos
de execução de um protocolo e verificar a satisfação das suas propriedades.

Entretanto, programar scrãpfs que descrevam a maioria das situações críticas para os
protocolos pode ser tão difícil quanto programar um protocolo correio. Além disso, torna-
se impraticável programar um script quando há muitos elementos simulados envolvidos no
cenário. Por outro lado, testes e avaliação de corretude de protocolos baseada em outros
métodos também são dispendiosos pois exigem a especificação formal dos protocolos e o uso
de ferramentas para análise dos resultados da simulação.

A simulação determinística pretende oferecer um mecanismo a ser explorado para teste
e avaliação da corretude de protocolos. Para que ela possa ser utilizada efetivamente para
simular cenários mais complexos é necessário o uso de geradores automáticos de casos de
testes em scrápfs, o que no entanto foge ao escopo deste trabalho.

Deste ponto de vista, a simulação determinística é uma técnica que deve ser utilizada
em complementação a outras técnicas de validação de protocolos. No caso do MoBiCS, as
simulações estocásticas mostraram ser úteis para complementar a simulação determinística
na identificação de erros nos protocolos, conforme destaca a seção 8.1.3.
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4.4 A4.odeio de Programação de Protocolos

O modelo de programação de protocolos adorado neste trabalho é baseado no modelo
de programação de protocolos compostos proposto em j131. Neste modelo, um protocolo
é composto de um conjunto de módulos chamados rrzãcro-profoco/os, que implementam uma
funcionalidade bem definida do protocolo. Para o caso de protocolos para computação móvel,
é comum adorar uma organização baseada em três componentes funcionaist:

e Wired: responsável pela troca de mensagens pela rede fixa

+ Wireless: responsável pela troca de mensagens pelos canais de comunicação sem fio

e Hland-off: responsável pela comunicação entre os elementos de rede durante o processo
de band-(ZJgl e que pode incluir o envio de mensagens pela rede fixa e pelo canal sem
fio

Cada um desses módulos pode ser implementado por um micro-protocolo. Essa organi-
zação foi utilizada em l21 para descrever um protocolo de mu/f casa para computação móvel.
A principal vantagem dessa organização é a separação explícita dos aspectos funcionais de
um protocolo de acordo com as seguintes características:

+ Uso do meio de comunicação: As componentes Wáred e Wáre/ess organizam o
protocolo em componentes que enviam mensagem pela rede Êxa e que utilizam o meio
sem fio. A utilização desses dois meios de comunicação define o desempenho de um
protocolo.

+ Mobilidade: Esta organização separa explicitamente os componentes que tratam da
interação estática do algoritmo, composta pelos micro-protocolos Wãred e Mire/ess, e a
componente dinâmica (micro-protocolo .ll/and-o.©, que trata a mobilidade das estações
móveis. Com essa separação é possível identificar o componente do algoritmo afetado
pela mobilidade.

Desta forma, é possível avaliar o impacto e a relação de custo-benefício quando o protocolo
é utilizado com características extremas um ambiente: redes estáticas convencionais e em
redes altamente dinâmicas (como redes ad Aoc).

A figura 4.4 ilustra a interação entre micro-protocolos e os principais conceitos rela-
cionados ao modelo de programação. Um protocolo é uma estrutura que encapsula vários
micro-protocolos, que podem trocar eventos entre si e compartilhar estruturas de dados. Ca-
da micro-protocolo contém um estado interno e um conjunto de funções chamadas Ézaíadores
de e'uerzfo.s ou band/ers, que implementam as ações que devem ser executadas na ocorrência
de um determinado e't'unto. A ánfez/ace de um micro-protocolo é o conjunto de eventos que
o mesmo é capaz de t.raiar (eventos importados) ou gerar (eventos exportados).

lesta organização não se aplica aos protocolos para redes ad /loc.
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interface

Figura 4.4: Diagrama de Interação entre Micro-Protocolos

Há dois tipos de eventos: mensagens, que podem ser enviadas por outro micro-protocolo
ou camada, e euerzfos de tempo que são esca]onados por micro-protocolos na camada de simu-
lação para indicar a passagem de um intervalo específico de tempo. Estes eventos equivalem
aos eventos MsgArrived e Temer, discutidos anteriormente

Os simuladores implementados a partir da arquitetura de referência proposta, devem
traduzir os conceitos de protocolos, micro-protocolos, tratadores de eventos e interfaces, para
estruturas da linguagem de programação adotada para implementação de protocolos. No
caso do MoBiCS, esses conceitos foram mapeados para construções da linguagem Java.

4.5 Programação de Modelos de Simulação

O modelo de simulação implementa a métrica de avaliação e o padrão abstrato de compor-
tamento dinâmico do sistema simulado em função do tempo. Para um simulador, o modelo
de simulação define os parâmetros de uma simulação e como os eventos simulados são gera-
dos a partir deles. Por exemplo, um modelo de simulação poderia definir que um de seus
parâmetros é a taxa de requisições feitas a um serviço implementado por um protocolo, e
durante a simulação o simulador geraria requisições ao protocolo baseadas nesse parâmetro.
A escolha adequada do modelo de simulação permite a reprodução do comportamento real
do ambiente simulado e com um nível de complexidade coerente com as características do
protocolo.

Um dos requisitos da arquitetura de referência proposta é permitir que o usuário programe
os modelos de simulação adequados à avaliação do seu protocolo. Essa flexibilidade na
modelagem é, segundo Law l66j, a principal característica para um software de simulação. O
usuário deve escolher o modelo de simulação baseado nas seguintes características:

+ Especificidades do Protocolo: as características dinâmicas do ambiente de rede
podem produzir urn impacto diferente no desempenho de diferentes protocolos. Por
exemplo, a topologia de rede é uma variável relevante na avaliação de protocolos de
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difusão e não produz nenhuma influência em protocolos de correção de erros. Depen-
dendo da simulação pretendida, pode-se promover diferentes níveis de abstração para
as características do ambiente simulado, para que os protocolos sejam avaliados apenas
em função dos eventos dinâmicos relevantes.

+ Ambiente de Rede: modificações nas características do ambiente podem produzir
um impacto no desempenho de um mesmo protocolo, como por exemplo, a utilização
de diferentes modelos de comunicação sem íio e de diferentes protocolos em camadas
inferiores.

+ Modelo de Mobilidade: não há um modelo de mobilidade genérico e flexível que
seja aplicável a qualquer aplicação para computação móvel. A escolha do modelo de
mobilidade deve ser orientada às características do ambiente a ser simulado.

Para permitir a programação dos modelos de simulação, a arquitetura de referência define
dois conceitos:

Evento de Simulação é uma atividade atómica realizada por uma máquina simulada e
cuja ocorrência independe de qualquer outro elemento do ambiente simulado, como por
exemplo uma migração. Um evento de simulação é composto pelo seu identificador,
que incorpora o tipo do evento e seus parâmetros, e pelo fãmestamp que indica o tempo
simulado no qual ele deve ocorrer.

Gerador de Eventos é um elemento interno à camada de simulação de uma máquina sim-
ulada que gera eventos durante uma simulação. Cada gerador de eventos possui um
conjunto de parâmetros que identifica como os eventos devem ser gerados. O usuário do
simulador programa geradores de eventos que definem o modelo de simulação adorado
para a sua simulação.

O gerador de eventos deve ser implementado em um objeto e seus parâmetros são os
parâmetros do construtor do objeto. Como o uso de construções de orientação a objetos é
possível automatizar várias tarefas comumente necessárias à programação de geradores de
eventos, como geração de números aleatórios, geração periódica de eventos e teste periódico
de condições, além de incorporar padrões de projeto para simulação (como 1851). O MoBICS
define uma forma de programar modelos de simulação simples e flexível, dando ao progra-
mador flexibilidade para adicionar a complexidade desejada ao seu modelo. Este modelo está
descrito na secão 5.6.

4.5.1 Programação de Modelos de Mobilidade

O modelo de mobilidade define a abstração de movimentação de estações ou usuários
móveis em termos de granularidacle. padrões e restrições de movimentação. Diversas carac-
terísticas do ambiente simulado podem influenciar um modelo de mobilidade, tais como as
características físicas do ambiente, t.ipos de usuários móveis, tipos de aplicações envolvidas e
favores externos ao ambiente simulado.
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A mobilidade pode produzir um impacto em forma e amplitude diferente dependendo do
protocolo que se está simulando. Por exemplo, Ho 1481 descreve uma modificação no modelo
de mobilidade do GloMoSim que permitiu uma melhor avaliação de um protocolo de difusão
para redes ad hoc. Os vários modelos de mobilidadejá propostos, como l72, 65, 69, 52, 87, 59,
531, foram definidos com o objetivo de se adequar às características específicas de diferentes
ambientes de rede, protocolos e aplicações.

Embora as abstrações discutidas na seção 4.5 permitam a definição da geração de eventos
de migração, elas não são suficientes para a definir abstrações de localização e de migração.
Por isso, a arquitetura de refez'ência propõe três abstrações: a tznãdade atómica de /oca/ázação,
definida na implementação do simulador, a abslraçâo de /oca/{zação do usuárÍo, definida pelo
programador do modelo de mobilidade e o mapeamento entre aóstrações de /oca/ilação, que
define o mapeamento entre as duas abstrações anteriores. A forma como esse mapeamento é
implementado nos simuladores, depende da definição da unidade de localização do simulador
e pode tão complexa quanto for necessário. No caso do MoniCS, toda localização é mapeada
em uma célula. Quando uma migração resulta em uma migração de célula, o evento Move-
To(Location), onde Location é um identificador de célula, é enviado da camada de simulação
para a camada de elementos de rede. Neste caso, todo evento MoveTo(Location) deve gerar
üm band-o.F.

Resumo

Uma arquitetura de referência é uma arquitetura generalizada que define uma infra-
estrutura e interfaces comuns para sistemas em um mesmo domínio de aplicação. Este
capítulo descreveu uma arquitetura de referência para implementação de simuladores de
protocolos de alto nível e que permitam a implementação de diferentes modos de simulação.

Para o projeto desta arquitetura foram seguidos vários requisitos com o objetivo de aux-
iliar o desenvolvimento de protocolos e a modelagem de ambientes de computação móvel. A
arquitetura de referência define quatro componentes principais: uma arquitetura de software,
um modelo de programação de protocolos, uma abordagem para validação de protocolos e
algumas abstrações que permitem ao usuário programar o seu próprio modelo de simulação.

A arquitetura de software proposta é composta de quatro camadas: aplicação, protocolos,
elementos de rede e simulação. A arquitetura de software define uma interface entre a camada
de simulação e demais camadas que permite a transparência de simulação. Isto significa que
diferentes modos de simulação podem ser implementados na camada de simulação, sem que
seja necessária qualquer modificação nas demais camadas.

A arquitetura de referência propõe ainda simulações determinísticas como abordagem
para teste e avaliação da corretude de protocolos e um modelo de programação de protocolos
modular baseado no conceito de micro-protocolos.

O capítulo seguinte apresenta MloBiCS. um simulador de protocolos para computação
móvel que implemente os conceitos propostos pela arquitetura de referência. Isto significa
que a arquitetura de Mloní(:S é uma ánsfárzcáa da arquitetura de referência proposta.



Capítulo 5

O Simulador Mobí(:yS

MoniCS é um simulador de protocolos distribuídos para computação móvel que imple-
mente a arquitetura de referência descrita no capítulo 4. Este capítulo apresenta o simulador
do ponto de vista do usuário, descrevendo como protocolos podem ser implementados (seção
5.3) e incorporados em uma simulação e como funcionam e os seus modos de simulação
(seções 5.5 e 5.6).

5.1 Visão Geral do MobiCS

O MoBiCS (71/oZ)ile C'omputing Simulador) l26, 271 é um simulador distribuído de even-
tos discretos que permite a prototipagem, teste e avaliação de protocolos distribuídos. Para
atingir esse objetivo, MoBI(S implementa a arquitetura de referência proposta no capítulo
4 e disponibiliza ao usuário dois modos de simulação: o modo determánútáco e o modo es-
tocástãco. O modo determinístico (seção 5.5.1) implemente uma simulação determinística,
na qual o simulador executa um script que descreve o comportamento dinâmico do ambiente
simulado. No modo estocástico (seção 5.5.2), um protocolo é submetido a uma simulação e-
xaustiva conforme o padrão de comportamento dos elementos simulados deãnido pelo usuário.
Esses padrões são programados segundo o modelo de programação descrito na seção 5.6, que
implemente as abstrações de modelagem discutidas anteriormente. O objetivo da implemen-
tação do simulador foi criar uma ferramenta flexível de simulação e validar a arquitetura de
simulação quanto ao seu caráter genérico para permitir a implementação de diferentes modos
e/ou algoritmos de simulação.

.:\. dome pago do MoBiCS contém informações completas sobre o simulador, como código
fonte e documentação, incluindo API, tutoriais e exemplos, e está localizada na URL
http ://www . ime . usp br/-asidam/components/mobics,

Ao longo deste capítulo serão utilizados os termos e/ernenfo sã7nu/ado para denotar qual-
quer componente de rede simulado no MoBiCS, como por exemplo ca-naus sem fio e estações
móveis, e rrzáquána si7rzulada para denotar qualquer elemento de rede simulado que é capaz
de incorporar protocolos e processar mensagens, como estações móveis e máquinas fixas.
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5.2 Uso do MobiCIS

MloBICS é uma biblioteca lava que implementa todos os objetos necessários para que
o usuário programe e simule protocolos. Para criar uma simulação, usuário basicamente
implemente classes que definem os protocolos a serem simulados, o ambiente e o modelo de
simulação desejado. Estas classes estendem as classes básicas do MloBICS, que implementam
a ftmcionalidade das várias camadas da softu,are do simulador. A figura 5.1 ilustra como o
usuário implemente um protocolo e uma simulação a partir das classes básicas implementadas
no MoBI(;S.

estende
l
l

esterldo

Conjunto de Classes

Conjunto de Objetos

Figura 5.1: Implementação de Protocolos e Simulações a partir do MoBICS

Do ponto de vista do usuário MoniCS, há dois pacotes Java principais que são uti-
lizados para criar uma simulação. Com o pacotes mobics .ppi o usuário programa proto-
colos que podem ser simulados, fazendo uso de dois subpacotes: mobics .ppi..protocol,
que declara as classes necessárias à implementação do protocolo propriamente dito, e
mobics . ppi. . message, que auxilia a declaração de mensagens utilizadas pelo protocolo. Com
o pacote mobi.cs . si.mulata.on, o usuário ilnplementa a simulação propriamente dita, em ter-
mos de número e tipos de elementos de rede envolvidos na simulação, tipologia da rede, tipos
de protocolos a serem simulados, modo e modelo de simulação. A organização completa do
pacote MloBiCS está descrita no capítulo 7.

A figura 5.2 mostra um diagrama com a seqüência de procedimentos para implementação
e simulação um protocolo no MoBiCS. Nas etapas indicadas na figura 5.2, o usuário deve
realizar as seguintes tarefas:

1. Declarar as interfaces e programar o protocolo a ser simulado, utilizando-se das classes

apara efeito de simplificação do texto, o pacote raiz do NIOBICS será referenciado simplesmente por
mobics0
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Figura 5.2: Diagrama de Sequência de Implementação e Simulação de um Protocolo

básicas dos pacotes mobics.ppi
detalhado na seção 5.3.

protocol e mobics.ppi.message Este processo está

2. Escolher o modo ou tipo de simulação que será aplicado ao ambiente simulado. No
MoBiCS, o usuário pode escolher entre uma simulação determinística e uma simulação
estocástica.

3 Escolher um modelo de simulação apropriado para o protocolo e programa-lo usando
o modelo de programação descrito na seção 5.6, no caso de uma simulação estocástica,
ou programa-lo na forma de um scrápl determinístico, descrito na seção 5.5.1.

4. Escolher a topologia de rede e os elementos a serem simulados

5 Criar uma classe simulação, subclasse de mobics . simulati.on . Sinulation, que declara
a topologia e os elementos de rede a serem simulados, atribuindo a cada um o
modelo e os parâmetros de simulação apropriados. A escolha da subclasse de
mobics . sinulati.on . Si.mulata.on é determinante para o tipo de simulação a ser exe-
cutado. Caso o usuário queira executar uma simulação estocástica, ele deve estender a
classe mobi.cs . si.mulation . StochSimulation. No caso de uma simulação determinis-
tica, o usuário deve estender a classe mobi.cs . simulation.DetermSI.nulation.

6. Implementar um programa Java que cria e inicia um objeto da classe implementa-
da no item 5. Para executar uma simulação, o programa deve chamar o método
Si.mulation . start do seu objeto simulação. A seção 5.5 descreve em detalhes a criação
e execução de cada um dos modos de simulação.

5.3 Programação de Protocolos no MobiC:S

O pacote mobics.ppi declama as classes que compõem a interface de programação de
protocolos (!o l\doBiCS. O objetivo dessas classes é implement.ar os conceitos do modelo cle
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programação de protocolos (seção 4.4) no modelo Java e oferecer transparência de detalhes
ao programador.

A tabela 5.1 mostra o mapeamento entre os conceitos do modelo de programação de
protocolos proposta e o modelo de programação Java.

Conceito Modelo de Programação lava
Estado
Micro-protocolo
Mensagem

Atributos
Conjunto de métodos
Objeto de subclasseuma
mobi.cs.ppi..message.Message
Métodos
Interfaces
Corpo de métodos
Classe

Tratadores de Everltos
Interfaces de micro-protocolos
Algoritmo
Protocolo

Tabela 5.1: Mapeamento dos Conceitos do Modelo de Programação de Protocolos para o
Niodelo de Programação Java

Uma instância funcional de um protocolo é implementada em uma classe, cujos atri-
butos descrevem o estado compartilhado entre todos os micro-protocolos. Os métodos do
protocolo implementam os tratadores para as mensagens e demais eventos recebidos. Um
micro-protocolo é definido pelo conjunto dos métodos da classe que implementam uma fun-
cionalidade desejada, e são declarados em uma interface Java. Portanto, esta interface define
a modularização e a divisão do protocolo em micro-protocolos. Por exemplo, para declarar
um protocolo P composto de micro-protocolos pPll, pP12 e /zP13 é necessário declarar
uma interface para cada um dos micro-protocolos, que chamaremos de /pPll, /HP12 e
/pP13. Cada uma dessas interfaces declara o conjunto de tratadores associados ao respecti-
vo micro-protocolo. O protocolo P é uma classe que implemente as interfaces /pPll, /ÉzP12
e /pP13, e que consequentemente implemente cada um dos tratadores dos micro-protocolos.
A figura 5.3 ilustra este exemplo.

Conceito do Modelo de Programação Implementação em dava

Protocolos Interface
pProtll
el
e2

Interface
BProttl

e3

Interface
p,Protl t

e4

Figura 5.3: Exemplo de N/lapeamento de um Protocolo para classes Java

Todas as mensagens trocadas entre máquinas sinauladas ou protocolos e tratadas pelos
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métodos do protocolo são objetos de subclasses de mobics .ppi .message .Message. Esses
objetos encapsulam as informações de tipagem e o conteúdo que deve ser trocado entre as
duas entidades envolvidas na comunicação. As seções 5.3.1 e 5.3.2 descrevem em detalhes a
declaração de mensagens e protocolos, respectivamente.

Para construir uma instância ftmcional de um protocolo é necessário cumprir as seguintes
etapas:

1. Definir todas as mensagens trocadas entre os elementos e seus respectivos micro-
protocolos, atribuindo a elas identificadores únicos e definindo as informações que elas
contém.

2 Declarar cada uma das mensagens na forma de uma subclasse de Message, cujos atrib
usos deânem o conteúdo da mensagem.

3. Declarar os micro-protocolos em interfaces Java. Cada micro-protocolo deve declarar
os métodos tratadores das mensagens associados a ele.

4. Declarar uma subclasse de Protocol que implemente todas as interfaces dos micro-
protocolos declarados no item 3.

5. Implementar os tratadores de eventos do protocolo, que tratam o recebimento das
mensagens ou eventos.

5.3.1 Pacote mobics .ppí .message e a Declaração de Mensagens

A mensagem é o evento de interação entre protocolos e máquinas simuladas. To-
da mensagem é implementada por um objeto Java, instância de uma subclasse de
mobics . ppi. nessage . Message.

Toda mensagem entre protocolos precisa conter duas informações: o seu tipo e o seu
conteúdo. Para o MoBiGS, o tipo de um objeto mensagem é a sua classe e o seu contéudo
é definido pelos atributos implementados na sua classes. O conteúdo é a informação que um
remetente deseja enviar para o destinatário. A figura 5.4 mostra um diagrama UML com as
classes do pacote mobics . ppi. .message.

A classe Message determina o conjunto mínimo de informações necessárias para processar
uma mensagem. Os atributos sender e receiver armazenam o endereço do remetente e do
destinatário da mensagem, respectivamente. O atributo responso.ble armazena a classe do
protocolo ao qual a mensagem está associada. Quando um elemento simulado recebe uma
mensagem, ele verifica se há algum protocolo desse tipo registrado e, em caso positivo, enca-
minha a mensagem para ser tratada por este. O método Message . calIHandler(Protocol)
determina qual é o método do protocolo que é o tratador daquela mensagem. Este método é
chamado pelo destinatário da mensagem e recebe como parâmetro o protocolo responsável por
ele. A implementação de Message . cala-Handler(Protocol) faz uma chamada do método

do protocolo com o padrão de assinar\lia ãezz<íápo da rnensagerrz>. Por exemplo, para
2.â sua super classe Message também possui atributos, mas eles não definem o conteúdo da mensagem.
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interface
.Ha.ndofmessagS

interfac. interface
RÜ.re.leis.Biessa

+Message
+Message
ca].IHand].er:v

+c].one:Object
+toStri st
sendet:Àddres
receiver : Add

responsible:C

Greet

+Greet
+callHandler:v4id

oldMs s : Ms s

Figura 5.4: Diagrama UML das Classes do Pacote mobics .ppi .message

uma mensagem da classe Ack o tratador invocado deveria ter a assinatura whenAck. Caso
ao declarar um novo tipo de mensagem, o programador queira usar outra assinatura para o
tratador, ele deve reimplementar o método Message . ca].IHandler(Protocol) .

O pacote mobics . ppi . message declara algumas interfaces que são utilizadas para atribuir
assinaturas às mensagens. As interfaces HandoffMessage, Wi.redMessage, WirelessMessage
e AppMessage definem assinaturas para mensagens de band-ol#l mensagens pelo meio físico,
mensagens pelo meio sem fio e mensagens de aplicação, respectivamente. Toda mensagem
no MoBiCS deve implementar uma dessas interfaces. Essa informação poderá ser utilizada
para depuração ou avaliação preliminar de protocolos.

Uma mensagem deve ser um objeto ámutáueP, ou seja, seu estado não pode ser modiâcado
por nenhum de seus métodos públicos, que devem ser apenas métodos de acesso.

O método Message . c].one retorna um objeto que é cópia da respectiva mensagem. Para
efeito de desempenho, na classe Message o método clone retorna a própria referência para
o objeto, sem rea/ zar qua/quer cópia. Para cada uma das mensagens criadas, o usuário deve
decidir se reimplementa ou não este método, dependendo das estruturas de dados que compõe
o conteúdo da mensagem. Caso haja algum atributo que seja um objeto com uma interface
que perlilita a alteração do seu contéudo, é recomendável reimplementar esse método para
que seja cita uma cópia do objeto e de seus respectivos atributos. A seção 5.3.2 discute a
necessidade da criação de cópias de mensagens

No construtor de uma mensagem é possível deânir no atributo contentSI.ze um tamanho
em bates para o conteúdo da mensagem. Isso é útil para simular o tamanho de uma mensagem
cujo conteúdo é irrelevante para o processamento do protocolo mas cujo tamanho pode ter

3Padrão de prometo /m7/zufaZ)/e 1421
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influência no atraso no seu envio pelos canais de comunicação. O envio da mensagem pelos
canais de comunicação poderá levar em consideração esse tamanho para determinar seu atraso
de envio, sem que seja necessário sobrecarregar o tamanho em memória do objeto mensagem.

C) pacote mobics .ppi. .message declara ainda uma mensagem padrão do MoBiC'S que é
a mensagem Greet, enviada por uma estação móvel para uma estação base para iniciar o
/band-o.F durante uma migração de célula ou após retornar de um estado de inatividade.

5.3.2 Pacote mobics .ppi .protocol e a Programação de Protocolos

A figura 5.5 mostra um diagrama UM.L com as classes e interfaces declaradas no pacote
mobi.cs . ppi .protocol e utilizadas para implementar protocolos. Para declarar um micro-
protocolo é necessário criar uma interface que estende alguma das interfaces Wi.redModule,
Wire[essModu[e ou HandoffModu].e. Assim como na dec]aração de mensagens, essas in-
terfaces permitem dar uma assinatura ao micro-protocolo quanto à sua funcionalidade. No
corpo do micro-protocolo devem ser declarados todos os tratadores para mensagens e demais
eventos que compõem o micro-protocolo. A interface HandoffModu].e é uma interface que
provo uma assinatura para micro-protocolos de /band-o.#l Essa interface declara um tratador
para uma mensagem Greet, enviada por uma estação móvel quando esta migra entre células
e que inicia um /zarzd-o.8 Essa mensagem é declarada no pacote mobics .ppi.message e é
automaticamente enviada pela estação móvel durante a migração.

l
#owner:Ele
+Protocol
+send:void

l©lProtocol MssProtoco].

MhPT'otoco
.MhPT'otoco

+send:void
rSend:voi

+MssPT'oto
+MssProtoco
+send:void
+sead:void
rSend:void

Figura 5.5: Diagrama UN4L das Classes do Pacote mobi.cs .ppi. .protocol

Um tratador de mensagem possui a seguinte sintaxe

public void when<tipo--da--mensagem>(Message m)

onde <tipo-da-mensagem> é o nome da mensagem a ser tratada, de acordo com o padrão
de nome de trat.odores definido pelo MloBICS. No corpo do método, implementado pela classe
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Protocol. são definidas as ações que devem ser executadas na entrega de cada mensagem.
O parâmetro recebido pelo tratador é o objeto mensagem recebido pelo protocolo. Por
exemplo, para implementar o tratador do protocolo RDP jcapítulo 6) para a mensagem Ack,
foi declarado o seguinte método:

public void whenAck(Message m){
Ack mesgReceived = (Ack) m;
//<corpo do métodos

}

O atributo owner é uma referência à máquina simulada que executa o protocolo, e permite
acessar todas as suas interfaces. Isso é particularmente útil para determinar o estado do
elemento durante a execução do protocolo. O pacote mobics . ppi . protocol implemente duas
subclasses de Protocol: MssProtocol e MhProtocol. Estas classes possuem uma interface
específica para a implementação de protocolos em estações base e móvel, respectivamente.
Essas classes adicionam atributos owner específicos como mssOwner e nhClwner, que evitam a
necessidade de realizar repetidas conversões de classes para se acessar interfaces do elemento
simulado.

Envio de Mensagens

A única forma de interação entre protocolos é através do método
Protocol.send(Address, Message), que envia uma mensagem para outra máquina
simulada. O envio de mensagens no MoBiCS é assíncrono, ou seja, a chamada do método
senil é liberada antes que o destinatário receba a mensagem.

O método Protocol.send(Address, Message) recebe como parâmetros o endereço
do destinatário e a mensagem a ser enviada e pode !ançar uma exceção do tipo
CommunicationExcepti.on caso ocorra algum erro durante o envio da mensagem. As clas-
ses MssProtocol e MhProtocol implementam várias versões especializadas deste método
send. Basicamente há dois tipos: o send que é um envio pelo meio sem fio não confiável
e o rSend que é um envio de mensagens confiável pelo meio sem fio. Um envio de men-
sagens por meio de rSend inclui o recebimento de confirmações por parte dos destinatários.
Do ponto de vista do programador de protocolos, essas confirmações são feitas por proto-
colos de mais baixo nível. A figura 5.6 mostra um exemplo de envio de mensagens pelo
comando rSend, que lança a exceção MessageNotAcknowledgedException caso a mensagem
não tenha sido recebida pelo destinatário. O envio de mensagens pela rede física sempre
é confiáve] e é feito através do método Protocol.send(Address, Message). As especia-
lizações do método de envio de mensagens modificam os parâmetros do método (tipo de
endereço de destinatário) e as exceções que podem ser lançadas. Por exemplo, o método
MhProtocol .send(WirelessAddress , Message) não lança nenhuma exceção jú que o envio
da mensagem pela rede fixa é confiável, segundo o modelo de sistema.

O envio de mensagens no MoBI('S encaminha o objeto da classe Message passado como
paràmetio até o destinatário da mensagem, por sucesso't'as chamadas de métodos. Para
evita! o coinpartilhaniento e acesso concorrente a objetos entre lemetent.e e dest.inatáiio, o
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try{
rSend(hostDest. message);

catch(MessageNotAcknowledgedException notAck) {
// post not fouTld

}

}

Figura 5.6: Exemplo de Uso de rSend

método de envio de mensagens invoca o método clone da mensagem. Desta forma, é tarefa
do programador decidir quando é necessário fazer uma cópia real de uma mensagem entre
remetente e destinatário.

Processamento de Mlensagens

A figura 5.7 descreve o diagrama de sequência do envio e processamento de mensagens
entre dois protocolos quaisquer. A chamada do método Protocol . send(Address , Message)
realiza uma chamada do método send da máquina simulada owner, onde o protocolo está
executando. Este send é assíncrono e envia a mensagem pela rede simulada, que inclui
interfaces de rede, canais de comunicação e outras máquinas, se necessário. A mensagem
chega ao destinatário por uma primitiva receive(Message), com a qual ela é incluída na fila
de mensagens da máquina.

ress
reis, Uesbage)

receiveIMessage)

pessage handlqd

message hand}.4d

Figura 5.7: Diagrama de Sequência, de Envio de Mlensagens

Quando a camada de simulação da máquina destinatária decide processar a mensagem,
ela é enviada ao notificador de protocolos pela mensagem handle(Message), que requisita o seu
tratamento. O notificados ent.rega a mensagens ao protocolo responsável por ela, executa o
método tratador da mensagem e retorna à camada de simulação, indicando que a mensagem
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foi tratada

5.3.3 Discussão
rSend

O comando rSend simula a entrega confiável de mensagens e assim permite programar
protocolos que se abstraiam dos detalhes da transmissão confiável, isto é, de confirmação de
l ecebimento de mensagens.

Entretanto, o comando rSend não simula propriamente o recebimento de mensagens de
confirmação (acks). Isso ocorre porque o tempo simulado de execução de um tratador de
eventos é nulo e o recebimento de acks sempre ocorre após a passagem de um tempo simu-
lado, definida pelo modelo de simulação. Portanto, para simular o envio de mensagens com
confirmações o programador deve implemente-las explicitamente

Apesar disso, o comando rSend é util para que o usuário possa definir o seu protocolo
ou modelo de comunicação em um nível mais alto de abstração, pois o seu uso implica na
adoção de um modelo confiável de comunicação. O programador deve ter consciência desta
semântica do rSend ao implementar os seus protocolos.

Atomicidade de 'lYatadores de Eventos

Os tratadores de mensagens são elemento atómicos, ou seja, nenhuma outra mensagem
ou evento pode ser processado enquanto um tratador estiver sendo executado. Caso o pro-
gramador queira simular a ocorrência de eventos durante o tratamento de uma mensagem,
ele deverá desmembrar um tratador em dois ou mais tratadores de mensagem.

Restrições à Programação

Como o modelo de execução de protocolos é sequencial, tratadores de eventos não são
fAread-sa/e, ou seja, não é permitida a execução de processos concorrentes que enviem men-
sagens pela rede simulada. Toda comunicação entre elementos simulados deve ocorrer na
execução de um tratador de eventos.

5.4 Criação do Ambiente Simulado

O pacote mobics .network declara as classes necessárias para a criação e configuração
dos elementos simulados, tais como estações móveis, estações base, máquinas fixas e canais
de comunicação.

.A classe Element inlplement.a a interface básica e os componentes comuns de uma má(quina
simulada. Todos as demais n-máquinas simuladas são subclasses de Element. Uma máquina
contém um norrze, um endereço e um ou mais proÉoco/os. O nome de um elemento é uma
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cadeia de caracteres que o identiõca com um nome significativo para o usuário, determi-
nado por este durante a sua criaçãodo elemento, e que pode ser acessado pelo método
Element.getName. O endereço é um identificador único para cada máquina, utilizado
para indicar remetentes e destinatários de mensagens. Há dois tipos de endereços: en-
dereços fixos (WiredAddress), que denotam endereços na rede fixa, e endereços sem fio
(WirelessAddress), que denotam endereços de máquinas que recebem mensagens por canais
sem fio. Estações móveis possuem apenas endereços sem fio, enquanto que estações base
possuem os dois tipos de endereço. A classe Element ainda incorpora um conjunto de pro-
tocolos que define quais mensagens uma máquina é capaz de tratar e um notificador de
protocolos que armazena todos os protocolos registrados na máquina através do método
Element.attach(Protocol).

Além das interfaces básicas, todas as classes implementam dois tipos de interfaces com
o usuário: interface de uszzáráo de sámuZação e interface de especáa/ãzação de írafamenío de
euezzíos. A interface de usuário de simulação contém as interface com a qual o usuário ou o
simulador requisita a geração de eventos. Estas interfaces contém métodos cuja assinatura
é o próprio nome do evento.\A mterface de especialização de tratamento de eventos declara
métodos que podem ser especializados pelo usuário em subclasses e que definem ações adi-
cionais que devem ser realizadas na ocorrência de eventos. A assinatura desses método segue
o padrão on<Éãpo-de-euenZo>. Por exemplo, o método Mh.moveTo(Cell) implementa a in-
terface de migração da classe Mh, enquanto que o método Mh . onMoveTo pode ser especializado
por subclasses de Mh para indicar ações adicionais que devem ser realizadas quanto é iniciada
uma migração.

A classe Mh implemente a interface e funcionalidade básicas de uma estação móvel. O
método Mh . getMssResp retorna o endereço da estação base responsável pela estação móvel.
Os métodos Mh . available e Mh . unavailable implementam a mudança do estado de disponi-
bilidade da estação móvel para ativo e inativo, respectivamente. Há três métodos que podem
ser especializados em subclasses de Mh: Mh . onMoveTo, Mh . onAvai.]ab].e e Mh . onUnavailable

A classe Mss implemente a interface e a funcionalidade básica de uma estação base. A
cada Mss necessariamente está associado uma célula, que é um objeto da classe Cell.

A classe Wi-redLI.nk implementa um canal de comunicação físico entre duas máquinas
fixas. A comunicação entre duas máquinas sempre é ponto-a-ponto, e por isso uma máquina
âxa só é capaz de se comunicar com outra se for criado um objeto Wi.redLink que interconecta
as duas.

O código da figura 5.8 é um exemplo de criação de elementos simulados. Neste exemplo,
todos os elemento simulados foram criados a partir de classes declaradas pelo usuário, como
MYMh e MVMss, que são subclasses de Mh e Mss, respectivamente. Observe que o parâmetro
sim é uma referência ao simulador utilizado e é parâmetro obrigatório do construtor de cada
elemento. No exemplo descrito no capít.ulo 6 serão vistos mais detalhes sobre a utilização
desse parâmetro.
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mh:
cel11

cei12
cel13

mssl
niss2
mss3
wrl

new MFMh(''Mh I''. sim);
new Cell0;
new Cell0;
new Cena;

: new MFMss(''Mss I'', sim. celll)
: new MyMss(''Mss 2''. sim, cel12)
: new MFMss("Mss 3'', sim, cel13);
new WiredLink(mssl.getAddresso

mss2 .getAddress0) ;
new WiredLink(mssl.getAddresso

mss3 .getAddress0) ;

wr2

Figura 5.8: Exemplo de Criação de Elementos Simulados

5.5 .N4odos de Simulação

As classes básicas necessárias para criar e iniciar uma simulação estão declaradas no pacote
mobi.cs . simulation. MoBICS implemente duas subclasses que definem os dois modos de
simulação possíveis: a classe DetermSI.mulation, que de6ne uma simulação determinística e
a classe StochSI.mulata.on, que define uma simulação estocástica. Para criar uma simulação,
o usuário deve estender uma dessas classes, de acordo com o modo de simulação desejado, e
declarar os atributos e métodos necessários para a configuração da simulação.

Os elementos que compõem o ambiente simulado são declarados na forma de atributos da
classe simulação estendida. Esta classe deverá implementar o método configure, que cria
os objetos que representam os elementos de rede, define seus comportamentos dinâmicos e a
topologia da rede desejada.

O usuário define o modo de simulação que irá utilizar no MoBICS definindo qual subclasse
de Simulation será estendida. Por exemplo, para criar uma simulação estocástica o usuário
deve estender a c]asse StochSimu].ation. O programa do usuário deve criar um objeto
da classe de simulação implementada e chamar o método Si.mulation.start que inicia a
simulação, conforme mostra o código abaixo.

Simuiation simulation
simulation start0;

new MYSimulation0

,Xs seções seguintes descrevem como os dois modos de simulação podem ser configurados

5.5.1 Modo Determinístico

MooiCS implemente o modo de simulação determinístico proposto pela arquitetura de
referência na seção 4.3. Para caiar uma simulação determinística. o usuário deve est.ender
a classe DetermSimulation e iinple!-sentar o método scri.pt que descreve o scràpf detel-
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minístico associado à simulação. A classe DetermSI.mulation declara uma série de interfaces
que podem ser utilizadas para criar o scrãpf determinístico. Essas interfaces permitem a
criação de pontos de sincronização, o controle das máquinas simuladas e o controle sobre a
exibição dos eventos de simulação.

.As etapas para criação e execução de um script determinístico são as seguintes:

l Criar uma subclasse de DetermSimulation

2 Implementar os métodos configure e script. No método configure devem ser criados
e con6gurados os objetos que compõem o ambiente simulado. O método scri.pt deve
conter os comandos relativos ao script determinístico.

3. Criar um objeto da classe implementada e executar a simulação chamando o método
start

O código da figura 5.9 mostra um exemplo de um script determinístico. Um script é
composto de chamadas às interfaces de simulação das máquinas, pontos de sincronização,
comandos de depuração e comando adicionais criados pelo usuário para facilitar a avaliação
da simulação. Uma chamada à interface de simulação de uma máquina simulada escalona o
respectivo evento na camada de simulação da máquina, que irá decidir quanto ele será exe-
cutado. Por exemplo, o método Mh .moveTo(CeJ-l) escalona um evento de migração de uma
estação móvel. Todos os eventos escalonados são executados antes do término de um passo
de simulação. Como cada elemento simulado é implementado por um processo concorrente,
a ordem de execução dos eventos por diferentes elementos simulados em um mesmo passo de
simulação é indeterminado. Somente os eventos de um mesmo elemento simulado mantêm a
ordem descrita no script.

public void scripto{
mhl.moveTo (celll) ;
mh2.moveTo(cel13);
end .step0 ;
mss.send(mhl, new Req0)
end.step0 ;
mhl.moveTo (cel12) ;

}

Figura 5.9: Exemplo de Script Determinístico

Os pontos de sincronização são criados com os métodos end.step e accept(Class). O
método end.step termina um passo de simulação deternlínístico e é o único comando que não
é executado concorrentemente. O comando accept (Element , Class) cria um ponto de sin-
cronização local para recebimento de mensagens. Este comando recebe como parâmetros uma
máquina simulada e a classe da mensagem para a qual o elemento aguardará o recebimento.

Na execução de um accepf, a camada de simulação deterininística processa todas as men-
sagens na fila de merlsagens até encontrar e processar a mensagem do tipo clese.lado. Caso
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tal mensagem não seja encontrada mesmo após a fila ficar vazia, o comando accept fica
bloqueado até que o elemento receba uma mensagem daquele tipo. Para evitar dead/ocas, o
comando é desbloqueado se nenhuma máquina simulada estiver atiç'a, ou seja, se todos as
máquinas terminarem a execução dos comandos do passo corrente ou se estiverem bloqueadas
em um accept

Para garantir que o comportamento dos elementos no script seja determinístíco, MoBiCS
entrega as mensagens em todas as filas de mensagens na ordem total. Caso seja necessário
simular uma ordem de recebimento de mensagens diferente, deve-se utilizar o método
changeOrderlnQueue(Element , Class) . Este método processa todas as mensagens na fila
de mensagens até que seja encontrada uma mensagem do tipo Class, quando então ela é
colocada no fim da fila. Caso a mensagem já seja a última mensagem da fila a ordem de
processamentos das mensagens é mantida.

A saída do modo determínístico de simulação é um Jog dos eventos que ocorreram durante
a simulação, com o qual o usuário pode identificar se o protocolo funcionou corretamente ou
não. Este /og inclui as mensagens internas dos protocolos, verificação do conteúdo de atributos
e geração de exceções. Por exemplo, quando um comando accept(Element, Message) é
desbloqueado sem que a mensagem seja processada, o MoBiCS exibe uma mensagem ao
usuário indicando o erro. Entretanto, esta situação não é suficiente concluir que o protocolo
está incorreto, uma vez que esta pode ter sido causada por um scrípf mal programado.

Para auxiliar na avaliação do protocolo, o MoBiCS provo um comando changeShowMode
com o qual o usuário pode habilitar ou desabilitar a exibição de mensagens durante a
ocorrência de eventos na simulação, como envio e recebimento de mensagens. Deste mo-
do, o usuário pode requisitar que sejam exibidos no /og apenas os eventos relevantes para a
imiilnrãn

5.5.2 Modo Estocástico

No modo esfocástáco de simulação, MoBICS executa uma simulação exaustiva nos pro-
tocolos distribuídos, com o objetivo de avaliar o desempenho do protocolo em um cenário
aleatório e mais realístico. Com esse modo de simulação é possível também observar o com-
portamento do protocolo em cenários maiores e exaustivos, cuja descrição é impraticável
através de scrzpfs determinísticos. Isso permite avaliar melhor a estabilidade do protocolo.

A diferença básica da simulação determinística para a estocástica é a forma como o cenário
de simulação é descrito. Enquanto que na simulação determinística o usuário descreve um
cenário bem específico e determinístico, na simulação estocástica o usuário deve descrever
os padrões de comportamento dinâmico de todos os elementos de rede: máquinas fixas e
móveis e canais de comunicação. Por exemplo, as invés de colocar explicitamente no scrâpf
comandos mh .moveTo(cela-) para realizar uma migração de uma estação móvel, na simulação
estocástica o usuário deve indicar com qual freqüência a estação móvel migra de célula. O
usuário programa esses padrões de comportamento utilizando o modelo de programação
descrito na seção 5.6. Diferentemente do modo determinístico, o modo estocástico utiliza a
noção de tempo simulado e atribui fámesÉamps a todo evento cíe simulação.

51



O Simula dor Mos\ CS ;j:quIS?gramação de Modelos de Simulação

Após definidos os modelos e parâmetros de simulação dos elementos, devem ser seguidas
as seguintes etapas para criação e execução de uma simulação estocástica:

1. Criar uma simulação estocástica através de uma subclasse de StochSimulation

2 Criar objetos dos modelos de simulação criados, passando-os como parâmetro dos con-
strutores dos canais e elementos simulados. Todos esses objetos devem ser criados na
classe StochSimu].at i.on.

3 Na código do usuário
loção.

invocar o método StochS].mu].ation . start, que inicia a simu

5.6 Programação de Modelos de Simulação

A programação de modelos de simulação no MoBI(S baseia-se em três abstrações: ge-
rador de eventos, afrasc, de comunicação e moóá/ dado. Um gerador de eventos (seção 5.6.2)
é uma classe que indica como os eventos são gerados durante a simulação. O atraso de
comunicação (seção 5.6.1) define o comportamento dos canais de comunicação como função
do tempo de envio de uma mensagem pelo canal. Essas duas abstrações são incorporadas
a um elemento simulado na forma de parâmetros do seu construtor. A figura 5.10 mostra
um trecho de código no qual é declarado um objeto mh que implemente uma estação móvel
simulada. Neste código, a classe MYSI.mulationModel define um modelo de simulação e pl,
p2 e p3 os parâmetros de simulação.

mh new MFMh(''Mh'' . sim, new MXSimulationModel(pl,p2.p3));

Figura 5.10: Atribuição de um Modelo de Simulação a um Elemento Simulado

A moZ)í/idade (seção 5.6.3) define abstrações sobre a localização e movimentações de
estações móveis. A seção 5.6.3 discute a programação dessas abstrações.

5.6.1 Modelos de Simulação para Canais de Comunicação

A função de um modelo de simulação para canais de comunicação é definir o atraso asso-
ciado ao envio de uma mensagem. Este modelo é implementado pela classe Li.nkSI.inModel.
que declara o método delaySend(NetMessage) responsável pelo cálculo do atraso de envio
da mensagem pelo canal de comunicação. Esse valor retornado é utilizado pela camada de
simulação para atualizar o valor do [ámesÉarrzp da mensagem quando e]a for entregue ao des-
tinatário. Caso a mensagem deva ser perdida, o método deverá retornar um atraso infinito.

Para programei um modelo de simulação para canais, o usuário deve criar uma subclasse
de LinkSimModel e implementar o respectivo método delaySend(NetMessage) .
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O programador do modelo de simulação define a complexidade do seu modelo, de acordo
com as características que deseja simular. Tipicamente, o método delaySend(NetMessage)
retorna um valor proporcional ao tamanho da mensagem enviada, que pode ser determina-
da pelo método Message.getContentSize. Um dos parâmetros típicos de simulação éo
[hrougApwÉ do canal.

Para canais de comunicação sem fio, o modelo de comunicação deve ser imple-
mentado a partir da classe WirelessLI.nkSimModel. Esta classe define um método
delaySend(Location, Location, fletMessage) e o programador do modelo pode definir
o atraso de envio da mensagem baseado também na distância entre o remetente e o desti-
natário da mensagem, definidos em parâmetros do tipo Location.

5.6.2 Modelos de Simulação para Elementos

Em uma simulação estocástica, uma máquina simulada pode se comportar ativamente
ou passivamente. Uma máquina af ua produz eventos internos que modificam o seu estado
e/ou a forma como ela interage com o restante da rede. Esses comportamentos podem ser o
envio de requisições, migrações, etc. Uma máquina passada não gera nenhum evento durante
a simulação e apenas executa ações quando recebe mensagens que podem ser tratadas por
seus protocolos.

Para definir uma máquina aviva é necessário implementar um gerador de eventos. No
caso de máquinas passivas, o gerador de eventos é nulo (objeto nulIEventGenerator).

ÊirêhtGeiiêlátór

EventQueue

Outros
da Camada de Simulação

Figura 5.11: Componentes de um Gerador de Eventos

A figura 5.11 mostra o diagrama básico de um gerador de eventos. O modelo de simulação
é implementado en] uma subclasse de EventGenerator (figura 5.12). Esse gerador de eventos
é responsável por criar os eventos de simulação internos da máquilla e adiciona-los à fila
de eventos EventQueue. Esses eventos são retirados da fila pela camada de simulação e
processados de acordo com sua ordem.

53



O Simulador Mos\CS 5. 6 Programação de Modelos de Simulação

TimerSchedul
}-addEvent:voi
+start:void

voidst
Schedu].edEven

+EventModel
+gen era te.Bven t : Ac t.ít'.í ty

E'ventGenerato.r
SimV n

+BventGenerator
start:void
run:void

Bvv'
eventQueue:EventQueue
owner:Element

Bven

EventQueue
+pushBvent:void
+popEvent:SimEvent
+pushAsynchEvent:vold

r
nextTimestamp:lona
currentLimitTimer .ong

tGenerator

Figura 5.12: Principais Classes do Pacote mobi.cs . si.mulata.on .modela

Um evento de simulação é um objeto da classe SimEvent e que contém dois atributos: o
[ámestamp e o evento propriamente dito, que é um objeto de uma subclasse de Activa.ty,
declarado no pacote mobícs .controller. A geração dos eventos é feita no método run
do gerador de eventos. Há duas formas de faze-lo: adicionando os elementos da fila de
eventos já ordenados segundo o seu timestamp (método EventQueue . pushEvent (Si.mEvent) )
ou adicionar os eventos fora de ordem (método EventQueue . putAsynchEvent (Si.mEvent))
e depois indicar o término da geração de eventos ou um támesíamp limite, que finaliza até
onde os eventos estão ordenados (método EventQueue . setCurrentLimitTimer(].ong)).

O ti.merScheduler auxilia o programador a definir a geração periódica de even-
tos. O programador do modelo de simulação pode adicionar um modelo de geração
de um ex'ento, subclasse de EventModel, ao ti.merScheduler informando a periodici-
dade de geração do eventos. Nestes intervalos, o timerScheduler executa o método
EventMode]. . generateEvent (Element) que irá retornar um novo evento de simulação (por
exemplo uma nova migração) ou um nula, indicando que nenhum evento deve ser gerado
naquele tãzrzesfamp.

Para a implementação do modelo de simulação para um ambiente devem ser seguidos o
seguintes passos:

l Definir todos os parâmetros de simulação e como os eventos serão gerados a partir
desses parâmetros.

2 Implementar subclasses de LinkSimModel que define os modelos de simulação dos canais
de comunicação e os respectivos métodos delaySend(NetMessage) .

3 implementar subclasses de EventGenerator que definem os modelos de simulação para
cada máquina simulada. ,\ programação da geração dos eventos pode ser feita de duas
formas:

54



O Simulador Mos\CS 5.6 Programação de Modelos de Simulação

(a) Declarar uma subclasse de EventModel para cada tipo de evento a ser gerado pe-
riodicamente e implementar seu método EventModel . generateEvent(Element)

(b) Adicionar todos os modelos de eventos criados acima no timerScheduler, no
código do construtor do EventGenerator indicando a periodicidade na qual a
geração de cada evento deve ser acionada.

ou

(a) Modificar o método run do gerador de eventos, indicando todos os eventos a serem
incluídos na EventQueue e modificar o támzesfamp limite dos eventos ordenados.
quando for necessário.

No capítulo 6 há um exemplo completo de programação de modelos de simulação para o
protocolo RDP.

5.6.3 Modelo de Mobilidade

A programação de modelos de mobilidade para estações móveis envolve a criação de gera-
dores de eventos .A/Dueto, a implementação da classe Location e a definição do mapeamento
de uma localização para uma célula.

O gerador de eventos Modero é o principal componente do modelo de mobilidade. Ele de-
fine como serão geradas as migrações a partir dos parâmetros de simulação da estação móvel.
Um gerador de eventos de migração é construído utilizando o mesmo modelo de programação
discutido na seção 5.6.2, no qual deve-se estender a classe EventModel e programar como os
eventos serão gerados.

A classe Location define uma abstração para localização. Todo evento it/Dueto deve ser
feito para uma localização deânida por um objeto da classe Location. A própria classe Cell.
que implemente uma célula, é uma subclasse de Locati.on

O último componente do modelo de mobilidade é o mapeamento de uma localização
para célula, ou seja, como um objeto da classe Location é mapeado para uma célula.
Para isso, o usuário deve estender a classe MobilityModel e implementar o método
MobilityModel . whi.chCell(Location) , que retorna para um objeto Locati.on qualquer a
correspondente célula associada àquela localização. .A classe MobilityModel e os objetos
Locati.on utilizados durante a simulação devem estar sempre consistentes, de maneira que ele
sempre seja capaz de identificar corretamente qual a classe concreta que define a localização.
Diferentes modelos de mobilidade podem utilizar diferentes e incompatíveis abstrações para
1,.Pnl;.,nPâ,.

u's "--' -

Para definir um modelo de simulação para uma estação móvel, deve-se estender a classe
MhEventGenerator, subclasse de EventGenerator, que fornece o modelo de mobilidade
(Mobi.lityModel-) utilizado ao ser invocado o método MhEventGenerator . getMobi.Motel
Quando um Mh é criado, o seu construtor verifica se existe um gerador de eventos da
classe MhEventGenerator definida para o ol)jeto e guarda uma referência. para o seu
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modelo de mobilidade. Em toda a migração, quando o simulador executa o método
Mh . onMoveTo (Locati-on) ele atualiza a localização da estação móvel e inicia o /band-o.acaso
o método Mobi]ityMode]. . whi-chCell (Locati-on) indique que a nova localização da estação
móvel corresponde a uma célula diferente da anterior.

Nenhum desses componentes é obrigatório para definir o comportamento de uma estação
móvel. E possível definir apenas a geração de eventos de migração, estendendo diretamente
a classe EventGenerator. Assim, o programador do modo de simulação pode definir o grau
de abstrações adequado à sua simulação.

5.6.4 Discussão

M,odelos de Canais Sem Fio

O método de].aySend(NetMessage , Locati.on, Locati.on) permite ao programador es-
colher o nível de complexidade do modelo de comunicação sem fio. Neste modelo podem
ser incorporadas quaisquer características dinâmicas que possam ser descritas com função
dos parâmetros do método e a partir dos quais possa ser calculado o atraso de envio da
mensagem.

Por exemplo, Nguyen 1741 apresenta um conjunto de experimentos que avalia a relação
entre as várias características dinâmicas de um canal sem fio e apresenta um modelo analítico
para essas relações. Uma das relações modeladas foi a influência da taxa de erros na taxa de
transmissão efetiva de pacotes. Os modelos analíticos produzidos foram utilizados em 1221
para modelar as características dos canais sem fio. Apesar de complexo, esse modelo pode ser
reproduzido no MoBiCS apenas com o uso do método delaySend(NetMessage , Location,
Locati.on).

Modelos de Mobilidade

Uma vantagem da abordagem de programação de modelos de mobilidade é a divisão da
mobilidade em componentes globais e locais. A componente local corresponde à geração
de eventos MoveTo, que pode ser definida diferentemente para cada estação móvel simu-
lada. A componente global corresponde ao mapeamento entre localizações e células, que
permite modelar aspectos do modelo de mobilidade compartilhados por todo o ambiente.
como abstrações de localização, restrições à mobilidade e granularidade de migrações. Outra
vantagem dessa abordagem é a possibilidade de definir diferentes modelos de mobilidade para
as estações móveis. A maioria dos simuladores e ambientes, quando possibilita a escolha de
diferentes modelos de mobilidade não o faz de forma programável como no MoBiCS.

Resumo

MloBíCS é uma biblioteca Java que permite a implementação de protocolos e sua expe-
rimentação em um ambiente de computação móç,ei simulado. Para criar uma simulação, o
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usuário deve estes)der um conjunto de classes básicas implementadas pelo pacote, configurar
sua simulação e compor um conjunto de objetos dessas classes.

O modelo de programação de protocolos proposto pela arquitetura de referência foi im-
plementado no MloBiGS baseando-se no modelo de programação lava. Micro-protocolos
são declarados em interfaces Java que declaram os métodos que definem seus tratadores de
eventos. Um protocolo é uma classe que implementa um conjunto de micro-protocolos. O
modelo de execução dos protocolos é sequencial e os tratadores de eventos são executado
atomicamente.

Todos os modos de simulação são configurados por meio de extensão de classes, pela qual
é possível definir a configuração do ambiente de rede que deve ser simulado. O modelo de
simulação de um elemento simulado é um objeto que define como serão gerados os eventos
de simulação dinâmicos durante a simulação. O usuário também estende classes básicas do
pacote MloaiCS para definir tais modelos.

O capítulo seguinte apresenta um exemplo de utilização do MomiCS na implementação
e simulação de um protocolo de entrega de respostas a clientes móveis.



Capítulo 6

Exemplo de Uso do MobiC;S

Este capítulo descreve um exemplo de programação de um protocolo distribuído e simu-
lação no MoniCS. O protocolo utilizado no exemplo é um protocolo de entrega de respostas
a clientes móveis (RDP), descrito anteriormente na seção 3.3.1. A seção 6.1 descreve como
o protocolo foi implementado no modelo de programação de protocolos do MoBiCS. As
seções 6.2 e 6.3 descrevem a simulação determinística e estocástica do protocolo, respectiva-
mente, e os resultados obtidos. Estas duas seções descrevem a realização das etapas de 2 a 6
para simulação de protocolos, descritas na seção 5.2, para cada um dos modos de simulação.
O apêndice A apresenta os principais arquivos Java resultantes da implementação e simulação
do protocolo.

6.1 Implementação do Protocolo RDP

Para resolver o problema de entrega de respostas de requisições feitas por clientes móveis,
o protocolo RDP mantém estruturas de dados nas estações base que armazenam os prozg/s
com as requisições pendentes. Para cada estação móvel que faz uma requisição, o protocolo
cria um prozg/ na sua corrente estação base. Este prozy mantém o registro da atual localização
da estação móvel e para o qual a resposta do servidor deve ser reencaminhada.

O protocolo RDP foi implementado no pacote sidam.rdp e suas mensagens foram
declaradas no subpacote si.dam.rdp .messages. A classe RdpProxysTable implemente a
estrutura de dados na estação base que armazena os prozys locais e o endereço de todas as
estações base que contêm prozys para suas as estações móveis locais. Cada entrada nessa
tabela é um objeto da classe RdpProxys que armazena todas as requisições feitas pela estação
móvel

Cada objeto RdpProxys armazena a identificação da estação móvel associada aos pro-
zys, a localização corrente da estação móvel (após último /zarzd-o.F coi-npletado), a lista das
requisições criadas na estação base pela estação móvel e o endereço das estações base que
contêm prozys r)ão locais do cliente móvel.

Quancto uma estação móvel entra em uma célula, o processo de /zarid-o.F é iniciado e o
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protocolo da estação base adiciona o seu enclereco na tabela RdpProxysTable. O protocolo
então requisita a lista de prorg/s da estação móvel à sua antiga estação base e a insere na
Cadela.

Na tabela 6.1 estão relacionadas todas as possíveis mensagens utilizadas pelo protocolo
durante sua execução, com seu correspondente significado.

Mensagens Significado
Mh -+ Mss

Nlh -+ h4ss. Miss -+ Sequer
Mss -+ Mh\ Mss -+ Mss
h'lh -+ Nlss', Mss -+ Mss

Entrada de um À/ã ãã'iiéíiiiã
Requisição para ferver
Resposta da requisição de um M/z
Confirmação de recebimento de respos-
ta por um Ã/h
Remoção da lista de prorg/s em MSSs
Atualização do endereço da célula cor
rente de Mh
Desregistro dos prozys de Mh ar.
mazenados em um Mss
Envio de lista de prozg/s de Mss.la para
o novo .A/ss responsável pelo .A4h

RemPList
UpdateCurrLoc

Mss -.+ Mss
h4ss -.:} Mss

Miss --} Mss

Mss -.} Mss

Tabela 6.1: Mensagens utilizadas pelo protocolo RDP

O protocolo possui duas instâncias funcionais, uma para estações base e outra para es-
tações móveis. A primeira delas é a que implemente a maior parte do algoritmo do proto-
colo. Para efeito de simulação, foi criada uma terceira instância (servidor) que implementa
um protocolo trivial que responde a requisições de estações móveis. A figura 6.1 ilustra os
micro-protocolos que implementam o RDP e as mensagens trocadas entre eles.

fora W

wireless
$ac

wired
Wt ®
band-offUPCu

Figura 6.1: Diagrama de Comunicação entre os À/lódulos do RDP

6.1.1 Declaração das Mensagens

O pacote si.dam . rdp .messages declara todas as mensagens utilizadas pelo protocolo. A
mensagem Ack foi implement.ada nas classes Ack.Mh e Ack-Mss, que implementam um Ack en-
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veado por uma estação móvel e por uma estação base, respectivamente. A declaração das duas
classes é r)ecessária porque são protocolos diferentes que tratam cada uma clãs mensagens.
Isso também ocorre com a mensagem ForwardRes. .A figura 6.2 mostra a código que imple-
mente a mensagem Ack.Mh. Estas tarefas correspondem aos passos l e 2 de implementação
de protocolos enunciados na seção 5.3.

public class Ack.Mh extends Message implements WirelessMessage {
public Ack.MI)(IdRequisition id, Address mh){

super(RDPMss.class);
tais.id :: id;
this.mh = mh;

public IdRequisition getldo{
return id;

}

private IdRequisition id;
public Address getMho{

return mh;

}

private Address mh;
}

Figura 6.2: Implementação da Mensagem Ack-Mh

As classes Request e Res implementam uma requisição do cliente e uma resposta de requi-
sição, respectivamente. Estas mensagens são encapsuladas em outras mensagens do protocolo
RDP durante a execução do protocolo. A seção A.l apresenta um diagrama completo com
todas a mensagens declaradas para o protocolo RDP.

6.1.2 Implementação dos Micro-Protocolos

A classe RDPMss imp]ementa a instância funcional do protocolo RDP para estações base,
que é composta dos micro-protocolo definidos pelas interfaces Java RDPWireless, RDPWI.red
e RDPHandoff. A declaração dessas interfaces corresponde ao passo 3 de implementação de
um protocolo, enunciado na seção 5.3, e a implementação da classe RDPMss corresponde aos
passos 4 e 5 para a instância do protocolo para estações base. O código da figura 6.3 mostra
a estrutura da classe RDPMss, com os tratadores do micro-protocolo de band-o.F O código
completo deste protocolo encontra-se na seção A.3.

.A figura 6.4 mostra o código do tratador da mensagem Ack-Mh, implementado no método
RDPMss .whenAck.Mh(Message) . O método verifica na tabela de praz!/s se o prozg/ da requi-
sição está armazenado na estação base. Neste caso, a mensagem Ack Mss é enviada para o
ser\'idos e uma mensagem RemPList é difundida para todos as demais estações base. Ca-
so o proa;y não seja local, o método envia a mensagem Ack-Mss para a estação base que o
armazena.
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public c]ass RDPMss extends MssProtoco] ímplements RDPHandofTModule.
RDPMssWireless.
RDPMssWired{

prívate RdpProxysTable proxyTable;
public RDPMss(Mss owner){

super(owner, nula);
proxyTable = new RdpProxysTable0;

}

// <. <.imptevnentcLção dos métodos do vnicro-protocolo RDPHando$Module>>
public void whenGreet(Message m) {

// <, <. cadO>

public void whenPList(Message m) {
// <. <. co'le>',

}

}
public void whenDereg(Message m) {

// <.<. cod»->
}
public void whenUpdateCurrLoc(Message m) {

// <. <. code>>

// <.<.àvnplementüção dos métodos do micro-protocolo RDPMss Wireless>>
// <.<.imptementnçãa dos métodos do micro-protocolo RDPMssWired>>

}

Figura 6.3: Estrutura da Classe RDPMss

A instância funcional do RDP para estações móveis implemente apenas o micro-protocolo
RDPMhW[.re].ess, responsáve] pelo envio de mensagens pelo meio sem âo, que essencialmente
consiste de um tratador para a mensagem ForwardRes.

6.2 Simulação Determinística do RDP

Como um exemplo de simulação determinística do RDP foi escolhido um cenário que tes-
ta a consistência do protocolo quanto a duas propriedades: a entrega da resposta à unidade
móvel requisitante independementemente de sua localização e a capacidade de atualizar corre-
tamente as estruturas de dados do protocolo independentemente da duração de um band-o.#l
A implementação e execução desta simulação segue os passos de la 3, descritos na seção 5.5.1.
Esta seção descreve basicamente o passo 3, no qual a simulação é implementada.

Para testar a primeira situação, foi reproduzido o cenário da figura 6.5. O cenário é com-
posto de cinco element.os: Mh que é o cliente móvel, servem, um servidor capaz de responder
a requisições de clientes, e as estações base MSSp, ôSSo e MSSn. O script determinístico foi
elaborado para reproduzir a situação na qual Mh migra para a célula de MSSn após MSSp enviar
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public void whenAck.Mh(Message m){
Ack Mh msg = (Ack.Mh) m;
Address servir = proxyTable.getServer(msg.getMho. msg.getldo);
if (seiver 1= null){ ,# prozZ/ is !oca/

try{
send(ferver. new Ack.Mss(msg));

}catch(CommunicationException e){
// ;««e« «ot Jound

}

// broüdcüst RemPList
System.out.print]n('' [rdp mss] 'Z. Broadcasting RemPList '');
try{

send(Address.bCast, new RemPList(insg));
}catch(CommunicationException e){

// communication errar

else{ ,/'/ prozy ás non /oca/
// senil Ack to pro=U location

Address proxyLocation = proxyTable.getProxyLoc(msg.getMh0, msg.RetIdO);
System.out.print]n('' [rdp mss] % Sending Ack for current proxy location'')
try{

send(proxyLocation. msg);
}catch(CommunicationException e){

// prozlJ tocation ltot found

}

}

}

}

Figura 6.4: Implementação do Tratador da Mensagem Ack

a mensagem ForwardRes para MSSo e antes de começar o band-o.Fdo Mh.

A figura 6.6 mostra o código do script, que implemente o cenário determinístico de-
sejado. O script corresponde à implementação do método MVSimulation.script, onde
MYSimulati.on é a classe que implementa a simulação determinística. Para reproduzir a
situação na qual Mh migra da célula de MSSo para a do MSSn antes de receber a mensagem
ForwardResult, o script utiliza o recebimento da requisição pelo servidor como instante para
sãncrorzizar os euenlos. No scrápf da figura 6.6, o modo de aceitação de mensagens de servem
permanece desligado (comando acceptTurnOn(server, falhe) até que o fim do passo de
simulação no qual ocorre a migração de Mh do MSSo para MSSn. Para evitar que neste passo
ocorra o band-o.Fde Mh, o modo de aceitação de mensagens de MSSn também é desligado. No
passo de simulação seguinte, ferver é habilitado a processar a mensagem request, fazendo
com que MSSo receba a mensagem ForwardRes e tente envia-la (sem sucesso) para Mh. No
último passo de simulação, MSSn é habilitado a processar a mensagem Greet de Mh e ocorre
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ferver

pr'o:W'
MSSP

curro:=o corre:=n

te-Lisa curro
greet

{orwa
resu].t E

curro
íorward
result rem

PList

ôSSo
Band-off

Mesa
Band-ofí

Figura 6.5: Cenário de Teste Determinístico do Protocolo RDP

o band-o# da estação móvel.

A saída da execução desse script é o /og de eventos gerados pelo código do protocolo e pelo
simulador. A figura 6.7 mostra esse Zog para o script utilizado, que exibe comentários internos
ao código do protocolo, indicando as ações realizadas, e a indicação de cada migração do Mh
feita pelo próprio simulador. O usuário define o tipo e a quantidade de eventos desejadas no
Zog da simulação.

Com comandos no script, o usuário pode requisitar a exibição ou ocultamento de men-
sagens que indicam ocorrências dos eventos de recebimento, envio e processamento de men-
sagens, migração e início de um novo passo de simulação. Para efeito de simplificação, no
exemplo da figura 6.6 poucas mensagens são mostradas.

Essas mensagens são úteis para identificar se a execução do protocolo foi correta, ou seja,
se o protocolo teve o comportamento esperado para o cenário do script. Outras informações
bastante úteis ao usuário são as exceções geradas na simulação. No exemplo anterior, nenhu-
ma exceção nenhuma exceção ocorreu porque o protocolo executou corretamente e o script
foi programado de acordo com o funcionamento correio do protocolo. As exceções geradas
durante a simulação podem indicar comandos accepts que não puderam ser concluídos. O
próprio código dos protocolos pode gerar exceções que indiquem violações às suas assertivas.
além das exceções em tempo de execução de Java.

6.3 Simulação Estocástica do RDP

A simulação estocástica permite avaliar o desempenho de protocolos a partir de expe-
rimentou em cenários aleatórios, e determinar deficiências e propriedades do protocolos do
ponto de vista do seu desempenho. Na simulação estocástica, o desempenho do protocolo
RDP pode ser avaliado em função de duas informações:
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public void sci'ipto{
acceptTurnOn(mh, true);
acceptTurnOn(mssP. true);
accept'lhrnOn(nIssO. true);
acceptTurnOn(!nssN, falsej;
acceptTurnOn(servem, false);

end.step0;
mh .moveTo ( cellP) ;

mh.receive(new sidam.idp.messages.Request(server.getAddresso
mh .moveTo (cellO) ;

end.stepo;
mh .moveTo ( celIN) ;

end.stepO;
acceptTurnOn(servem, true);

end.stepo;
accept'hrnOn(mssN, true);

end.stepO;

7))

}

Figura 6.6: Implementação do Script Determinístico do Cenário do RDP

e Número total de mensagens ForwardRes reenviadas para estações móveis até o recebi-
mento da confirmação Ack.Mh. O número de reenvios de ForwardRes indica a sobrecarga
provocada na rede pela migração das estações móveis.

e Tamanho médio da estrutura de dados PList, que mantém a lista de prozys de uma
estação móvel. Essa informação indica a sobrecarga de mensagens na rede de acordo
com o número de requisições e migrações das estações móveis.

Esta seção mostra um exemplo de simulação estocástica do protocolos RDP, no qual
foi analisada a influência da mobilidade no número de mensagens ForwardRes enviadas pelo
protocolo.

6.3.1 Modelo de Simulação

O modelo de simulação estocástico definido para o protocolo RDP contém cinco compo-
nentes 1271: afiação, rrzoó /idade, uázànAança entre cé/u/as, qualidade da comum cação sezrz ./io
e padrão de requãsáções. Essas componentes possuem o seguinte significado:

Atração Cada célula possui um parâmetro chamado atração que indica a probabilidade de
cada estação móvel estar localizada na sua região. A atração indica para quais células
as estações móveis migram com maior e menor frequência.

Mobilidade O coeficiente de rrioóã/idade especiÊca a probabilidade de migração de uma
estação móvel para uma célula qualquer.
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MOBX>> Mh <Mh> is movíng
[rdp nss] % Registering nev mh = <MYMh©lcf6d245>
[rdp mh] % Request RDP = 7
[rdp mss] % Requisition received by Mss

++++ adding local proxy
[rdp n$s] % sending message Req to the ferver

MOBX>> Mh <Mh> is moving
[rdp nss] % Registeriilg new mh = <MYMh©lcf6d245>
[rdp mss] % proxyRefList = {c]ass sigam.rdp .Req=nobiçs .netwark.Wiredlnterface©50f2d244}
[rdp mss] % Sending proxy ]ist {c]ass lidam.rdp.Req:mobics .network.Wiredlnterfaçe©50f2d244}
[rdp mss] % sending update cura ]oc....
[rdp nss] % Updating ]ocation
[rdp mss] % setting current ]-ocation
[rdp mss] % update curr ]oc sended.. ..

MOBX>> Mh <Mh> :is moving
[rdp server] % Requisition reçeived -> 7
[rdp n$s] % Forvarding Res to ]aca] Mh
[rdp mss] % storing resu].t
[rdp n$$] % Registering nev mh = <MYMh©lcf6d245>
[rdp nss] % proxyRefList = {c]ass sigam.rdp .Req:mobics.network .Wiredlnterface©50f2d244}
[rdp mss] % Sending praxy ]ist {c]ass sigam.rdp .Req;mobics .network.Wiredlnterface©50f2d244}
[rdp mss] % sending update çurr ]oc. . ..
[rdp nss] Z Updating ]ocaticn
[rdp lüss] % setting çurrent ]ocation
[rdp mss] % aparte cura ]oc sended.. ..

[rdp mss] % Forwarding Res to boçal Mh
[rdp mh] % Resu]t RDP = 14
[rdp mss] % Sending Ack for current praxy loçatica
[rdp server] % ACK reçeived for nessage O

[rdp m$$] % Broadcasting RemPList
[rdp mss] % Removing praxy ]ist
[rdp m$s] % Reaioving proxy ]ist
[rdp mss] % Remaving proxy ]ist

Figura 6.7: Saída Parcial da Simulação Determinística

Vizinhança entre Células Um grifo que indica a relação de vizinhança entre as células.
A atração e a uázirzÀança entre as cé/u/czs definem a próxima célula visitada por uma
oct n ..Õr. «l Á-,al
\#LJ UtA\Í tAv l&A \./ V vl -

(12ualidade da Comunicação sem Fio A qualidade da comunicação sem fio exprime a
taxa efetiva de envio de dados pelo canal sem fio, em função do tamanho da mensagem
enviada.

Padrão de Requisições Exprime a taxa com que a camada de aplicação faz requisições ao
protocolo RDP.

A atrai;ão e o coe$cáeníe de rnobi/idade definem o tempo médio de permanência das
estações móveis nas células.

6.3.2 Implementação da Simulação

Para implementar a simulação determinística do RDP foram itnplementadas uma
subclasse de StochSimul-ation, que implemerlta a simulação em si, e subclasses de
EventGenerator, que implementam os modelos de simulação para os elementos simulados.
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A classe EventGenerator dehne um modelo de simulação para elementos simulados. Para
cada elemento simulado deve ser criado um objeto dessa classe que gerará os eventos de
simulação internos, tais como migrações (classe MigrationEventModel) e requisições (classe
RequestModel).

De acordo com o modelo de simulação apenas estações móveis geram eventos. A classe
MhEventModel, (subclasse de EventGenerator) implemente o modelo de simulação para as
estações móveis, em função dos parâmetros moóÍZádade e do padrão de requãsÍções, menciona-
dos anteriormente.

A geração de cada tipo de evento foi implementada em subclasses de EventModel. A
classe MigrationEventModel implemente o modelo de migração das estações móveis, ou
seja, como são gerados eventos de migração durante a simulação. Conforme o modelo de
simulação definido, um evento de migração é gerado de acordo com o coeficiente de migração
associado à estação móvel. O objeto EventGenerator de uma estação móvel cria um objeto
da c]asse MigrationEventMode]., e com o auxílio da classe Ti.merScheduler agenda o teste
periódico de geração desse evento para um período de tempo simulado específico.

Durante a simulação, o objeto Migrati.onEventModel verifica se uma migração deve ocor-
rer tendo como parâmetro o coeficiente de mobilidade da estação móvel. Em caso afirmativo,
o objeto obtém a lista das células vizinhas da célula corrente da estação móvel e deter-
mina, a partir da atração de cada célula, a probabilidade relativa de migração para cada
uma delas, incluindo a célula corrente. A partir dessas probabilidade, o objeto da classe
MigrationEventModel define para qual célula a estação móvel deve migrar. Caso a célula
escolhida para migração tenha sido a célula corrente, o evento de migração não é gerado.

A classe RequisitionModel implemente o modelo de geração de requisições de uma es-
tação móve! ao protocolo RDP, a partir da probabilidade de requisições definida para a
simulação. A classe WILinkSI.mModel implemente o modelo de qualidade de comunicação
sem fio, que retorna o atraso de envio da mensagem.

Para deânir o número de células e a vizinhança entre elas, o usuário informa a dimensão
m x n da matriz de células escolhida para a simulação. No modelo adorado, as células
possuem um formato hexagonal e sua disposição na matriz define a vizinhança entre células.
A figura 6.8 ilustra a matriz de vizinhança construída para uma simulação. No exemplo da
figura, a célula d é vizinha de -B, -D e .E, e a célula B é vizinha de .A, C', E e F. A vizinhança
de cada célula pode ser determinada a partir da sua posição na matriz de vizinhança m x n.

O último passo para implementação da simulação é a criação da classe
MYStochSimulation (subclasse de StochSI.mulation) que declara e inicializa os elementos
simulados.

Para determinar número de mensagens ForwardRes reenviadas, a classe MYMss reimplemen-
ta os métodos Mss . onReceive(NetMessage) e Mss .onSend(NetMessage). Estes métodos
atualizam variáveis globais durante o envio e recebimento das mensagem, que guardam as
informações desejadas.

A seção .'\-.5 apresenta a implementação completa da simulação estocástica do protocolo
RDP
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1 2 3 4 5 e + e n

n CA B

E2 D F

Figura 6.8: Matriz de Vizinhança entre Células

6.3.3 Resultados da Simulação

Como o objetivo da simulação estocástica foi analisar o comportamento relativo do pro-
tocolo em relação à taxa de migração, as grandezas de simulação foram escolhidas em função
de uma unidade de tempo simulada UT. A tabela abaixo descreve o valor dos parâmetros
de simulação utilizados na simulação. Esses valores foram escolhidos de maneira a limitar a
migração das estações para que a atomicidade do band-o.anão fosse violada, ou seja, para que
um /band-ocde uma estação móvel só fosse iniciado após o término do seu Aarzd-o.Fanterior.

Intervalo mínimo entre migrações
Intervalo entre requisições
Atraso pelo meio sem fio

Atraso pela rede fixa
Critério de parada

15UT
2UT

40UT
2UT

1.000 Req

A periodicidade efetiva de migrações é dependente da probabilidade de migração usada
na simulação, que variou entre 0 e 100% nas simulações realizadas. Uma probabilidade de
migração de 100% indica que será gerada uma nova migração para a estação móvel a cada
15 UT. O critério de parada da simulação foi a geração de 1000 requisições pelas estações
móveis ao servidor. O gráfico da figura 6.9 representa o resultado obtido nesta simulação,
onde foi coletada a razão entre o número de mensagens ForwardRes geradas pelo protocolo e
o número de recluisições realizadas solicitadas pelos clientes móveis. Como ilustra a figura, o
número de mensagens ForwardRes enviadas é sempre menor do que o dobro das requisições
feitas, quando o band-o.ré mantido atómico.

Para avaliação da relação entre o tamanho médio da mensagem PList e a mobilidade,
foram utilizadas as mesmas grandezas da primeira simulação. Neste caso porém, a migração
foi mantida constante e a probabilidade (te requisições foi variada de maneira que fossem
geradas de zero a duas requisições por migração. O critério de garantia da atomicidcade do
/7.amd-o.# íoi mantido também para esta simulação.
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0 0.2 0.4 0.6
Coeficiente de Migração

0.8 l

Figura
graças

Número relativo de mensagens ForwardRes em função da probabilidade de mi

0 o.s

Razão Requísicoes / Migracoes

l 1.5 2

Figura 6.10: Tamanho médio de PList em função do número de requisições por migração

O gráâco da figura 6.10 ilustra a influência do número de requisições por migração no
tamanho da estrutura PList. Para uma razão maior ou igual a 1.5, o tamanho da estrutura
PList chega ao seu máximo e não aumenta mais. Tendo em vista que esse valor foi limitado
a lml prozy por mensagem PList devido ao critério de atomicidade, pode-se considerar que
o valor do gráfico está normalizado. Para limites maiores o gráfico deverá se comportar da

68



Exemplo de Uso do ]üostCS 6.3 Simulação Estocástica do RDP

mesma .maneira

Resumo

Este capítulo apresentou um exemplo de utilização do MoBICS, que descreve a imple-
mentação e simulação de um protocolo de entrega de respostas a clientes móveis. Este
protocolo apresentou vários aspectos que sugerem uma validação pelo modo determinístico.
Na seção 6.2 foi apresentada uma simulação determinística que compreende o teste de apenas
um desses aspectos. O protocolo foi submetido a uma simulação estocástica com o ob.jetivo
de avaliar o seu desempenho, indicado pelo aumento da retransmissões de respostas a clientes
móveis e o aumento no tamanho das mensagens de band-o.#l em função da migração das es-
tações. A partir desta simulação foram obtidos gráficos que permitiram uma análise mais
detalhada do comportamento do protocolo.
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Capítulo 7

Implementação do Mobi(:S

Este capítulo descreve a abordagem e os detalhes de implementação do MloBiCS. A
seção 7.1 enuncia as características gerais da implementação e discute a abordagem de im-
plementação, em função dos requisitos e decisões de projeto indiretamente relacionados com
a arquitetura de referência. Umas das decisões de projeto do MoBiCS foi permitir que
novos modos de simulação pudessem ser programados e incorporados no simulador. Para
isso, MoniCS define um arcabouço para implementação de modos de simulação, discutido
na seção 7.3. As seções 7.2 e 7.4 descrevem a implementação dos elementos de rede e da
camada de simulação, respectivamente.

7.1 Visão Geral

Movi(.'S é uma biblioteca lava que permite implementar os modelos e máquinas de sim-
ulação descritas no capítulo 5. Um usuário MoBIC$ estende as classes básicas da biblioteca
para definir protocolos e a configuração da simulação, incorporando-os no seu próprio pro-
grama. A biblioteca é composta de cerca de 120 classes, totalizando quase l0.000 linhas

Vários simuladores para computação móvel já foram implementados em Java, co-
mo l63, 86, 231. Uma discussão aprofundada sobre as vantagens da utilização desta linguagem
em aplicações de simulação pode ser encontrada em l64, 39, 801. No caso do MoniCiS, a lin-
guagem lava foi escolhida por quatro razões principais:

código

© Java é uma linguagem de alto nível e por isso adequada a prototipagem de protocolos

e lava incorpora em seu próprio mecanismo a programação de aplicações concorrentes
baseadas em [/zreads. Essa é uma característica frequentemente útil em qualquer soft-
ware (]e simulação IS61 e que foi amplamente utilizada na implementação do MloBiCS.

e As bibliotecas para invocação remota de métodos (RNll) e a possibilidade de execução
de código Java em diferentes sistemas operacionais permitem a distribuição da simu-
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loção em diferentes máquinas. Essa característica deverá ser implementada futuramente
no ]\llOBiC'S.

e A escolha de Java também foi motivada pelo fato de que outros componentes da arquite-
tura SIDAM também estão sendo implementados nesta linguagem. Assim, espera-se que
o uso de lava permita integra-los mais facilmente e produzir um protótipo do SIDAM
tendo o MoniCS como elemento central. Juggler 1301 e um protótipo do serviço de
localização 1281 são exemplos de componentes implementados em Java.

A tabela 7.1 mostra a organização da biblioteca MoaiCS

Tabela 7.1: Organização da Biblioteca MoBICS

A abordagem de implementação do MoBICS baseou-se em três características: ezÍens óá/.
idade, uso ánfensáuo de oójetos e flexibilidade de incorporação de outros modos de sámu/anão

Extensibilidade

MoBICS foi implementado para ser um rzúc/eo de sámu/açâo, ou seja, ele implemente ape-
nas a funcionalidade fundamental para que protocolos possam sem prototipados e simulados.
Movi(:S não implemente um ambiente de simulação propriamente dito, mas a biblioteca
pode ser facilmente incorporada em outros programas para compor um ambiente de simu-
lação. Um usuário pode estender o simulador e adicionar novas {níerl/ages com usuáráo e
aósfrações, sem que seja necessária a modificação no código do simulador. Por exemplo, um
desenvolvedor pode implementar um ambiente integrado de desenvolvimento de protocolos
que inclua, por exemplo, automatização na construção de protocolos, interface de configu-
ração do ambiente simulado e depuração.

Pacote Fllnr3n

mobics.simulation  
mobics.network Implementa os elementos de rede simulados.
mobi.cs.ppi Implemente; á iüi

do as classes básicas para que o usuário crie o seu próprio
protocolo. O subpacote mobics .ppi .protocol implementa
a abstração de protocolo e o subpacote mobics . ppi . message
implemente a abstração de mensagem.

mobics.exception DefinÉI Él;;iÉlçãis
de protocolos.

mobi.cs.contro]].er Implemente as máquinas de simulação. O subpa.
cote mobics.controller.deterministic implemente a
máquina de simulação determinística e o subpacote
mobi.cs . controller . stochastic implemente a máquina de
simulação estocástica.

mobics.uti.l Declara t;passes adiiliÓI
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Uso Intensivo de Objetos

No projeto da arquitetura de classes do MoBiCS toda abstração é implementada na
forma de um objeto. Essa decisão de projeto tem como objetivo promover extensibilidade,
modularidade e uniformidade da implementação.

Incorporação de Outros Modos de Simulação

Embora o MoBiCS implemente apenas os modos de simulação estocástico e deter-
minístico, sua arquitetura de classes permite que possam ser programados e incorporados
outros modos de simulação, sem que seja necessária nenhuma modi6cação na biblioteca. Es-
sa característica é parcialmente possibilitada pela arquitetura de referência proposta, que
padroniza as interfaces de comunicação entre as camadas de software do simulador. En-
tretanto, para que isso fosse possível é necessário ainda permitir que as interfaces do modo
de simulação com o usuário fossem flexíveis. Esses dois requisitos foram incorporados no
MoBiCS fazendo com que a biblioteca deânisse um arcabouço para implementação de modos
de simulação. A seção 7.3 discute em detalhes como MoBIGS implementa esse arcabouço.

7.2 Implementação dos Elementos de Rede

A seção 5.4 descreveu como um usuário utiliza as classes declaradas no pacote
mobics .network para criar um ambiente de rede simulado. Esta seção discute os detalhes
de implementação dessas classes.

Cada elemento simulado é implementado em uma classe do pacote mobics . network. Há
duas classes de elementos que implementam as camadas da arquitetura de software, discutidas
na seção 4.2: máquinas de rede e cangas de comunicação.

7.2.1 Máquinas de Rede

As máquinas de rede são subclasses da classe Element que implementam todo elemento
simulado capaz de processar e gerar eventos de simulação. MoBICS declara as classes Mh,
Mss e Fh, subclasses de Element, que implementam o comportamento de estações móveis,
estações base e máquinas fixas, respectivamente. Todo objeto que implemente uma máquina
de rede simulada é composta por quatro componentes: enter/ages de rede, ./i/a de mensagens,
nofz./icador de protocolos e camada de sãmu/anão. Esses componentes são objetos com a
seguinte função:

Interfaces de Rede Implementam o envio e recebimento de mensagens pela rede. Uma
mensagem é entregue à máquina destino através de sua interface de rede que se encar-
rega de aclicioná-la à fila de mensagens da máquina. Toda interface de rede implemente
ainda uma primitiva para envio de mensagens. Um endereço de rede é uma abstração
sobre a int.erface de rede de uma máquina. De acordo com o canal de comunicação pela
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qual a interface envia mensagens, o endereço de rede define uma localização na rede
fixa ou rlã rede sem fio.

Fila de Mensagens Fila que armazena as mensagens recebidas pela rede, ordenadas segun-
do seus fãmesÉamps. A camada de simulação decide quando uma mensagem é retirada
da fila, de acordo com o algoritmo da máquina de simulação.

Notificador de Protocolos Armazena todos os protocolos incorporados a uma máquina
de rede. Quando a camada de simulação decide processar uma mensagem, ela invoca
o método ProtocolNotifier . handleMessage (Message) , passando como parâmetro a
mensagem que deve ser processada. O notiâcador então verifica se há um protocolo reg-
istrado para tratar a mensagem e, em caso afirmativo, executa o tratador da mensagem.
Cada máquina de rede possui a sua própria instância de um protocolo.

Na atual implementação, MoBICS permite apenas uma camada de protocolos. Conse-
quentemente a única composição possível de protocolos é horizontal.

Camada de Simulação Implemente a máquina de simulação distribuída do MoBiGS. Ca-
da máquina de rede possui a sua própria instância de objeto que implemente a camada
de simulação. A camada de simulação é encapsulada por um objeto que implementa a
interface AbstractSI.mulatedElement, conforme descrito na seção 7.3.1.

A seção 5.4 classificou as interfaces das classes que implementam máquinas de rede em
interfaces de uszzáráo de s mu/anão e interface de espec a/{zação de eueníos. Do ponto de
vista da implementação do MoBiGS, essas interfaces possuem um significado particular.
As interfaces de usuário de simulação, compostas pelos métodos com assinatura igual a
<euenfo>, como Mh.moveTo(Cell) e Mh.available, indicam o envio de <euerzfo> para a
camada de simulação. A implementação dessas interfaces cria um correspondente objeto com
interface Activity que implementa o evento e o encaminha para a camada de simulação.

As interfaces de especialização de eventos, compostas pelos métodos com assinatura
orz< euerzlo>, definem as ações que devem ser executadas pela camada de elementos de rede
quando ela recebe o evento < euenlo> da camada de simulação. Esses métodos são invocados
apenas pela camada de simulação. Em outras palavras, do ponto de vista da implemen-
tação do MoBiCS, um método com assinatura < euento> é uma interface de envio do evento
<euenÉo>, enquanto que um método com assinatura on<euento> é a interface usada pela
camada de simulação para enviar o evento <euento> para a camada de elementos de rede.

7.2.2 Canais de Comunicação

Os canais de comunicação possuem apenas duas camadas arquiteturais: a camada de
elementos de rede e a camada de simulação. A camada de simulação é implementada por
um objeto que implemente a interface AbstractLI.nkSimLayer. Esta interface declara o
método scheduleSend(NetMessage) que implementa o recebimento do evento MsgArrived
enviado pela camada de elementos de rede. As camadas de simulação determinística e es-
tocástica implemerltam diferentemente o método scheduleSend(NetMessage) nas suas clas-
ses DetermLI.nkLayer e StochLI.nkLayer. Na simulação determinística, o envio de uma
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mensagem é um evento síncrono, ou seja, o envio da mensagem pela interface de rede da
máquina remetente necessariamente incorpora o recebimento da mensagem pelo destinatário.
Na simulação estocástica, esse evento é assíncrono. O envio do evento MsgArrived requisita o
escalonamento do evento na camada de simulação, que decide se o evento será enviado para
a camada de elementos de rede e qual será o íámestamp associado ao evento. A interface
Link.onSend(NetMessage) declara o envio de MsgArrived da camada de simulação para a
camada de elementos de rede.

A camada de elementos de rede dos canais de comunicação implemente a entrega de men-
sagens entre remetente e destinatário. A camada de simulação de um canal de comunicação
define o modelo de atraso de mensagens.

7.3 Arcabouço de Implementação de Modos de Simu.
cação

O projeto da arquitetura de classes de MoBiCS possibilita a implementação e incorpo-
ração de outros modos de simulação, além dos modos determinístíco e estocástico. Para isso.
MoBiCS define um arcabouço para implementação de modos de simulação, descrito nesta

A implementação de um novo modo de simulação no MoBICS usualmente implica na
incorporação da implementação de nova máquina de simulação e na disponibilização para
o usuário de novas interfaces para uso do modo. No projeto das classes do MoBI(IIS foi
implementado um mecanismo que define de maneira uniforme como a camada de simulação é
criada na execução do MoniCS e como o usuário utiliza as interfaces do modo de simulação.
Este mecanismo é baseado nas classes AbstractSimulatedElement, declarada no pacote
mobics . contro]].er, Si.mulatos e Simulation, declaradas no pacote mobics . si.mulata.on.
Para implementar um modo de simulação, um programador deve estender cada uma dessas
classes e definir os aspectos específicos do modo.

A figura 7.1 mostra um diagrama com as interdependências e colaborações entre as clas-
ses que implementam o mecanismo. No diagrama, as classes contendo o prefixo C'oncrete,
constituem classes declaradas para implementar um modo de simulação específico. Todas
as classes que não possuem o prefixo C'oncreZe são pertencentes ao Montes. Os modos de
simulação determinístico e estocástico definem suas respectivas classes C'orzcrefe da figura.

seçao

7.3.1 Classe AbstractSimulatedElement

A classe abstrata AbstractSimu].atedElement declara a interface básica entre as camadas
de elementos de rede e de simulação. Cada modo de simulação deve definir, no mínimo,
uma classe concreta que implementa a interface AbstractS].mu].atedElement e declara as
interfaces específicas do macio de simulação. A implementação desta classe, assim como
a classe ConcreteSimulatedElement do diagrama da figura 7.1, deve criar a camada de
simulação clo elemento (objeto da classe SimLayer) que intermedia a comunicação com a
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ent Simula

Figura 7.1: Diagrama de Classes do Arcabouço

camada de elementos de rede

A classe AbstractSI.mulatedElement declara o método addBehavior(Activity) que
reencaminha um evento da camada de elementos de rede para a camada de simulação. Além
disso, esta interface declara os métodos onMsgArrived, onReceive e onSend que em sua
implementações devem indicar as ações específicas do modo de simulação que devem ser exe-
cutadas quando ocorrer algum desses eventos. Por exemplo, a implementação do método
DetermElenent . onMsgArrived do modo determinístico, exibe no /og de eventos as infor-
mações sobre a mensagem recebida pelo elemento simulado.

Além dessa interface, o modo de simulação deve definir classes que imple-
mentem a interface AbstractSimulatedLink. Essa interface é o equivalente da in-
terface AbstractSimulatedEl-ement para canais de comunicação simulados. Dife-
rentemente da outra interface, AbstractSimulatedLink declara apenas o método
scheduleSend(NetMessage), que escalona na camada de simulação o envio de uma men-
sagem pelo canal de comunicação.

O objetivo das interfaces AbstractSinulatedElement e AbstractSI.mulatedLink é ape-
nas declarar as novas interfaces com o usuário da camada de simulação. Toda funcionali-
dade da camada de simulação é implementada exclusivamente pela respectiva subclasse de
SimLayer

7.3.2 Classe Simulador

A classe abstrata Simulator declara as interfaces de inicialização de uma simulação e
define quais os objetos específicos de modo de simulação seixo criados para cada elemento
sinluiado.

A classe Simulator declara dois métodos abstratos: createS[.mu].atedE]ement( )
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e createS].mu].atedLi-nk(. . .), que retornam respectivamente objetos da classe
ConcreteSimulatedElement e da classe ConcreteSimulatedLink. Uma classe
ConcreteSimulator, específica clo modo de simulação, implementa esses dois métodos
que definem, para um elemento ou canal de comunicação simulado, qual é o objeto
específico do modo de simulação que deve ser criado. Os parâmetros desses métodos contém
informações independentes de modo de simulação e que definem o tipo de elemento simulado
(ou canal de comunicação) que deve ser criado e alguns de seus componentes internos.

No caso do modo de simulação determinístico do MoBiCS, a implementação do método
DetermSimu[ator . createS].mu].atedE]ement ( . . . ) é a seguinte:

public anal AbstractSimulatedElement createSimulatedElement(Element element.
ProtocoINotifier notifier,
MessageQueue inputQueue.
EventGenerator eventModel)

{
DetermSimLayer simLayer = new DetermSimLayer(this, element. notifier, inputQueue);
DetermElement concreteSimElement = new DetermElement(element.getName0, simLayer)
return concreteSimElement;

Observe que o código cria a camada de simulação do novo elemento, objeto da classe
DetermSimLayer (subclasse de Si.mLayer), e o utiliza como argumento da criação do elemento
simulado concreteSimulatedElement .

7.3.3 Classe Simulation

A classe abstrata Sinulati.on define a interface do modo de simulação com o
usuário, convertendo chamadas a seus métodos para as respectivas chamadas da classe
ConcreteSimu[ator e das subc]asses de ConcreteS].mu].atedE]ement.

Dois tipos de interfaces podem ser definidas: g/obaás, cuja implementação interfere no
estado de todo ambiente simulado, e /ocaás, cuja implementação corresponde a uma chamada
da interface de ConcreteSI.mulatedElement de um elemento simulado. No caso da simulação
determinística, a única interface global é o método DetermSI.mulation .nexo. Os demais
métodos, como por exemplo DetermSimu]ation . accept(E].ement , Class) , correspondem
à interface local de simulação determinística. O modo estocástico não declara nenhuma
interface adicional à simulação.

7.3.4 Criação dos Objetos

A figura 7.2 mostra o diagrama de seqüência de criação de objetos. O construtor da classe
ConcreteSimu[ati-on cria a classe ConcreteS].mu].ator. No momento da criação de um ele-
mento simulado através do método ConcreteSimulation . corri.guie, ConcreteSimulati.on
passa uma referência para ConcreteSimu]ator, com a qual o elemento simu]ado E].ement
solicita a criação clo seu objeto da classe ConcreteSimulatedEJ-ement. Este objeto, por
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usa vez, cria a camada de simulação do elemento simulado. Com a referência ao objeto
ConcreteSimulatedElement, Element termina a sua inicialização e retorna o controle para
ConcreteSimulati-on, que então pode criar outro elemento ou realizar outro processamento.

cria Elemento si.hulado

l esquisita Concretas
Cria Elementosimt2lado

ãte(

Cria camada de simuk.a

ConcreteSimulatedElement

Figura 7.2: Diagrama de Seqüência de Criação de Objetos

7.3.5 Discussão

A biblioteca MoBICS implemente uma série de mecanismos ou padrões de projeto de
c[asses que ]he conferem í]exibi]idade e extensibi]idade. Esta seção descreveu como o MoniCS
implemente um mecanismo que permite a implementação e incorporação de novos modos de
simulação. Este é um mecanismo fundamental do MoniCS porque confere programabilidade
de modos de simulação ao MoBiCS, fazendo com que a biblioteca seja também um arcabouço
de implen-tentação de modos de simulação de protocolos.

A arquitetura de classes descrita implemente três padrões de projeto: Factorg/, .4dapter- e
$trafegy j411. Consequentemente, a abstração dessa arquitetura define um padrão de projeto
que integra esses três padrões.

7.4 Camada de Simulação

Os pacotes mobi.cs . contro].ler . determina.sti.c e mobics . controller . stochastic im-

plementam as camadas de simulação determinística e estocástica, respectivamente. Esta
seção descreve os detalhes de implementação desses dois modos de simulação do MoBiCS.
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7.4.1 Arquitetura Geral

As camadas de simulação determinística e estocástica do MoBICS foram implementadas
baseando-se em uma arquitetura comum, mostrada na figura 7.3.

Camada de Simulação
( SiJaLaya='}

Elemento 0
g
Elemento de Rede

Figura 7.3: Arquitetura Geral da Camada de Simulação

A função de cada um dos componentes do diagrama é a seguinte

Fila de Eventos : armazena os eventos de simulação que devem ser processados pela ca
meda, ordenados segundo o seu fámestamp.

Gerador de Eventos : gera os eventos de simulação e os adiciona à fila de eventos, Depen-
dendo do modo de simulação, esse componente pode ser um objeto agregado à camada
de simulação ou apenas uma interface através da qual eventos podem ser adicionados
externamente.

Gerenciador de Eventos : É uma fAread que continuamente retira os eventos da fila de
eventos e os processa, de acordo com o algoritmo de simulação implementado. No
processamento de um evento, o gerenciador pode retirar mensagens da fila de eventos,
enviar mensagens pelas interfaces de rede ou requisitar ao notificados de protocolos o
tratamento de uma mensagem.

Controlador de Simulação : elemento central no simulador que estabelece uma sin-
cronização entre as camadas de simulação de todos os elementos simulados, com o
objetivo de garantir que o processamento de todos os eventos respeite a ordem causal.

Canal de Controle : canal de comunicação entre uma camada de simulação e o contro-
lador de simulação, pelo qual os dois componentes trocam informações de controle de
simulação.

Ainterface Acta.vity declara a interface dos eventos de simulação, que devem implementar
o método Activity.runAction. Esse método é in'bocado pelo gerenciador de eventos no
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momento do processamento de um evento. O pacote mobics .controller declara vários
eventos de simulação, como por exemplo MoveTo e Send, correspondentes a uma migração
e um envio de mensagem, respectivamente. O método Si.mLayer . addBehavior(Acta.vity)
adiciona os eventos na fila de eventos da camada de simulação.

Apenas a camada de simulação de máquinas de rede implemente esses componentes do
diagrama. No caso de canais de comunicação, a camada de simulação compreende apenas
o algoritmo que implementa o método LinkLayer . schedu].eSend(NetMessage) . Cada um
dos dois modos de simulação implemente diferentemente cada um desses componentes e a
interação entre eles.

7.4.2 Modo Determinístico

No modo de simulação determinístico, todos os eventos de simulação são gerados pelo
script, com a exceção dos eventos resultantes do processamento de algum evento. Por este
motivo, na camada de simulação determinística o componente gerador de euenfos é substi-
tuído pela interface de incorporação de eventos, pela qual o objeto da classe DetermElement
adiciona os eventos que devem ser processados. A classe ActivityScheduler implementa
a fila de eventos, adicionando algumas interfaces especíâcas à fila e utilizadas apenas neste
modo de simulação.

O controlador de simulação interage com as camadas de simulação para garantir que os
elementos só comecem a executar os eventos de um passo de simulação quando todos os
elementos terminaram a execução dos eventos do passo anterior. Para isso, a máquina de
simulação determinística implemente o diagrama de estados da figura 7.4, que define um
conjunto de estados e transições para cada um dos elementos simulados.

Inicio

ProcessarEvento

NovoPasso

Fim de Passo

Mensagem Recebida
Systemlslnactive

Esperar Mensagem

Figura 7.4: Diagrama de Estados dos Elementos Simulados no Mlodo Determinístico

Conforme mostra o diagrama, durante uma simulação determinística um elemento simula-
do pode ficar em quatro estados distintos: WAITING, EXECUTING, BLOCKED ou FINISHED
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Para mudar de um estado para outro, o gerenciador de eventos envia uma mensagem changeS.
tate para o controlador de simulação. Os estados possuem o seguinte significado:

WAITING : O gerenciador de eventos está esperando pela inserção de um evento na fila
de eventos, para realizar o processamento.

EXECUTING O gerenciador de eventos está processando um evento

BLOCKEI) : O gerenciados de eventos está bloqueado em um evento Accept para uma
mensagem de uma classe não encontrada na fila de mensagens. Neste estado, o geren-
ciador de eventos espera até que uma das seguintes condições seja atendida:

l

2

O gerenciador recebe uma mensagem Systemlslnactive do controlador, indicando
que todos os demais elementos simulados estão inativos naquele instante, ou seja,
eles estão ou no estado BLOCKED ou no estado FINISHED.

Uma nova mensagem é adicionada na fila de mensagens

FINISHED : O gerenciador de eventos executou todos os eventos do corrente passo de
ei .n 1 1 1 n pã n

'W'ÍWV-

Um elemento no estado FINISHED pode voltar ao estado EXECUTING caso o modo de
aceitação de mensagens esteja ligado e caso seja adicionada uma nova mensagem na fila de
mensagens. Neste estado de aceitação de mensagens, a fila de mensagens deve necessaria-
mente estar vazia quando o elemento terminar um passo de simulação. No âm de um passo, o
gerenciador de eventos verifica as mesmas duas condições testadas quando um elemento está
no estado BLOCKED. A transição de estados neste caso é mais complexa do que mostrado na
figura 7.4, e o estado FINISHED é implementado por um conjunto de estados. Para efeito de
simplificação, esses estados adicionais não foram mostrados no diagrama da figura 7.4 porque
correspondem a uma situação especial do sistema simulado. Caso todos os elementos estejam
no estado FINISHED ou BLOCKED, o controlador en't'ia a mensagem Systemlslnactive para os
elemento, mas os elementos em FINISHED só podem migrar para o estado final do diagrama
quando, no máximo, um elemento estiver no estado BLOCKED.

7.4.3 Modo Estocástico

Na atual implementação, o algoritmo da máquina de simulação estocástica do MoBICS é
sequencial. Entretanto, isso não significa que somente um elemento por vez possa processar
eventos. Como os elementos simulados são implementados em processos concorrentes eles
podem processar em paralelo os eventos de mesmo Zámesfarnp.

Neste modo de simulação, a camada de simulação possui um gerador de eventos, que
é delindo pelo usuário para descrever o modelo de simulação do elemento. A comunicação
entre as camadas de simulação e o controlador é feita pelas mensagens nextTimestamp, com
a qual o controlador requisita do gerenciador de eventos o fimesfarnp do próximo evento, e
runEvent, através do qual o controlador autoriza o processamento do evento.
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Entrega de Mensagens por Canais sem Fio

Caso o modelo de comurlicação de um canal sem fio defina que a qualidade da comunicação
varia com a migração intracelular de uma estação móvel, o algoritmo de entrega de mensagens
por esse canal torna-se mais complexo. Isso ocorre porque neste caso o tempo de envio de uma
mensagem não será mais o resultado do método Li.nkSimModel . delaySend(NetMessage ,
Locati.on, Location) mas a somatório dos atrasos de partes da mensagem enviadas du-
rante uma sequência de migrações. Para calcular o atraso final da mensagem, a camada de
simulação estocástica implemente o algoritmo descrito na função recursiva da figura 7.5.

delay( M, Idem,, /ocl,,, ){
if ( Tm: < Tw + de/aySend(M, /oc«..: , /ocl,,:) ){

return Tm, + d'l«g/(M, /«m:,.: , /och. .. ) x
'!':Z' ySend( M,Zoc«.: ,{oc;,..) --(Tm {

del'yS.nd(M,l«ÀI lzóéhl
}

Zb)

else{
r'turn d'l"Z/S.nd(-M, /ocM: , Zo'l..: )

Figura 7.5: Algoritmo de Cálculo do Atraso de Envio de Mensagem por Canal sem Fio

No algoritmo, deZay(M, Zoc«: , loco,,.) é uma função que retorna o atraso do envio da men-
sagem M, quando a localização do remetente e destinatário da mensagem são respectivamente
/oc«: e /oc' ., onde í é o índice da {-ésima migração do elemento após o fimesfamp Tm de
envio da mensagem M. Desta forma, Joc.. e Zocl,,. são as localizações do remetente e do des.
tinatário no momento do envio da mensagem e 7},,: é o fámestamp em que ocorre a migração

Quando alguma migração mi é enter ou extracelular, o algoritmo deve retornar um valor
inânito, para indicar que a mensagem foi perdida. Esse detalhe não está indicado no algoritmo

Para implementar o algoritmo, as camadas de simulação de um canal sem fio e dos
elementos destinatário e remetente da mensagem devem se comunicar sem intermediação
do controlador, para que o algoritmo receba as informações de cada mi. Isso é feito por um
método das interfaces de rede dos elemento, que permite o acesso à sua camada de simulação,
sem a perda do encapsulamentoi

Esse algoritmo permite que o cálculos dos atrasos de mensagens possam ser programados
nos modelos de comunicação sem fio, sem que seja necessário o conhecimento da mobilidade
das estações móveis.

l Utilizando o padrão de piojeto JWe7rlento j411
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Resumo

O pacote MoBICS foi totalmente implementado em Java, com o objetivo de ser um
rzúc/eo de sã7nu/anão. Isto significa que ele implemente apenas a funcionalidade mínima de um
ambiente de simulação e permite a simulação das características básicas de um ambiente de
computação móvel. Novas características podem ser incorporadas à ferramenta e ao ambiente
simulado por extensão das classes básicas. Como parte dessa abordagem de implementação,
foi desenvolvido um arcabouço para implementação de modos de simulação com o qual é
possível implementar e incorporar novos modos de simulação ao MoBiCS.

Os modos de simulação determinístico e estocástico foram implementados a partir de uma
arquitetura comum, baseada em um controlador de simulação centralizado. O algoritmo de
simulação da máquina estocástica é sequencial.
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Capítulo 8

.A.variação

Este capítulo apresenta uma avaliação da utilidade e aplicabilidade do Montes para
a simulação de protocolos para computação móvel, baseada na experiência obtida com seu
uso. A seção 8.1 discute as vantagens e limitações do MoBI(l;S observadas a partir do seu
uso. A seção 8.2 compara MoBICS com os trabalhos apresentados no capítulo 2 e resume as
principais contribuições do simulador.

8.1 Experiência de Uso do MobiCS

Além da simulação do protocolo RDP, o MoniCS foi utilizado por cerca de 15 alunos
em uma disciplina de pós-graduação do IME-USP para implementar e simular um protoco-
lo de mu/tácasÉ para computação móvel (MCAST) l21. Durante este uso, várias melhorias
foram sugeridas e implementadas com o objetivo de superar algumas limitações e dificul-
dades relatadas pelos usuários. Há ainda um aluno de mestrado utilizando o simulador
para implementar um protocolo de muZfácast atómico para estações móveis 1321. As seções
seguintes apresentam algumas conclusões obtidas a partir da experiência de uso do modelo
de programação de protocolos e dos modos de simulação determinístico e estocástico.

8.1.1 Modelo de Programação de Protocolos

A experiência com uso do MoulCS demonstrou que seu modelo de programação de pro-
tocolos do MoBICS não acrescentou complexidade de programação para usuários com uma
experiência mínima na linguagem Java. Os programadores puderam se concentrar nos de-
talhes do protocolo, que foi implementado diretamente a partir de sua especificação. No
caso do protocolo MCAST, a escolha dos micro-protocolos foi direta pois a sua especificação
modularizava o protocolo em componentes mãzed, mire/ess e /band-o,gl

O uso de lava facilitou a programação dos protocolos, pois aproveitou a experiência
dos usuários nesta linguagens e permitiu a utilização de estruturas de dados como vetores
dinâmicos e tabelas de Aas/zv.ng, implementadas no pacote java . util do JDK. Essa facilidade
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de uso também se deve ao fato de que o MoBICS não exigiu nenhuma alteração na sintaxe
ou semântica da linguagem pata implementar o seu modelo de programação de protocolos

Entretanto, o poder de programação de Java também permitiu que o usuário utilizasse no
protocolo estruturas ilegais ao modelo de programação de MoBiCS, sobretudo fhreads. Cromo
o modelo de execução dos protocolos é sequencial, o uso de tAreads causa um comportamento
não-determinístico aos protocolos.

Outro problema de programação observado foi o compartilhamento de estruturas de dados
entre diferentes elementos simulados devido ao envio de objetos em mensagens. A modificação
concorrente dessas estruturas foi a causa de boa parte dos erros de programação encontrados.
O método Message .clone (seção 5.3.2) foi um recurso implementado para minimizar este
problema.

Embora o conceito de micro-protocolos fosse utilizado para promover a modularização, na
prática isso mostrou-se limitado porque todos os tratadores de mensagens declarados pelos
micro-protocolos deveriam ser implementados em uma mesma classe. Isto impediu que os
micro-protocolos ficassem explícitos

Outra dificuldade encontrada pelos usuários foi a falta de atomicidade no processo de
/band-o.P, isto é, a possibilidade que outras mensagens ou eventos interferissem no processo
de band-o# Isso acarretou muitos erros durante a simulação estocástica do protocolo MCAST
pois o protocolo não era capaz de tratar novas migrações de estações móveis sem que seus
band-o#s anteriores fossem completados. Esse problema não era previsto na especificação do
protocolo e gerou inconsistências nas estruturas de dados implementadas. Embora o problema
pudesse ser contornado explicitamente na implementação dos protocolos, a falta de uma
semântica de atomicidade para /band-o.F dificultou a realização de simulações estocásticas.

8.1.2 Simulação Determinística

O mecanismo de exceções de lava foi bastante útil para a depuração dos protocolos,
tanto no modo determinístico como no modo estocástico. As exceções associadas aos scrãpÍs
determinísticos possibilitaram a investigação mais eficaz das situações geradoras de erros
nos protocolos. Essa característica poderia ser mais explorada se o MoBICS definisse um
padrão para a declaração de assertivas nos protocolos, que gerassem exceções caso alguma
propriedade fosse violada.

Mesmo no modo de simulação determinístico, em alguns casos foi detectada a ocorrência
de erros não-determinísticos nos protocolos. Isso aconteceu em passos de simulação que
confiam vários comandos que executavam concorrentemente. Esta situação foi bastante útil
para a deputação dos protocolos pois tais erros são mais fáceis de serem identificados e
corrigidos na simulação determinística, uma vez que o cenário global de simulação é bem
conhecido.
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8.1.3 Simulação Estocástica

A experiência com o MoBiGS demonstrou que a programação de modelos de simulação é
simples, embora não tenham sido testados padrões mais complexos de mobilidade e qualidade
de comunicação sem fio. A maior dificuldade encontrada pelos usuários foi compreender que
o instante em que os eventos de simulação são gerados é diferente do instante em que eles são
processados pelos elementos simulados. A metodologia carreta é programar os modelos de
simulação para guardar internamente o estado do elemento simulado e atualizá-lo sempre que
eventos forem gerados. Por exemplo, para gerar eventos de migração nos quais a célula destino
é decidida a partir da célula atual, não deve ser utilizado o método Mh . getMss o . getCell o
porque a célula obtida corresponde à localização da estação móvel no instante da geração
do evento e não no instante da execução daquele evento. O correto seria guardar uma
referência para a célula da estação móvel no inicio da simulação e atualizá-la a cada geração
de evento de migração.

A saída da simulação estocástica permitiu interpretar o comportamento do ambiente si-
mulado e avaliar a adequação do modelo de simulação programado ao protocolo. A simulação
estocástica colaborou também para a identificação de problemas nos protocolos não levados
em consideração em suas especificações ou não detectados com simulações determinísticas.
Esses problemas seriam muito difíceis de serem detectados por outros meios senão por sim-
ulação. No caso do MCAST foram encontradas várias situações de erro não previstas pelo
protocolo.

Uma dificuldade verificada na simulação determinística e estocástica foi identificar quais
informações geradas eram relevantes ao usuário. Isso ocorreu na avaliação das exceções
geradas, que incluíam referência ao código interno do MoBICS na pilha de execução, e
porque as mensagens de traços de simulação eram muitas e dificultavam a identificação do
elemento gerador e a sua identificação no cenário simulado.

8.2 Comparação com outros Simuladores

Os simuladores e ambientes para desenvolvimento de protocolos descritos no capítulo 2 po-
dem ser comparados com o MoBiCS sob diferentes aspectos. Em geral, as características dos
simuladores são determinadas pelo compromisso entre a disponibilização de abstrações para
programação de protocolos e o requisito de desempenho de simulação. A tabela 8.1 resume
as principais diferenças entre o MoBICS e alguns simuladores, incluindo ns e GloMoSim. sob
diferentes aspectos como objetivo do simulador, extensibilidade e modelo de programação de
protocolos. A tabela inclui também alguns simuladores de rede, com o objetivo de acentuar
as diferenças entre as classes de simuladores de rede e de protocolos.

O GloMoSim é um simulador de protocolos que favorece um melhor desempenho de si-
mulação. em detrimento das abstrações de programação, que são limitadas ao modelo de
programação cie Parsec. O ns adorou um modelo de programação dividido com o ob.jetivo
de balancear desempenho e abstrações de programação. O MoniCS, por sua vez, fornece ao
programador o maior número de abstrações possíveis, seja para a programação de protocolos,
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SWiMNet MabSim++ l WiPPEI' l GloMoSim l ns M. OBiCS

AlocRecur
ChamadasCelul

Conf
l)esemp

Estrat
Gen

STRESS

Ataca,ção de Recursos
C;hamadas de Dispositivos(]eiulares
Modelo Próprio (llonfigurável
Análise de Desempenho
Estratégias
Genérico
abQrd&gem STRESS {46]

00
Prog

Própria
Prol

Protot
,Transe

SimDeter

Baseado em Orientação a Objetos
Programável
P.rópria.s ao Domínio da Aplica,ção
Protocolos
Prototipagem
Protocolos na Camada .de Transporte e Inferiores
Simulações Determinísticas

Tabela 8.1: Tabela Comparativa entre Diferentes Simuladores

seja para a programação de simulações. Devido a essa abordagem, o modelo de programação
de MoBtCS permite a construção de protocolos de uma maneira mais simples e adequada
à prototipagem de protocolos. Apesar disso, ns e MoniCS compartilham o mesmo caráter
extensível, que permite ao usuário adicionar ou modificar a funcionalidade do ambiente si-
mulado. Diferentemente de GloMoSim, ns e dos demais simuladores, MoBíCS foi projetado
com o objetivo de permitir também a prototipagem e teste de protocolos.

GloMoSim e ns foram desenvolvidos para permitir a simulação de protocolos de dife-
rentes camadas, e têm sido utilizados sobretudo para a simulação de protocolos nas camadas
de transporte e de rede. MoBiCS não permite uma simulação eficiente dessa classe de
protocolos uma vez que provê abstrações que encapsulam os detalhes básicos de comunicação
entre máquinas e utiliza intensivamente objetos para modelar uma comunicação pela rede.

MoBICS foi desenvolvido para a simulação de protocolos de alto nível como algoritmos
distribuídos e aplicações, enquanto que os demais simuladores foram desenvolvidos ou para a
simulação de protocolos de camadas inferiores ou para a simulação de estratégias/algoritmos
bem específicos, conforme destaca a tabela 8.1. No ns, tais algoritmos devem ser simulados
como aplicações (como Telnet e FTP) e com um grau de detalhamento muito maior do que o
necessário. Em alguns casos, é mais prático desenvolver um novo simulador para reproduzir
e avaliar o comportamento do protocolo, do que utilizar o ns ou GloMoSim. Tais algoritmos
podem ser implementados e simulados com maior facilidade no MoBiCS, desde que não seja
necessária uma simulação em larga escala. O simulador é adequado também à experimentação
de estratégias para ambientes de computação móvel, não necessariamente associadas a um
protocolo de rede, como as estratégias sirnulaclas por SWiMNet e MobSim++

Entre os simuladores caracterizados na tabela 8.1, MloniCS é o único que permite a
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programação de modelos de simulação, incluindo a mobilidade. Em geral, os simuladores
definem urn modelo bem específico que pode ser configurado pelo usuário e que na maioria
das vezes se restringe ao modelo de mobilidade. Esta característica complementa o caráter
genérico do MoBiCS, pois permite que sejam programados ou escolhidos os modelos de
simulação mais adequados à análise do protocolo ou das características da aplicação alvo.

Conforme mostra a tabela 8.1, apenas o ns e MoBiCS possuem uma abordagem para
validação de protocolos. A validação do ns é baseada em simulações exaustivas segundo a
abordagem STRESS 1461 mas que não é genérica o suficiente para ser aplicada a qualquer
protocolo. MoBiCS por sua vez adota uma abordagem genérica baseada em simulações
determinísticas, que permite a avaliação da corretude de qualquer protocolo distribuído e
constitui uma ferramenta útil para a realização de testes. Outro aspecto único do MoBiCS
é a disponibilização de diferentes modos de simulação em uma mesma ferramenta. Do ponto
de vista do tratamento do tempo simulado, os simuladores em geral implementam o modo
de simulação estocástico, com diferentes algoritmos de simulação e interface com as demais
camadas arquiteturais do simulador.

Os modelo de programação de protocolos dos simuladores da tabela 8.1 acrescentam abs-
trações e modularidade quanto mais a coluna do simulador está à direita. O ns utiliza um
modelo de programação orientado a objetos, baseado na linguagem OTcl. MoBICS adiciona
outro nível de abstração ao modelo de programação de ns, incorporando o conceito de micro-
protocolos do ambiente Coyote. O objetivo do modelo de programação de Coyote é permitir
que protocolos possam ser desenvolvidos em componentes configuráveis e facilitar o teste
de diferentes componentes que implementem uma mesma funcionalidade. Apesar da imple-
mentação da modularização ser limitada, conforme discutido na seção 8.1, a programação
de protocolos no MoBICS implemente micro-protocolos, eventos e tratadores de eventos de
uma forma mais adequada que o próprio Coyote. Isso acontece porque Coyote não especifica
uma linguagem de programação de protocolos. Os tratadores de eventos são funções G que
devem ser explicitamente registradas para tratar as respectivas mensagens. Esta solução faz
com que a aplicação dos conceitos definidos no Coyote seja limitada, conforme destaca j151.

MoBICS separa a funcionalidade da rede, implementada na camada de elementos de
rede, da máquina de simulação da mesma forma como o arcabouço TeD/C++ de WIPPET
A diferença fundamental é que TeD é uma linguagem própria para implementação de redes
de telecomunicações e por isso define estruturas de linguagem próprias para este domínio de
aplicação.

Resumo

Este capítulo discutiu a avaliação do MloBiCS quanto à sua usabiiidade e às suas con-
tribuições. O simulador foi utilizado por cerca de 15 alunos de uma disciplina no IME-USP
para a simulação de um protocolo de mu/fjcasí e demonstrou ser bastante útil. A principal
dificuldade encontrada nas simulações, tanto estocástica como determinística, foi identificar
os eventos relevantes no /og de e'lentos gerado.

IMoBiCS apresenta várias características não encontradas em outros simuladores.
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]\4OBiCS é Único simulador que possibilita de maneira flexível e genérica a análise de desem-
penho e a validação de protocolos. Além disso, MoBICS incorpora dois modos de simulação
distintos e permite a implementação e incorporação de novos modos.

Tento em 'pista essas características, MoBíCS é o simulador mais adequado pala a simu-
lação de algoritmos distribuídos ou experimentação de estratégias de a]to nível, não direta-
mente associadas a um protocolo de rede.
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Cl;apítulo 9

Conclusões e l:'rabalhos Futuros

Protocolos para computação móvel são geralmente mais complexos do que os protocolos
convencionais para redes fixas, devido às características dinâmicas das redes móveis, como
a mobilidade e variação na qualidade da comunicação nos canais sem fio. Estas variáveis
adicionais dificultam a avaliação dos protocolos devido à complexidade de reprodução de
cenários dinâmicos reais.

Esta dissertação apresentou MoBiCS, uma ferramenta integrada para teste e avaliação
do desempenho de protocolos distribuídos para computação móvel. MoBICS foi projeta-
do para permitir o desenvolvimento de protótipos de protocolos e facilitar a descrição de
simulações. Para isso, MoBiCS provê ao usuário um modelo de programação baseado em
micro-protocolos, com o qual é possível descrever protocolos altamente modularizados e or-
ganizados em componentes funcionais. O modelo de programação sugere que um protocolo
seja organizado, no mínimo, em componentes marca, mare/ess e band-o.8

No MoBiCS ainda é possível programar diferentes modelos de simulação a serem aplicados
na simulação do protocolo. Essa característica facilita a escolha de modelos de simulação e
a criação de cenários que sejam adequados para a avaliação do protocolo. O modelo de
mobilidade é o principal componente do modelo de simulação que pode ser programado noMonl(;5.

O simulador utiliza simulações determinísticas como abordagem para teste e avaliação da
corretude de protocolos. Neste tipo de simulação é possível reproduzir um cenário crítico de
execução e verificar o comportamento do protocolo. Esta abordagem é útil para a depuração
e a avaliação da corretude de protocolos em cenários simples. Para simulações determinísticas
nas quais o número de elementos simulados é grande e/ou o cenário descrito é complexo, é
necessário o uso de geradores de cenários. As vantagens da simulação determinística são
que ela é uma abordagem genérica, aplicável a qualquer protocolo, e que não exige nenhuma
especificação formal para avaliação da corretude do protocolo.

A arquitetura do MloBiC,'S possibilita total transparência de simulação ao programador
de protocolos. Diferentes modos de simulação podem ser utilizados sem que seja necessária
nenhuma modificação nos protocolos sob teste. Além disso, o usuário pode estender protoco-
los ou elementos simulados com o objetivo de incorporar novos elementos ou comportamentos
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ao ambiente simulado. M.OBiCS utiliza lava como linguagem única para implementação do
ambiente sinJulado e das !máquinas dc simlilação.

Essas características fazem de l\40niCS um siirlulador Hexível e extensível. Em contra-
partida.: a implementação dessas carac:turísticas no simulador limitaram o seu desempenho
de simulação.

MoBICS mostrou-se Útil parzl a simulação de protocolos de alto nível, assim como de
algoritmos e/ou estratégias para ambientes de computação móvel com um pequeno número
de elementos simulados. O desempenho de simulação também é deteriorado caso o protocolo
envolva um número alto de interação ent.re os elementos simulados. Isso ocorre especialmente
quando se trata de protocolos que manipulam pacotes, como os protocolos da arquitetura
TCP/IP ou de camadas inferiores. Neste caso, o desempenho de simulação é limitado porque
toda mensagem é modelada como um objeto Java, de acordo com a abordagem de imple-
mentação descrita na seção 7.1.

As principais contribuições desta dissertação foram:

e Proposta de uma arquitetura de referência que define elementos arquiteturais, conceitos
e abstrações úteis para a implementação de simuladores de protocolos para compu-
tação móvel que implementem diferentes modos de simulação, com total transparência
para o progiamador de protocolos. A arquitetura propõe simulações determinísticas
como abordagem para validação de protocolos. A arquitetura de referência é uma
generalização da arquitetura do MoBiCS, que orienta a implementação de diferentes
simuladores mesmo que façam uso de diferentes abordagens de implementação.

e A ferramenta de simulação MoBICS, que mostrou-se útil para simulação de proto-
colos distribuídos para ambientes de computação. MoBICS pode ser utilizado para a
avaliação preliminar de protocolos, implementação de protótipos ou em disciplinas onde
seja necessário apresentar os aspectos de ambientes de computação móvel, sobretudo
qua.nto ao desenvolvimento de protocolos.

e Desenvolvimento de um arcabouço para a implementação de modos de simulação, com
o qual novos modos de simulação podem ser desenvolvidos e incorporados ao MonlCS.

MoBiCS não pretende ser um ferramenta completa de simulação, mas somente um núcleo
de simula.ção, no qual novas características podem ser acrescentadas de maneira a prover
um ambiente tã.o completo quanto necessário. Neste sentido, MoBICS define apenas as
abstrações mínimas, a flexibilidade e a extensibilidade necessárias para a implementação
de um ambiente completo. Consequentemente, é possível enumerar uma extensa relação de
modificações que podem ser incorporadas ao simulador. Algumas dessas modificações deverão
ser futuramente incorporadas ao simulador tendo em vista o seu uso no projeto SIDAM, tais
como

© Implementação de um modo de emulação de rede, com o qual será possí'rel integrar
elementos de uma rede real com elementos simulados pelo MoBiCS. Essa característica
é necessária para permitir a integração dos demais componentes de software do LIDAM
em um protótipo de sua arquitetura, que terá o MoBiCS como elemento central.
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+ Implementação de uma biblioteca mínima com vários modelos de mobilidade e modelos
de canais sem fio mencionados na literatura.

e Implementação de algoritmos paralelos de simulação na máquina estocástica do
MonlCS, com o objetivo de melhorar o desempenho de simulação e validar a arquite-
tura do MoBiCS no que se refere à sua generalidade, isto é, capacidade de incorporar
diferentes algoritmos de simulação. Em 1271 foi apresentado um algoritmo conservador
de simulação paralela, que deverá ser incorporado ao MoBiCS.

e Implementação da distribuição do simulador em várias máquinas, com o objetivo de
melhorar o desempenho do MoBICS e permitir uma melhor integração de componentes
da arquitetura SIDAM executando em diferentes máquinas.

e Para melhorar a usabilidade do MoBiCS, poderá ser implementada uma interface com
o usuário mais amigável, que permita a visualização do comportamento do ambiente
simulado, uma melhor implementação das exceções geradas durante a simulação e a
implementação de ferramentas que automatizem a construção de protocolos.

Outro trabalho futuro que deverá ser realizado é a simulação de diferentes abordagens
para implementação do protocolo RDP. Além da implementação mostrada nesta dissertação,
deverá ser implementada uma versão estendida descrita em j31j e outra versão que utiliza
coleta de lixo para eliminar os prozg/s sem uso. A simulação dessas três alternativas eventual-
mente mostrará novas necessidades do simulador na avaliação do desempenho de protocolos.
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Implementação do Protocolo RDP

A.l Declaração das Mensagens

A figura A.l mostra o diagrama de classes de declaração das mensagens do protocolo
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Figura A.l: Diagrama de Classes das Mensagens do Protocolo RDP
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A.2 Declaração dos Protocolos e .N/micro-Protocolos

A figura A.2 mostra o diagrama de classes de declaração dos micro-protocolos e das
instâncias funcionais do protocolo RDP (classes RDPMss, RDPMh e RDPMss).

.:volt

.â

book.maré

[mh : Address. meeq : Me sqage) : VQid

voj.d
eq:int):voi.d

servem:Address)

:void
:voj.d

IdRequisi,tios):RdpReqProxy

.IdRequísition):Àddress

Figura A.2: Diagrama de Classes de Declaração dos Micro-Protocolos e Instâncias do Pro-
tocolo RDP
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A.3 Implementação do Protocolo RDPMss

O código abaixo é a implementação da classe RDPMss, instâ.ncia funcional do protocolo
RDP para estações base.

public class RDPl\4ss extends MssProtocol implemente RDPHandoffA'lodule
RDPMssWireless,
RDPMssWired{

private RdpProxysTable proxyTable;
public RDPMss(Mss owner) {

super(owner. null);
proxyTable = new RdpProxysTableo;

}
public void whenReq(Message m) {

Req msg = (Req) m;
System.out.print]n(" [rdp " + owner.getName0 +"] % Requisition received by Mss");
// cl-lute pro=U to new requisitioTt
IdRequisition idNewReq = new IdRequisition(msg); // creaZe unáque id fo
// requisition
RdpReqProxy px = new RdpReqProxy(idNewReq, msg.getServer0);
// inseü pro=U indo prole tarte
proxyTable.addProxy(msg.getMh0 , px);
// senil requisition to the selwer
System.out.print]n(" [rdp " + owner.getName0 +"] 'Z. sending message Req to the servem")
try {

send(msg.getServer0. new Req-ferver(idNewReq, msg,
owner.getAddress0));

catch(CommunicationException e) {
// gemer not found

}

Group dest = new Group0;
dest.add(msg.getMh0);
send(dest, new ForwardRes-Mh(new Res("t")))

}

public void whenRes(Message m) {
Res msg = (Res) m;
if(proxyTable.isMhLocal(msg.getMh0)) {

// mh is local O deliuer message and mail ack
send(msg.getMh0, new ForwardRes-Mh(msg));
numberOWorwardRes++
// score Res iltto pro y (as ForuardRes message)
F'orwardRes-Mss forwRes = new ForwardRes-Mss(msg);
proxyTable.storeRes(msg.getMh0, forwRes);

esse {
// deliuer Res to currextt location oj Mh
Address currLoc = proxyTable.getCurrLoc(msg.getlx4h0);
if (currLoc 1= null) {

ForwardRes-Mss forwRes = new Fora\ardRes-Mss(msg)
// < < MODIFIED> >

}
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t-y{
senil(currLoc, fora:Res);

}catch(CommunicationException e) {
// uddressee mss Ttot found

}
// score Res unto plo=U
proxyTable.stoieRes(msg.getMh0, forwRes);

}
else{

// enter: pro y for tais requisition is not crente üt tais Mss aT\d

// Mh is not local. Protoco\ errar (?1)

}

}

public void whenForwardRes-Mss(Message m) {
ForwardRes-Mss msg = (ForwardRes-Mss) m;
// j««,«ü «s«tt ij mh is loc.t
if(proxyTab[e.isMhLoca](msg.getRes0.getMh0)) {

System.out.println("Erdp " + owner.getName0 +
"] % Forwarding Res to local Mh " +
msg.getRes0 . getMh0) ;

send(msg.getRes0.getMh0, new ForwardRes-Mh(msg.getRes0));
}

public void whenAck.Mh(Message m) {
Ack.Mh msg = (Ack.Mh) m;
Address servem = proxyTable.getServer(msg.getMh0 , msg.getld0);
if (ser«- != nun) { ,4'' P««y á. i«.z

try{
send(ferver, new Ack.Mss(msg));

}catch(CommunicationException e) {
// gemer not found

}

}
// broadcast RemPList
System.out.println("lrdp " + owner.getName0 +

"] % Broadcasting RemPList");

}

try{
send(Address.bCast. new RemPList(msg));

}catch(CommunicationException e) {
// communication em'or

else{ ,// prozy ás Rorz laca/
// senil Ack to prozU tocation

Address proxyLocation = proxyTable.getProxyLoc(msg.getMho , msg.getldo)
System.out.println("lrdp " + owner.getName0 +

"] '%. Sending Ack for current proxy location = " +
proxyLocation + " of " + msg.getMh0);

}

try{
send(prox},Location. msg);

}catch(CommunicationException e) {
// pro=q Location not jovnd

}
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public void whenAck.l\'lss(N'lessage rn) {
// NOTE: \Artthout fuTlciol\ülil,IJ. Dectüred due to RDPMrired declaration
// see: RDPSeTuer

}

public void whenRemPList(Message m) {
RemPList msg = (RemPList) m;
System.out.println("Erdp " + owner.getNameo +

"] 'Z. Removing proxy ]-ist of "

msg .getAck0 .getA4h0) ;
pioxyTable.removeProxy(insg.getAck0 . getMh 0 ,msg. Beta ck0 . RetIdO) ;

}

}

+

public void whenGreet(Message m) {
Greet msg = (Greet) m;
// crente new entra in pro UsList for the new Mh
System.out.println("Erdp " + owner.getName0 +

"] % Registeri.ng new mh = <" +
msg.getMh0 .getName0+ " > ") ;

proxyTable. addNewLocaIMh(msg.getMh 0 .getAddress0) ;
// request pro=U lisa of the neu Mh from oLd Mss responsibte
if (msg.getOldMss0 1= nula) {

try{
send(msg. getOldMss0 . getAddress0 ,

new Derem(msg.getMh0.getAddressO, ou,ner.getAddress0))
}catch(CommunicationException e) {

// otdMss nat found
}

public void whenPList(Message m) {
PList msg = (PList) m;
// <<chünge pro=U lisa of mh>>
proxyTable.getProxys(msg. getMh0) .setProxysLocs(msg. getProxyList0) ;
// <. <send upclateLoc messüge'>>
System.out.println("Erdp " + owner.getName0 +

"] % sending update cura loc mh " +
msg.getMh0);

// get an enumeration of alt MSSs uith pro=ies for tais Mh
Enumeration proxiesAddrs = Collections.enumeration(

msg.getProxyList0 . values0) ;

// updnte tog infonxxation
numberOR'List++

// senil UpdüteCuTxLoc to all Mss that ha\ie Frontes for the Mh
while(proxiesAddrs.hasMoreElements0) {

sizeOfPList++
try{

send((Address) proxiesAddrs.nextElemento.
new UpdateCurrLoc(msg.geth4h0.owner.getAddress0))

}

catch(CommunicationException e) {
// T)roEU üddress no{ Jound
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System.out.printlnj" [rdp " + ownel'.getName0 +
"] % update cura loc sended.
+ rnsõa.getA4h0);

}

}

llü "

/++ senil pro=U tist of mt\ to neu Mss +/
public void whenDereg(Message m) {

Derem msg = (Derem) m;
// get propUS (NonLocal) lisa alta copa ta pro=yRefList
RdpProxys proxys = proxyTable.getProxysList(msg.getÀ4h0);
Map proxyRefList = new Hashtableo;
proxyReíList. putAll(proxys. getProxysLocso) ;
// add to the müp, the local pro=U lisa
if (proxyTable.getProxys(msg.getMh0) .numberLocalProxys0 > 0) {

// there tire local prolies => inctude self Mss at pro=y lisa
Enumeration IProxies = proxyTable.getProxys(msg.getMh0).localProxies0
// add as keU the id (String) of euch prole in tPro=ies, using owner's
// üddr as pro=y's address
while(]Proxies.hasMoreElements0) {

proxyRefList .put(((RdpReqProxy)
IProxies. nextElement0) . getld 0 -getld0 ,

owner.getAddress0);

System.out.println("]rdp " + owner.getName0 +"] % proxyRefList = " +
proxyRefList);

// relnoue entra in uhich the address of proxU is the new Mss
Set alIEntries = proxyRefList.entrySet0;
lterator it = alIEntries.iterator0;
while (it.hasNext0) {

String keyld = (String) ((Map.Entry) it.nextO) .getKey0;
if (proxyRefList.get(keyld) == msg.getNewMss0) {

// current pro=U id is stored in neu Mss o remove jrom
//pro=URefList
proxyRefList.remove( keyld) ;

}

System.out.println(" [rdp " + owner.getNameo +
"] % Senda.ng proxy ]-ist " +
proxyRefList) ;

}

try{
send(msg.getNewMss0, new PList(msg.getMh0 . owner.getAddress0,

proxyRefList)) ;
}
catch(CommunicationException e) {

// new mss not Jound

public void whenUpdateCurrLoc(Message m) {
UpdateCurrLoc msg = (UpdateCurrLoc) m;

System.out.println(" [rdp " + owner.getNameo +''] % Updating location'');
RdpProxys proxys = proxyTable.getProxysList(msg.getMho);
if (proxys 1= null) {
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System.out.plintln('' [rdp '' + ow:nei.geLNameo +
''] % setting current location of'' + rnsg.getl\lho +
" to " + msg.getNewLoco);

plox):s .setCurientLoc(msg.getNewLoc 0) ;
// <<.1,est iÍ there is a stored result and re-formara res>>
Enumeration locProxies = proxys.localPioxieso;
// tesa jor resutt in att local pxo=ies
while(locProxies.hasMoreElements0) {

RdpReqProxy rrp = (RdpReqProxy) locProxies.nextElemento;
if (rrp.getRes0 1= null) {

// resend resutt to the Item locatioT\ of the Mh
System.out.println("Erdp " + owner.getName0 +

"] % resending response of " + msg.Beta'lho +
" to " + msg.getNewLoc0);

try {
send(msg.getNewLoc0, rrp.getRes0);
numberOHorwardRes++

catch(CommunicationException e) {
// new location not found

}

}

// cte« «cto« of non lac.l p"'US (it «-.s sto«d .t ne«,
// responsible Mss)
proxys .clearProxysLocso ;

}

else {
// ASS: There is no pronlJ
// renque Mh in promJTable
System.out.println("lrdp " + owner.getName0 +

"] 'Z. removing local mh " +
msg.getMh0);

proxyTable.removeLocaIMh(msg.getMh0) ;

}

private void out(String logMessage) {
System.out.print]n("]rdp " + owner.getName0 +"] " + 1ogMessage)

}

public static int numberONorwardRes
public static int numberOfPList = 0;
public static int sizeOfPList :: 0;

}

0

A.4 Simulação Determinística

O código abaixo é a implementação da classe MYSimulation, que cria uma simulação
determinística para o protocolo RDP.
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public class l\'t) Simulation extends DetermSimulation {
l\,{h nlh., mh2, mh3. lnll4;
Cell cellP, celiO, celIN. emptyCell;
]\,íss mssP. mssO, mssN, ferver;
WiredLink u,r, wr2, ur3, u,r4. wr5, wr6;
public h'lySimulat.ion0{

superUI
((DeterlnSimulator) sim).setDebug(SHOW. 0);
((DetermSimulator) sim) .setDebug(SHOW, l);

public void configure0{
mh = new MFMh("Mh".sim);
mh2 = new MyMh("Mh2",sim);
mh3 = new MFMh("Mh3",sim);
mh4 = new MFMh("Mh4".sim);
cellP = new Cell0;
ceDO = new Cell0;
celIN = new Cell0;
emptyCell = new Cell0;
mssP = new MFMss("MSSp",sim,cellP);
mssO = new MrMss("MSSo".sim,cellO);
mssN = new MrMss("MSSn",sim,celIN);
servem = new MyMss("ferver" .sim.emptyCell);
wr = new WiredLink(mssO.getAddress0,mssP.getAddress0);
wr2 = new WiredLink(mssP.getAddress0.mssN.getAddress0);
wr3 = new WiredLink(server.getAddress0,mssP.getAddress0);
wr4 = new WiredLink(server.getAddress0 .mssN.getAddress0);
wr5 = new WiredLink(mssO.getAddress0.mssN.getAddress0);
wr6 = new WiredLink(ferver.getAddress0.mssO.getAddress0);

public void script0{
accept:lhrnOn(mh, true);acceptTurnOn(mh2, true);acceptTurnOn(mh3, true);
acceptTurnOn(mh4. true);
acceptTurnOn(mssP, true);
accept'rürnOn(mssO. true);
acceptTürnOn(mssN, falhe);
acceptTurnOn(servem, false );
changeShowMode(mssP, SHOW, DetermElement.EVENT-MESSAGE.RECEIVING)
changeShowMode(mssO, SHOW, DetermElement.EVENT-MESSAGE.RECEIVING)
changeShowMode(mssN, SHOW, DetermElement.EVENT-MESSAGE.RECEIVING)
nexo(show. o);

mh .moveTo (cellP) ;

mh.receive(new sidam.rdp.messages.Request(ferver.getAddress0 , 7));
mh .moveTo(cellO) ;

next( ) ;

mh .moveTo(celIN) ;
next{ } ;

acceptTurnOn(ferver, true);
next( } ;

acceptTurnOn(mssN. true);
next{ } ;

}

}
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A.5 Simulação Estocástica

As seções seguintes mostran} algumas classes que conlpõenl a simulação estocástica do pro-
tocolo RDP. Esta seção apresenta três classes: MYStochSimulati.on, Mi.grau.onEventModel
e MYMh

A.5.1 Calasse MYStochSimulation

O código abaixo implemente a classe MYStochS].mu].ation, que cria a simulação es.
tocástica do protocolo Rt)P apresentada anteriormente nao capítulo 6.

public class MFStochSimulation extends StochSimulation{

public static int REQLIMIT = 1000

public static Ce!} defaultCeil;
public static int numberOfForwardRes
public static int numberOÍRequisitions
public static int numberOfResponses;
public static Mss ferver;

private Cela emptyCell = new MFCel1(0)

private MFMhj] mhArray;
private MyCelljjjl cellSet;
private MFMss]] mssArray;
public MFStochSimulationo{

supera;
}

public class linksModel extends LinkSimModel{
public long throughput;
public linksModel(long throughput){

tais.throughput = throughput;

public long delaySend(NetMessage m){
return this.throughput;

}

public void configure0{
numberOfForwardRes = 0;
numberOfRequisitions = 0;
numberOÍResponses = 0;
int } = 2;
int c = 2:
int mhNum = 5;

cellSet = createCellh4atrix(l. c);
mssArray = new MYMssjl I' cl;

int indMssArray :: 0;
for (int i = 0; i < 1; i++) {

for (int i2 = O; i2 < c; i2++. indMssArray++)

}

{
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mssAiray jind ]\4ssArray l new h'lyN/lss(''Mss" + indblssArray. sim

cellSetjijji21);
}

}

// crentes uired liltks betueen eüch Mss
System.out.println( "Creat ing WiredLinks Cel-J-s ")
emptyCell = new MFCel1(0);
defaultCell = cellSetl0ljOj;
server = new h4yÀ'lss(''ferver". sim, emptyCell);

for (int i= 0; i< mssArray.length; i++) {
for (int i2 = 0; i2 < i -- 1; i2++) {

WiredLink wr = new WiredLink(mssArraylil .getAddresso
mssArray[i2] .getAddresso , sim
new linksModel(2));

for (int i2 = i; i2 < mssArray.length ; i2++) {
WiredLink wr = new WiredLink(mssArrayji].getAddress0

mssArray[i2].getAddress0. sim
new linksModel(21);

}

}
WiredLink wr = new WiredLink(mssArray]i].getAddress0.

servem.getAddress0. sim,
new linksModel(2));

}

// populütes celas uith mhs

System.out.println( "Creati.ng Mhs ");
mhArray = new MyMhlmhNuml;
for (int i= 0; i< mhArray.length; i++) {

mhArrayjil = new MFMh("Mh" + i, sim)
}

}

System.out.println(" l © l elements created")

public Celll l createNeighArray(MFCelljjl l celIMatrix
int lhe, int column) {

int dimLine = celIMatrix.length;
int dimColumn:: celIMatrix]0].length;
Vector neigh = new Vector0;
int beginAddCol = --1;
int limitCol :: l;
try {

if ((lhe % 2) 1= 0) { // odd
beginAddCo1 = 0;
limitCol :: l;
neigh.add(celIMatrixllinel jcolumn il);

}

else { //.».«
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beginAddCoi = -- 1;
limitClo1 :: 0;
neigh.add(celIMatrixjlinejjcolumn + ll);

catch(ArraylndexOutOfBoundsException ex)

for (int addLin = --1; addLin <= 1; addLin++) {

for (int addCol = beginAddCol; addCol <= limitCol; addCol++) {
if ((addCo1 1= 0) l l (addLin 1= 0)) {

try {

neigh.add(celIMatrixjline + addLin] jcolumn + addCol]);

}

}

}

}

}

{

catch(ArraylndexOutOfBoundsException ex) {

CellÍ] neighArray = new Celljneigh.sizeol;
for (int i= 0; i< neigh.size0; i++) {

neighArraylil =(Cell) neigh.elementAt(i)
l

return neighArray;
}

public MXCell]]]] createCelIMatrix(int m, int n) {
MYCelllll] celIMatrix = new MFCelljmllnj;
Random randNumber = new Random0;
// crente ceÀts
for (int cine = 0; 1ine < m; line++) {

for (int column = 0; column < n; column++) {
celIMatrixllinejjcolumn] = new MFCell(randNumber.nextlnt(99) + 1)

}

// crente neighborhood uectors
for (int lhe = 0; lhe < m; line++) {

for (int comum« = 0; col«m« < n; comum«++) {
celIMatrixllinel jcolumn] .setNeighbor(createNeighArray(cetIM atrix ,

lhe,
comum«)) ; ;

}

return celIMlatrix;
}

}

}

A.5.2 (classe MigrationEventModel

A classe MigrationEventModel implemente o modelo de mobilidade utilizado na simu
loção estocástica do protocolo RDP.
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public class h'ligiationEventl\'lodel extends Eventivlodel {

private MYCeli cunentCellt
private double migrationCoef

public MigrationEventNlodel(h'lyCell celllnit. double migrationCoef){
tais.currentCell :: cellinit;
this.migrationCoef = migrationCoef;

}

public Activity generateEvent(Element owner) {
if(randomGenerator.nextBoolean(migrationCoef)) {

int randomNumber = randomGenerator.nextlnt(100);
Cellj] neighbol = currentClell.getNeighboro;
intjl attractionList = new intjneighbor.length + lj;
int attractionSum = 0;

for (int i= O; i< neighbor.length; i++) {
attractionSum +=((MrCell) neighborji]).getAttraction0;

}
attractionSum += currentCell.getAttraction0;
int indCel! = --1;
int normAttrac = 0;
while (normAttrac < randomNumber) {

indCeli++
if (indCell == neighbor.length) {

break;

else {
normAttrac += 100 * ((MFCell)

neighbor jindCelll) .getAttraction 0
/ attractionSum

}

}

,/2' index "í" -> nert ce/Z to made

if ((indCell == neighbor.length) l l (indCell == --1)) {
// migration for the some cet\
return null;

}

else .f
currentCell =(MYCell) neighborlindCellj;
return new MoveTo((Mh) owner, neighborjindCelll);

}

}
j
return null;

}

}

A.5.3 (classe MYMh

A classe MVMh implemente as estações móveis utilizadas na simulação estocástica do pro.
tocolo RDP.
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public class N,lyl\ll) extends h'lll{

public static class R.equestModel extends ExentlVlodel {
public .4ctivity geneiateEvent(Element owner) {

if(h'lyStochSimulation.numberOfRequisitions < NI);StochSimula.tios.REQLIN'lIT)
N'lyStochSimulation . numberO fRequisitions+ +

return new Receive((Mh) owner,
new Request(MFStochSimulation.server.getAddress0. 5));

{

}

esse {
return nula;

}

}

}

public static class StopCriteria extends EventModel {
public StopCriteria(TimerScheduler timerScheduler) {

tais.timerScheduier :: tilnerScheduler;
}
public Activity generateEvent(Element owner) {

if(MFStochSimulation.numberOfRequisitions >=
MyStochSimulation.REQLIMIT) {

return new StopEventGeneration(timerScheduler)
}

else {
return null;

private TimerScheduler timerScheduler;
}

public static class MhSim extends EventGenerator{
pubnc MhSim0{

superlJ ;
// Q cada 15 UT's faz uma chamada de MigrntionEuentModet.geTterateEuent
timerSchedujer.addEvent(15. new MigrationEventModel((MFCell)

MFStochSimulation.defaultCell

timerScheduler.addEvent(1000. new RequestModel0);
timerScheduler.addEvent(lO, new StopCriteria(timerScheduler));

1))

}
public void huno {

eventQueue.pushEvent(new SimEvent(0.
new MoveTo((Mh) owner,

MFStochSimulatior] . defaultCell))) ;
super.runs;

public Myl\4h(String nome, Simulador simulador) {
super(name. simulador, new MhSim0);
rdp = new RDPMh(this);
// registers RDP protocol at protocot notl$er
protocoINotifier. attachjthis .rdp) ;

}
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public RDPl\lh rdp;
}

A.5 Simula cão Estocástica
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