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INavegaaores antigos tinham uma frase gloriosa: "Navegar é precisos viver não é preciso."

Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para a casal com o que eu

sou: Viver não é necessário; o que é necessário é criar.

Não conto gozar a minha vida; nem em goza-la penso. SÓ quedo torna-la grande, ainda que

para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo.

SÓ quero torna-la de toda a humanidades ainda que para isso tenha de a perder como minha.

Cada vez mais assim penso Cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o

propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade.

(texto do livro "Fernando Pessoa - Obra Poética")
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Resumo

Os grandes avanços tecnológicos ocorridos nos últi\J ' - --- -- -- LV-'A-'V .I-'.L \./.I./'L\-'J.t.,U.L LI.-J..I.I C& \.,.L J.CL\<CI.\J LIt; LI.III

novo modelo de comunicação chamado computação móue/. Com esse novo modelo, novos

favores devem ser considerados na criação de aplicações em sistemas distribuídos. Diante

disso torna-se necessário adaptar os algoritmos existentes ou até mesmo criam novos.

A necessidade de se considerar a mobilidade na construção de protocolos distribuídos

aumenta a complexidade de validação dos algoritmos distribuídos. Uma técnica que auxili
a avaliação de protocolos de rede são os simuladores.

Diversos mecanismos de recuperação de informação

ços esses que se utilizam de uma classe específica de protocolos distribuídos. São os chamados

protocolos de entrega de mensagens.

Esta dissertação analisa a classe de protocolos de entrega de mensagens através da cole-

te, especificação e análise dos principais protocolos existentes. O estudo desses protocolos

permitiu-nos abstrair as funcionalidades comuns culminando nã implementação de uma bibli-

oteca, associada a um simulador chamado MobiCS, composta por todas as partes fatorad

a

são oferecidos a clientes móveis Servilr

a.s
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Capítulo l

Introdução

Os grandes avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos propiciaram a criação de un]

novo modelo de comunicação, no qual computadores portáteis podem comunicar-se com uma

rede fixa ou com outros computadores portáteis independente da sua localização física. Esse

rlovo modelo é chamado de computação móue/ IDFJ911.

O aumento no poder de processamento e na quantidade de memória dos dispositivos

portáteis e uma queda acentuada do preço tem tornado esse tipo de tecnologia cada vez mais

popular. Sua utilização pode ser vista nos sistemas de telefonia celular que se expandem de

r[[aneira ace]erada. No Brasi], segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia ITak001,

em 1994 haviam 800 mil pessoas com telefone celular, em julho de 1998 já eram 5,6 milhões

de aparelhos em uso, chegando a 15 milhões de aparelhos em operação em dezembro de 1999.

A criação desse novo modelo de comunicação traz à tona um grande empecilho no que

se refere às aplicações em sistemas distribuídos: Grande parte dos algoritmos distribuídos

foram projetados para redes em que todas as máquinas do sistema possuem uma localização

fixa e bem conhecida. Segundo Badrinath et al. IBA1931, a mobilidade introduz um conjunto

de novos favores que não existiam nos sistemas distribuídos convencionais:

l
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e Para entregar uma mensagem a uma unidade móvel, é preciso localiza-la dentro do

sistema. Existem duas possibilidades: manter a informação atualizada da localização

da unidade móvel ou busca-la no sistema quando necessários

e A qualidade da. conexão com a rede pode variar a cada migração da unidade móvel;

e Devido à energia limitada, é necessário que as unidades fiquem num estado de ''Cochilo''

pala redução do consumo de energia ou até mesmo permaneçam desconectadas por um

longo tempos

B A largura de banda do meio sem fio é pequena quando compai'ada com a rede fixa;

B O meio sem fio é muito suscetível a interferências (ruído, atenuação) que afetam dire-

tarnente a taxa de erro. De acordo com Mateus e Loureiro IML081, a taxa de erro na

comunicação sem fio é de cinco a dez ordens de grandeza maior que na rede fixa.

Dessa forma, os algoritmos devem considerar tais fatores durante o processo de comunica-

ção com a unidade móvel, buscando minimizar o tráfego pelo meio sem fio. Tal fato evidencia

a necessidade de criar novos algoritmos distribuídos ou até mesmo adaptar os existentes para

que considerem tais favores durante o processo de comunicação entre as unidades (fixas e/ou

móveis) do sistema. Esta dissertação faz um estudo dos protocolos que tratam o problema

de entrega de mensagens unicast.

Os protocolos de entrega de mensagens são utilizados principalmente em mecanismos de

recuperação de informação oferecidos a clientes móveis IESS+00, FJL+99, DPS+941. Esses

protocolos permitem atualização e consulta a bases de dados em servidores distribuídos e são

adequados a serviços de fede baseados no estilo requisição-resposta.

O foco principal deste trabalho é analisar todas as características da classe de protocolos

que segue o modelo pergunta/resposta. Foram coletados, especificados e comparados os

principais protocolos de entrega de mensagens visando determinar as funcionalidades comuns.
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Para permitir a avaliação dos protocolos aqui estudados, optou-se por utilizar o simulador

MobiCS IRoc011 que permite a simulação de protocolos de alto nível. O MobiCS foi escolhido

por ser um simulador que permite uma prototipagem rápida de protocolos através de abs-

trações de alto nível sem forçar o usuário a realizam um detalhamento excessivo do ambiente

simulado.

Coillo conseqüência, esta dissertação descreve uma extensão na arquitetura do MobiCS

contendo toda a funcionalidade comum à classe de protocolos em questão a fim de permitir

sua. reutilização, bem como permitir a criação de novos protocolos. O objetivo é criar um

conjunto de classes a fim de reduzir significativamente o trabalho do usuário na descrição de
um novo protocolo.

Esta dissertação possui a seguinte organização: O capítulo 2 descreve os principais traba-

lhos relacionados existentes e mostra os principais pontos que os relacionam a este trabalho.

O capítulo 3 descreve o modelo de sistema adotado e os principais protocolos para entrega

de mensagens existentes fazendo uma análise comparativa entre eles. O capítulo 4 faz uma

descrição dos principa-is conceitos relacionados a arcabouços mostrando as vantagens de se

utilizar tal técnica de construção de aplicações e apresenta a arquitetura da biblioteca mos-

trando a estrutura de classesi que a compõe e descrevendo os seus principais componentes.

O capítulo 5 descreve os passos da implementação de um dos protocolos, o protocolo RDP.

Mostra que protocolos foram implementados e a quantidade de linhas necessárias a essa im-

plementação com e sem o uso da biblioteca. Além disso, descreve testes realizados a fim de

comprovar que a utilização da biblioteca não altera cle maneira considerável o desempenho.

Por fim, no capítulo 6, são mostradas algumas conclusões e trabalhos futuros propostos.

iOs nomes de todas os métodos e classes estão em inglês por uma questão de compatibilidade com o
simulador A/lobiCS



Capítulo 2

Simuladores de protocolos para redes

moveis.P e

Segundo Rocha IRoc011, os simuladores para computação móvel podem ser classificados

em sina/odores de rede e sarna/ctdores de protoco/os. Os simuladores de redes são projeta-

dos para simular características específicas de uma rede. Por exen)plo, Liljenstam ILA97j

descreve um simulador para redes de comunicação pessoal (PCNs), chamado MobSim++,

que foi projetado principalmente para analisar o desempenho dos mecanismos de gerencia-

mento de recursos. Já os simuladores de protocolos são construídos de forma a permitir a

implementação e o teste de protocolos para um ambiente de rede simulado.

Dentre as classes de simuladores, este trabalho aborda os simuladores de protocolos. A

escolha fundamenta-se na idéia de que os simuladores de protocolos são mais genéricos que os

simuladores de rede, abrangendo um número maior de protocolos que podem ser avaliados.

No restante deste capítulo descrevemos alguns dos principais simuladores de protocolos.

A seção 2.1 descreve brevemente o simulador MobiCS. A seção 2.2 descreve o x-Kernel, um

arcabouço orientado a objetos para implementação hierárquica de protocolos de rede. A

seção 2.3 mostra uma biblioteca para simulação de redes sem fio chamada GloMoSim e 2.4

4
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descreve o Ns, um simulador baseado em eventos discretos que permite a simulação dos mais

variados protocolos de rede.

2.1 MobiCS

MobiCS é "um simulador de protocolos distribuídos para computação móvel, que inte-

gra 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 progra-mação modular e orientado a eventos, baseado no conceito de

rnácro-prolocoZos" IRoc011.

Várias características deste simulador o diferenciam de outros simuladores de protocolos.

Primeiramente, permite uma prototipagem rápida de protocolos uma vez que não necessita

de um detalhamento excessivo do ambiente simulado. Além disso, possui dois modos de

simulação diferentes: o determinístico, que permite testar situações críticas do protocolo

onde ele poderia eventualmente falhar, e o estocástico, para submetê-lo a simulações mais

gerais, visando observar o seu desempenho.

Uma outra característica importante deste simulador é a possibilidade de se realiza.r os

dois tipos de simulação sem que seja necessário qualquer alteração no código que implemente

a descrição dos protocolos.

Este simulador foi adorado como base para este trabalho devido a, todas a facilidades que

ele proporciona na simulação de protocolos para computação móvel. A adoção do MobiCS

também ocorreu pela disponibilidade do código-fonte para eventuais alterações e principal-

mente por estar inserido no mesmo contexto em que está sendo desenvolvido este trabalho,

o projeto SIDAh'l IESS+001. No Capítulo 4, é feita uma descrição mais detalhada deste
QI Tll 1 1 1 q f l nl.
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2.2 x-kernel e Coyote

O x-kernel lnp911, desenvolvido na Universidade do Arizona, define uma interface que

protocolos de rede usam para invocar operações de outros protocolos e possui uma biblioteca

com a implementação dos principais protocolos de rede. Para o x-kernel, um protocolo é

visto como uma especiâcação de uma abstração de comunicação através da qual uma coleção

de participantes trocam mensagens entre si.

Para prover esse modelo, o x-kernel provê três objetos primitivos de comunicação: pro-

tocolos, sessões e mensagens. Os objetos-protocolo correspondem aos protocolos de rede

convencionais, por exemplo, TCP, IP e UDP. Os objetos-sessão representam uma conexão

entre objetos-protocolo com as estruturas de dados que representam o estado local da referida

conexão de rede. Já os objetos-mensagem contém os dados a serem transmitidos e um ou

mais cabeçalhos de protocolos.

Coyote IBHSC98j é um sistema que permite a construção de protocolos de alto nível

de maneira altamente modular e configurável. É uma extensão do x-kernel que além da

composição vertical, na qual protocolos são organizados em uma estrutura hierárquica de

camadas, possibilita também uma composição horizontal de protocolos em que os protocolos

de cada camada podem ser compostos por estruturas de granularidade mais fina. Coyote

faz um refinamento do conceito de protocolo, introduzindo o conceito de micro-proZoco/os

que são entidades que implementam funcionalidades específicas (por exemplo, ordenação e

confirmação) como módulos separados. Um protocolo passa a ser composto por um conjunto

de micro-protocolos que implementam sua funcionalidade. Esse refinamento advindo do

conceito de micro-protocolos faz do Coyote um ambiente de granularidade mais fina quando

comparado ao x-kernel.

O x-kernel está relacionado ao escopo deste trabalho na medida em que é um arcabouço

para implementação de protocolos através da composição de protocolos existentes como,
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por exemplo, IP, UDP e TCP. Para isso, o x-kernel piovê uma interface uniforme entre os

protocolos que evita o custo adicional na mudança das abstrações. Desta forma, facilita a

construção e o teste de novos protocolos. Já Coyote está intimamente relacionado a MobiCS

pois o seu modelo de programação de protocolos, baseado em micro-protocolos, foi adorado

como base para a criação de MobiCS. Além de utilizar-se da idéia de micro-protocolos,

MobiCS permite também a construção de simulações diferentes sobre um mesmo protocolo

sem qualquer alteração no seu código, que o diferencia do Coyote.

2.3 (;1oMoSim

GloMoSim(Global Mobile system Simulator) IZBG981 é uma biblioteca para simulação de

redes sem fio. Para desenvolvê-la foi utilizada uma linguagem de simulação paralela baseada

em C, chamada PARSEC IBMT+98j. Esta linguagem é utilizada pala a criação de novos

protocolos que podem ser adicionados à biblioteca.

A arquitetura do GloMoSim é baseada em camadas como mostrado na figura 2.1. Cada

camada contém inúmeras possibilidades de protocolos que podem ser utilizados para as mais

variadas composições de protocolos. Para permitir esta composição, foi definida uma interface

que especifica os serviços e os parâmetros trocados entre duas camadas vizinhas.

Inicialmente GloMoSim foi projetado de maneira que, ein uma simulação, cada nó da

rede fosse mapeado para um objeto da simulação chamado de ezztãdade. No entanto, alguns

experimentos realizados pelos próprios projetistas do GloMoSim mostraram que simulações

com um número muito elevado de objetos de simulação levam a uma grande sobrecarga. Para

solucionar esse problema, GloMoSim divide a rede em pari Cães. Cada camada da pilha de

protocolos, para todos os nós de uma dada partição, é representada por uma única entidade.

Existem duas possibilidades para se compor a pilha de protocolos partindo das entidades

existentes: Através de uma especificação textual dentro de uma entidade de inicialização es-
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Aplicação Gerador de Tráfego

Camada de Transporte: TCP, UDP, RTP

IP, IP Móvel

Camada de Rede sem fio: Suporte VC

Camada de rede sem fio: roteamento

Clustering (opcional)

Enlace de Dados
MAC

Modelo de Rádio

Modelo de Propagação/Modelo de Mobilidade

Figura 2.1: Arquitetura do GloMoSim

pedal ou através de uma especificação visual, utilizando para isso uma ferramenta chamada

PAVE (PARSEC Visual Environment) que configura modelos de simulação usando compo-

nentes pré-definidos por GloMoSim. Esses mesmos mecanismos são utilizados também para

especificar a topologia da rede e outras características da simulação.

O GloMoSim não permite a simulação de ambientes com as características necessárias

ao funcionamento dos protocolos de entrega de mensagens: um ambiente híbrido com má-

quinas fixas e móveis se comunicando. Dessa forma, torna inviável sua utilização como base

para este trabalho. A arquitetura do GloMoSim é baseada em ambientes paralelos o que

aumentaria desnecessariamente a complexidade do projeto embora a utilização de ambientes

paralelos busca aumentar o desempenho da simulação. Em nosso trabalho, o principal fator

considerado é a redução do custo de programação de protocolos no que se refere ao projeto
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e implementação dos mesmos.

Uma característica interessante deste simulador é a existência de uma linguagem de al-

to nível pala especificar a simulação de protocolos, bem como de uma ferramenta para a

especificação visual de uma simulação.

Apesar de MobiCIS utilizar a própria linguagem de programação Java para a especificação

de simulações, os comandos utilizados são reduzidos e simples o suficiente para tornar a

descrição de uma simulação fácil para o usuário. Dessa forma, a criação de uma linguagem

para descrição de simulações em MobiCS não parece ter uma boa relação custo-benefício.

Já a criação de uma ferramenta visual para a especificação da simulação no h/lobiCS parece

interessante, mas a viabilidade de uma implementação precisa ser melhor avaliada

2.4 Ns

Ns IBEF+00j é um simulador baseado em eventos discretos, bastante flexível, que permite

a simulação dos mais variados protocolos de rede. O modelo de programação de protocolos é

divido em duas partes. As funções da simulação que estão diretamente ligadas ao desempenho

e que mudam muito pouco depois de implementadas, como por exemplo o encaminhamento

de pacotes por um roteador simulado, são construídas usando a linguagem C++, já as funções

diretamente ligadas à simulação, tais como definição, configuração e controle da simulação

são feitas por uma linguagem de script chamada Tcl o que reduz significativamente o tempo

gasto na construção de uma simulação.

Ns também permite emulação de rede, ou seja, toma possível a interação de uma rede

simulada com uma rede real. Objetos simulados podem introduzir tráfego numa rede real e

vice-versa.

Este simulador foi construído inicialmente sem suporte a simulação de protocolos para

redes sem fio. Um outro projeto, chamado h/{onarch IBh/IJ+981, estendeu tal simulador para

+
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permitir a simulação de protocolos em redes sem fio. Esta extensão permite uma especificação

explícita dos movimentos das unidades móveis através de parâmetros como coordenadas

físicas e velocidade, permite também ca geração de movimentos aleatórios baseados em padrões

de movimento e tráfego definidos pelo usuário.

Uma característica deste simulador que dificultaria a sua escolha para este trabalho é o

fato de que o módulo desenvolvido para dar suporte a mobilidade é direcionado para simular

os detalhes de mais baixo nível da comunicação entre a unidade móvel e a estação-base, tais

como recursos de radio, camada de enlace e controle de acesso ao meio.

De todas as características de Ns, a emulação de rede possibilidade de interação entre

nós de uma rede real e o simulador se destaca, pois permite uma análise mais lealista

dos protocolos simulados na medida em que permite observar melhor o comportamento dos

protocolos e suas implementações em sistemas reais. No contexto do nosso trabalho, não

parece viável uma extensão do simulador MobiCS para permitir a interação com uma rede

real já que o foco principal deste trabalho é facilitar a simulação de protocolos. O'tempo

gasto com esta tarefa dificultaria de maneira significativa o alcance de nossas metas iniciais.



Capítulo 3

Protocolos para entrega de mensagens

em redes móveis

Dentre os protocolos pala computação móvel, existe uma. classe específica na qual estamos

interessados neste trabalho, que são os protocolos para entrega de mensagens unicast. Tais

protocolos são adequados para serviços de consulta e assinatura. Este capítulo descreve os

protocolos de entrega de mensagens encontrados em nossa pesquisa bibliográ6cai

Apesar de existirem inúmeros artigos sobre protocolos de comunicação IPMJ94, PRS96,

AB93, RFV95, BS95, LL00, RBM00, BMSUOI, TUSM94, RV98, CB95, JÀ/196, MP991, ne-

nhum deles trata de maneira específica a entrega de mensagens em redes móveis. Ape-

nas alguns dos protocolos pareciam ter características semelho.ates às do nosso trabalho

IKBM00, BMSUOI, TUSh/[94, RV98, CB95, JM96, MP901. Após um estudo do funciona-

mento desses protocolos, foi possível adaptar apenas dois deles IJM96, MP991 que se adequa-

vam melhor à entrega de mensagens. As seções 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 descrevem os protocolos
escolhidos

As pesquisas foram feitas dentre os artigos dos últimos seis anos do livro (7omputer and Contra/ .4b.çÉrn.cí.ç
e em bibliotecas digitais na Internet

11
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3.1 Modelo do Sistema

Em computação móvel, existem dois possíveis modelos de sistema: redes ad-Aoc e re.

des móveis eslrufuradas IML981. Em redes ad-hoc, unidades móveis podem comunicar-se

diretamente com outras unidades móveis que se encontram na sua área de cobertura ou uti-

lizar outra unidade móvel para intermediar a comunicação. Em redes móveis estruturadas, a

comunicação de uma unidade móvel com o restante do sistema é intermediada pela rede fixa.

O modelo de sistema adotado neste trabalho é o modelo de redes móveis estruturadas

descrito por Bakre IBBIM931. Esse modelo é dividido em duas partes: móvel e fixa. A

porção fixa do sistema é composta por:

1. Servidores: máquinas responsáveis por armazenar as informações que podem ser con-

sultadas e atualizadas pelos outros componentes do sistema. Estas máquinas encontram

se conectados fisicamente a uma rede fixa;

2. Estações de suporte a mobilidade (Mobile Support Stations -- MSS): má-
quinas responsáveis por intermediar toda e qualquer comunicação das unidades móveis

com o sistema. Também estão conectados à rede fixa.

A porção móvel do sistema é composta apenas pelas unidades móveis (Mobile Hosts

Mh). Um Mh possui un] identificador único em todo o sistema e pode encontrar-se em

dois estados: alãz;o ou Ralado. Quando ativo, o Mh pode enviar e receber informações do

sistema. Quando encontra-se inativo, não pode estabelecer qualquer tipo de comunicação
com o sistema.

A cada h4ss está associado uma região geográfica cha.meda Célula. Toda unidade móvel

localizada nesta região é de responsabilidade do M.ss associado à Célula.

O conceito de célula é definido tanto por Rocha IRoc011 quanto na especificação do pro-

tocolo RDP IES0001 como uma região geográfica atendida por uma única À/lss. Esta nos
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parece ser uma. limitação desnecessária do modelo. Um conceito para célula mais geral e

que melhor se adequa ao modelo em questão é o de um conjunto de Mh's controlados por

unl dado Mss. Nada impede, por exemplo, que uma mesma região geográfica seja atendida

por mais de um Mss para permitir um melhor balanceamento de carga, isso porque a ideia

de migração no escopo destes trabalhos é simplesmente a mudança do Mss responsável por

intermediar a comunicação do Mh com a rede fixa.

Um Mh utiliza o meio sem fio para comunicar-se com o sistema. Dessa forma, pode mudam

de célula em qualquer instante de tempo. A esse fato dá-se o nome de migração. Ao entrar

em uma nova célula, o Mh detecta uma mudança de localização e envia uma mensagem ao

Mss responsável pela nova célula, a mensagem Greet. Essa mensagem carrega consigo a

identificação do Mh e outras informações específicas a cada protocolo.

A figura 3.12 mostra um cenário que exemplifica o modelo de sistema adorado. Os Mss's

estão interligados pela rede fixa que proporciona uma alta taxa de transmissão. Também

colectado à rede fixa estão os servidores que receberão consultas e atualizações. Os Mh's

podem migrar de célula. No cenário, o À/hs, que inicialmente está na célula controlada

pelo Mss3, migra pala a célula do Àdss4 e envia ao novo Mss a mensagem Greet com as

informações necessárias para a migração ocorrer com sucesso.

As próximas seções descrevem os protocolos alvo deste trabalho. Em cada seção, estão

descritas as principais suposições consideradas, a especificação das mensagens trocadas entre

os componentes do sistema que servirá como parâmetro pala uma abstração das mensagens

comuns, as informações mantidas por cada protocolo e o funcionamento dos mesmos.

afigura cedida por Ricardo Couto Antunes da Rocha IRoc011
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Rede Fixa

Cetula
OI Conectada
C) Descongelado

Figura 3.1: Modelo de Sistema

/

3.2 RDP

O RDP (Result Delivery Protocol) IES0001 é um protocolo não orientado a conexão,

adequado a serviços baseados no estilo requisição-resposta de comunicação que garante a

entrega de mensagens a clientes móveis3. Foi desenvolvido para dar suporte a operações de

consta/la e assãnafura dentro do projeto LIDAM IESS+001.

O RDP é baseado na noção de proxy. O proxy é um objeto que tem como principal

função intermediar a comunicação entre o Mh e os servidores na rede fixa. Um proxy é

criado no Mss responsável pela célula onde encontra-se o Mh no momento em que novas

requisições são emitidas. No proxy são illantidas tanto as requisições pendentes como os

resultados das requisições a serem repassados ao Mh. Este objeto permanece no sistema

somente até que todas as requisições pendentes sejam atendidas. A partir de então, um novo

proxy será criado na localização atual do Mh quando uma nova requisição for realizada. É

importante ressaltar que, em qualquer instante, cada h/Ih está associado a um único proxy.

As suposições de modelo são importantes para a corretude no funcionamento, são elas:

3Um estudo mais aprofundado deste protocolo e uma verificação formal do mesmo pode ser vista em
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1. Comunicação confiável entre JMss 's;

2. Todos os Mss's são confiáveis;

3. Cada it4h está associado, em cada instante, a um único Mss;

4. 1.Jm ,ü/h só deixa o sistema após confirmar o recebimento de todas mensagensl

5. O ]14A detecta retransmissões;

6. Se um .A/h está ativo, ele deve conõrmar todas as mensagens recebidas do seu ]t/ss
corrente.

3.2.1 Funcionamento

O Mss responsável (À'fss-;P) por um Mh em uin dado instante de tempo mantém arma-

zenada. uma referência pala a localização do proxy associado ao Mh, chamada pn(g Sempre

que um Mlh envia uma requisição, seu MSS,e;p verifica o valor de pRef. Caso ele seja nulo,

un] novo proxy é criado. A requisição é então encaminhada ao proxy que se encarregará de

repassa-la ao servidor. O servidor processa a requisição e devolve a resposta ao proxy que a

encaminhará à anual localização do Mh.

No entanto, um À/[h pode mudar sua ]oca]ização antes que as respostas cheguem até ele.

Portanto é importante que, ao ocorrer uma migração, ocorra também a transferência das

informações relacionadas ao Mh do antigo para o novo À/lss (processo de band-oH'). No

processo de Hand-off do RDP, o valor de pRef é transferido para o novo h/lss. Terminado o

Hand-ofr, o novo Mss«.P envia a mensagem update currentLoc ao proxy. Esta mensagem

promoverá a atualização de uma variável do proxy, chamada currentLoc. Seu valor será

atualizado com o endereço da nova localização do h/Ih. Atualizado o valor de currentLoc, o

proxy encaminhará qualquer resultado pendente para a nova localização do Mh.
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Todos os resultados de requisições pendentes que chegam ao proxy são encaminhados ao

À/ss«;p e repassados ao Mh através do meio sem fio. O Mh deverá confirmar o recebimento

de todos os resultados o que permitirá ao proxy remover de requestLI.st todas as requisições

já atendidas. A confirmação do recebimento é essencial para a garantia de confiabilidade do

protocolo.

A figura 3.2 ilustra o funciollamento do RDP. Neste exemplo, o Mh envia uma requisição

ao servidor e, antes que receba o resultado, migra. para a célula do Msst e logo depois do

À/ss2. Quando o ôsso(localização inicial do Mh) recebe a requisição, verifica que pRef é

nulo e cria um novo proxy. Este proxy repassa a requisição ao servidor que a processa e

retorna um insultado. O resultado é então encaminhado ao pioxy que repassa ao Mss cujo

endereço encontra-se em currentLoc(A/ssl). Junto com o resultado, segue del-pRef=true

indicando ao Mh que a última requisição pendente foi atendida.

No entanto, antes que receba a resposta, o Mh migra para o JWss2. A mensagem update

currentLoc é enviada pelo -A/ssu ao ploxy, esse atualiza o valor de currentLoc e enca-

minha a resposta pendente para o ./Wss2. A resposta é enviada pelo A/ss2 ao Mh, que

confirma o recebimento da resposta. Essa confirmação é repassada ao ôsso juntamente com

del-proxy;true. Ao receber a mensagem de confirmação, o proxy é removido.

request rc-sult

cui-rL:=NlssO cuivL:=Nlss

/dCRCg/\Çh FssP

oru'ai'dpRer
resull

cuixl
del--pRe f

and--oIT

cun'L:=Nlss2

Figura 3.2: Cenário-Exemplo do RDP
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3.2.2 Informações mantidas pelo sistema

A seguir são listadas as informações mais importantes das entidades participantes

1. No Proxy

(a) currentLoc - Contém o endereço do anual .Mss,..P do Mh correspondente. É

atualizada a cada migração do Mh.

(b) requestLI.st - Lista de todas as requisições pendentes emitidas por um Mh.

2. No Mss«.,

(a) pRef - Referência para o anual proxy associado ao Mh. Permite que o proxy seja

notificado de toda migração do Mh. Possui uma flag chamada RKpRTReadg/ to /rá//

pR(q/) que indica se o proxy encaminhou o resultado da última requisição pendente.

3.2.3 Especificação das Mensagens

A Tabela 3.1 especifica todas as possíveis mensagens trocadas entre duas máquinas (mó.

vens ou fixas) do sistema.

Mensagens Participantes Significado

Tabela 3.1: R'mensagens do RDP

greet Mh -} Mss  
request Mh q À'lss; Mss -> Servem  
result ferver } Mss  

forwardRes Mss -} Mss  
forwardResWI Mss -} Mh  

ack h/Ih } Mss; Mss -} Mss  
forwardAck Mss -} Mss I'oxv

  Mss } Mss Cancelamento de registro ãil ii;;;'Mb
deRegAck Miss > Mss Confirmar o cancelamento do reaistro de mn WTh

updateCurrl Wlss -} Mss  
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3.3 SRDP

O SRDP (Safe Result Delivery Protocol) IDur011 é uma modificação do protocolo RDP

que busca manter as mesmas garantias de confiabilidade na entrega sem que a confiabilidade

dos R/lss's e da rede fixa soam críticas para o funcionamento do protocolo.

As suposições deste protocolo são:

1. Cada .A//z está associado, em cada instante, a um único Mssl

2. O À/h detecta retransmissões

3. Se un] JWh está ativo, ele deve confirmar todas as mensagens recebidas do seu .A4ss

corrente.

3.3.1 Funcionamento

Seu funcionamento é muito padecido com o do RDP diferenciando-se apenas em alguns

detalhes que o torna tolerante a falhas na rede fixa. Uma característica peculiar desse proto-

colo é que, a cada migração, um novo proxy será criado caso existam requisições pendentes

sendo que o proxy a-ntigo pode ser coletado pelo sistema. Para garantir que requisições pen-

dentes não sejam pei'dadas, cada Mh mantém localmente uma estrutura que implemente o

padrão Memento IGHJV951. Esta estrutura mantém todas as informações necessárias para

a reconstrução do proxy. Dentre estas informações está a lista de requisições pendentes que

são re-enviadas ao servidor logo após a criação do proxy.

A figura 3.3 exemplifica o funcionamento do SRDP. Ao chegar ao iMsso, o Mh envia a

mensagem greeí. Essa mensagem é composta por todas as informações necessárias para a

criação de um novo proxy. O proxy então re-envia a requisição pendente (requestl) para o

Servidor. Porém, antes que o Servidor envie o resultado desta requisição (resultl) ao ôsso, o

Mh migra para a célula do &/ssi . A migração promove novamente o envio da mensagem greeÉ
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ao novo Mss e a criação de um proxy com as requisições ainda não atendidas (requestl). A

requisição pendente é então novamente enviada. No entanto, o Mh mais uma vez migra antes

que receba o resultado. Somente na célula do Mss2 o Mh permanece tempo suficiente para

receber o resultado, conformar o seu recebimento e evitar o re-envio da mesma requisição.

A manutenção das informações necessárias à reconstrução do proxy, tal como as requisições

ainda. não atendidas, é que tornam tal protocolo tolerante a falhas de unl Mss do sistema.

Todos os outros proxies antigos criados em Mss's anteriores devem ser coletados pelo sistema

utilizando algoritnlos de colete de lixo.

Figura 3.3: Cenário-Exemplo do SRDP

3.3.2 Informações mantidas pelo sistema

1. Proxy Representante do Mh na rede fixa

2. h/lamento - Estrutura mantida pelo Mh que contém as informações mínimas necessárias

para a reconstrução do proxy.

3.3.3 Especificação das Mensagens

A Tabela 3.2 especifica as mensagens do protocolo SRDP e seus respectivos significados
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Mensagens Participantes Significado

Tabela 3.2: Mensagens do SRDP

3.4 Mobile IP Adaptado

O Mobile IP IJM961 é um protocolo desenvolvido pela IETF (Internet Engineering Task

Force), o mais importante órgão de padronização de protocolos para a Internet. Este pro-

tocolo foi projetado para tornar possível o roteamento de pacotes IP's a unidades móveis

utilizando-se de um endereço IP fixo.

O protocolo IP tem a função de traçar um caminho de uma rede a outra (rofearnerzto)

e assim permitir a comunicação entre computadores. Isso só é possível com um esquema

de endereçamento hierárquico no qual atribui-se um endereço a cada computador da rede.

Através desse endereço é possível localizar um computador e a rede na qual está localizado

A mobilidade torna esse esquema de endereçamento, da foinla como foi concebido, inviá-

vel, pois uma unidade móvel pode mudar de sub-rede várias vezes, o que torna a mobilidade

não transparente à localização. Para buscar uma solução, um grupo de estudos da IETF

criou o protocolo Mobile IP.

Tomando como referência a arquitetura baseada em camadas do padrão TCP/IP, o Mobile

IP é um protocolo da camada de rede. Uma adaptação do protocolo para a camada de

aplicação é proposta neste trabalho como forma de permitir uma comparação com os demais

protocolos.

greet Mh --> Mss  
request ivlh --> Mssl Mss --> ferver  
result Seiver -} Mss  

forwardResWI Mss -} Mh  
ack Mh -} Mssl Mss --> Mss Confirmação do recebimento diiii;; ;:l;;liiíi;;;R

forwardAck Mss } Server Encaminhamento de confirma.cã.n nli l:i'qi;:;;;;
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3.4.1 Funcionamento

No h/mobile IP, um computador móvel possui dois endereços: o endereço fixo que qualquer

máquina possui numa rede IP, também chamado de dome address e um endereço que muda

a cada migração da unidade móvel, chamado Gare-o/ address. A rede fixa é composta por

dois tipos de estações-base: o dome agent que é a estação de origem de um Mh e o /oreàgn

agenf que é a estação responsável por um Mh eni um dado instante de tempo, mas que não
é sua estação de origem.

Quando um pacote é direcionado a uma unidade móvel, utiliza-se o /fome address como

endereço de destino. O pacote então chega na rede de destino e é recebido pelo dome agenf.

Ao receber um pacote cujo destino é um Mh que não se encontra na rede local, o come agent,

através de sua tabela de roteamento, enca.minha o pacote ao anual /oreign agent do Mh. O

/oreágn agenf por sua vez, utilizará o Gare-o/ address do Mh para repassar-lhe o pacote.

Isso só é possível porque a cada migração do Mh, ocorre uma atualização da sua localização

no /lorde agent que agora deverá encaminhar qualquer pacote para o novo /oreágn agenf
daquele Mh.

A adaptação do h/mobile IP para o contexto deste trabalho resume-se a tratar mensagens

(requisições e resultados) como pacotes. Os dome agenls e /oreàgn agenls correspondem,

respectivamente, ao Mss de origem e ao Mss Atual. O funcionamento é semelhante, o h/Ih

envia uma requisição a um servidor que retorna uma resposta ao Mss de origem e este,

através de sua tabela de rotas, encaminha a mensagem a anual localização do Mh (Mss«.,).
A migração do Mh implica na atualização da tabela de rotas do seu Mss de origem.

A diferença entre o Mobile IP e o RDP está na forma de controlar as respostas a serem

entregues ao Mh. No h/mobile IP, esta função é desempenhada pelo Mss de origem durante

todo o processo de comunicação do Mh independente da sua localização, ou seja, um único

nó da rede fixa é responsável por desempenhar o papel de redirecionador de mensagens, já
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no caso do RDP essa função pode ser desempenhada por qualquer nó da rede, pois sempre

que todas as requisições pendentes são atendidas, a função de redirecionador de mensagens

é delegada ao anual Mss onde se encontra o Mh.

A figura 3.4 ilustra a mecânica do protocolo Mobile IP adaptado. Neste cenário, o Mss

de origem do Mh corresponde ao Mssi. Como nos cenários dos protocolos anteriores, o Mh,

que encontra-se inicialmente na célula controlada pelo ôsso, envia uma nova requisição.

Juntamente, segue o endereço do seu Mss de origem. O servidor processará esta requisição

e letornará o resultado ao Mss de origem. Antes que receba o resultado, o Mh migra para

a célula do Mssl, por coincidência o seu Mss de origem. A seguir, migra mais uma vez,

agora para a célula do il/ss2. Neste momento, uma mensagem greet é enviada ao novo

Mss contendo o endereço do Mss de origem. Ao recebê-la , o .lvss2 envia uma mensagem

updateCurrl ao Mss de origem para que este atualize a localização do N/Ih no sistema. O

Mss de origem então atualiza a localização do Mh e envia qualquer resultado pendente que

esteja armazenado ao ik/ss,..P O Mh, enfim, recebe o resultado e envia uma mensagem de

confirmação. Esta confirmação é repassada ao Mss de origem promovendo a remoção dos
resultados pendentes.

end. origN'lss
i\Isso

requesti\lh

greet + origNlss

Nlssl cura!:yf?j?
Hand --o ff

currL=Mss2

greet + origNlss

band --o fr forwardRes ack

Figura 3.4: Cenário-Exemplo do Mobile IP
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3.4.2 Informações mantidas pelo sistema

1. 1ocaIDests - Contém o endereço de todos os Mh's que, em um determinado instante,

estão na rede local mas que pertencem a outra rede. Guarda também o endereço dos
Mss de origem de cada um desses Mh's.

2. tLocal - Armazena o endereço de todos os Mh's pertencentes à rede local e suas locali.

cações anuais.

3.4.3 Especificação das Mensagens

A Tabela 3.3 mostra as mensagens trocadas entre duas máquinas do sistema

Tabela 3.3: Mensagens do MobilelP

3.5 Snapshot

O nome snapsAot refere-se a um algoritmo de entrega de mensagens confiável que surgiu

da adaptação da ideia de snapshots distribuídos descrita por Lamport ICL851. O objetivo de

algoritmos de snapshot (cuja a tradução literal é foto instantânea) é coletar o estado local dos

canais e das máquinas pala construir a consistência global do sistema. A técnica de entrega

conhável de mensagens descrita por À/lurphy IMP991 utiliza as mesmas idéias. Porém, ao

greet Mh -..> Mss  
request Mh H Mss; Mss a ferver  
result ferver + Mss  

forwardRes N'lss -..> Mss  
forwardResWI Ntlss -> Mh  
updateCuirl Mss 4 N/{ss  

ack Mh + Mss; Mss -} Mss  
forwardAck Miss + Seiver  
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invés de distribuir o estado do sistema, é distribuída a mensagem a ser entregue. As seções

a seguir descrevem o funcionamento do algoritmo.

Também visa.lido permitir a inserção deste protocolo no contexto do trabalho foi realizada

uma adaptação do seu funcionamento, como poderá ser visto na seção seguinte.

O modelo de sistema para este algoritmo possui algumas particularidades em relação

ao modelo descrito inicialmente. Os canais de comunicação entre os nós são direcionados

e possuem um estado associado: ABERTO ou VERIFICADO. Os canais em cada nó são

classificados em canais de entrada e canais de saída. A migração dos Mh's, também

chamados de agentes, deve atender a estrutura de canais do sistema. Assume-se que a rede

é estruturada como um grifo conexo (existe um caminho entre dois quaisquer nós, mas não

necessariamente um canal entre eles) e direcionado. Geograficamente, esta suposição é válida,

já que num sistema real as células não são vizinhas de todas as outras.

3.5.1 Funcionamento

Inicialmente, todos os canais do sistema encontram-se no estado ABERTO. Quando um

Mss recebe uma mensagem, o canal de entrada através do qual ele recebeu essa mensagem tem

seu estado mudado para VERIFICADO, o que indica que qualquer Mh que siga a rota desse

canal já recebeu a mensagem. Quando um h/lss recebe pela primeira vez uma mensagem,

ele armazena a. mesma e tenta entrega-la ao Mh de destino caso este encontre-se na célula

local. Num passo atómico, a mensagem é propagada por todos os canais de saída. Para

todo Mh que chega por um canal no estado ABERTO, o Mss tenta entregar as mensagens

armazenadas caso seja o destino da mensagem. Assim que todos os canais de entrada de

um Mss encontram-se no estado VERIFICADO para uma determinada mensagem, essa é

removida do buRer de mensagens, pois não há mais como um h/Ih chegar a este Mss sem ter

recebido a mensagem. Desta forma, garante-se que um h/Ih, em algum momento, receberá a
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mensagem, mesmo em situações de intensa migração.

Como forma de permitir uma comparação com os protocolos a.nteriores, a seção 3.5.3

especifica as mensagens necessárias ao funcionamento deste protocolo. Além disso, a figura

3.5 mostra uln simples exenaplo de topologia de rede utilizado como base para a construção

do cenário da figura 3.6.

req

!y' '3.
NIssO

Serüdor

Nlssl IVlss2

Figura 3.5: Exemplo de topologia de rede adequado para o protocolo Snapshot

Neste cenário, o h/Ih emite uma requisição. O ôsso repassa a requisição ao servidor que

a processará e retomará um resultado ao Mss responsável pela requisição (A/sso). Sempre

que um Mh migra, ele envia uma mensagem greet ao novo Mss. O novo Mss responde com

uma mensagem chamada derem que promove a remoção do registro do Mh no antigo Mss.

No exemplo em questão, esse processo de handoH ocorre duas vezes: Entre o À/sso e o A/ssi

e entre o i\4ssl e o Ã/ss2.

Ao receber o resultado, o ôsso verifica se o Mh encontra-se na célula local. Claso encontre.

se, repassa o resultado diretamente para o Mh. Caso contrário, envia tal mensagem pelos

canais de saída. Neste exemp]o, pe]o cana] que diga o ]Wsso ao &4ssi. Logo a seguir, verifica

se a mensagem já trafegou por todos os canais de entrada. Em caso afirmativo, remove-a

do conjunto de mensagens pendentes. O mesmo ocorre quando o resultado é recebido pelo

Mssi. O processo termina quando todos os Mss's do sistema receberam o resultado o que



26

garantirá que, em algum instante, o Mh receberá o resultado e confirmará o seu recebimento
Se

Figura 3.6: Cenário-Exemplo do Snapshot

5.2 Informações mantidas pelo sistema

Cada Mss possui um vetor de objetos representando todas as suas conexões (canais) com

os outros Mss's do sistema. Os atributos de cada objeto são:

1. Nome ou endereço do Mss ao qual está conectados

2. Vedor de estados do canal com o identificador de tod

3. Tipo de canal

(a) Entrada

(b) Saída

Cada Mss possui também um buRer com as mensagens não entregues indexado pelo
endereço dos Mh's destino

3

as as mensagens recebidasP

/fonvudReq\
/ \ result

Nlqqrl / +

itih Z..... \ deReg//' \l)roadKesuit==x/ v'
Ü '

' \ / \
oldMss\ / \v \
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3.5.3 Especificação das Mlensagens

Mensagens Participantes Significado

Tabela 3.4: Mensagens do Snapshot

3.6 Análise Comparativa

Esta seção analisa. de maneira resumida o funcionamento dos protocolos descritos nas

seções anteriores. A validação das conclusões só será feita mediante simulação.

Todos os protocolos aqui descritos garantem, de alguma forma, a entrega de mensagens

a estações móveis. Segundo Murphy IMP091, os protocolos podem ser classificados em duas

categorias quanto à forma de entrega da mensagem: protocolos de entrega por erzcaminAa

rrzenlo e entrega por óroadcasÉ. Os protocolos RDP, SRDP e Mobile IP encontram-se na

primeira categoria, enquanto o protocolo de Snapshot na segtmda. Analisando por este pon-

to de vista, em situações de pouca mobilidade nas quais a estação móvel permanece tempo

suficiente para receber uma mensagem, os protocolos de encaminhamento illostram-se mais

eficientes, pois produzem um menor tráfego levando a um menor congestionamento da rede.

Analisando os protocolos de encaminha.mento, é possível observar que o RDP possui

requisitos de coníiabilidade muito fortes o que compromete a sua aplicação. No entanto,

permite o balanceamento de carga do sistema, pois quando todas as requisições pendentes

são atendidas, o proxy é removido e recriado na anual localização do Mh e dessa forma há

arppt. Mh -+ Mss  
iequest Mh --> Mssl Mss --> ferver  
iesult Servidor -+ Mss  

broadResult N/{ss -} Mss  
forwardResWI Mss -} Mh  

ack Mh -+ Mss  
derem Wlss -+ Mss  
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uma diminuição na indireção causada muitas vezes pelo fato de o Mh encontrar-se em uma

outra célula que não a do proxy.

O SRDP mostra avanços no que diz respeito aos requisitos de confiabilidade do sistema,

pois garante a entrega de mensagens a unidades móveis mesmo em situações de falha. da

rede fixa. ou do Mss. Porém, para situações em que a velocidade de migração é elevada e a

migração muito intensa: o protocolo pode levar a uma sobrecarga do sistema, pois, nesse caso,

as requisições pendentes seriam refeitos a cada migração do Mh, gerando muita informação
repetida.

O Mobile IP comparado aos outros dois protocolos de encaminhamento possui um balan-

ceamento de carga menor, pois a função de representante do Mh na rede fixa que era dada

ao proxy nos outros protocolos é de responsabilidade do Mss que controla a célula de origem

do Mh, chamado À/ss.,ig Toda mensagem destinada ao Mh é encaminhada ao Mss.,{s o

que não permite um balanceamento de carga, pois concentra num ponto fixo do sistema todo

o processo de comtmicação com o Mh. Além disso, o Mobile IP possui requisitos de confia-

bilidade ainda mais fortes, pois em caso de falha do Ã4ss.,iP não é mais possível estabelec
r'ntni l TI iPn P;in Pnl « n lvÍhwywv uvzAI v XTXll

Ao contrário dos outros protocolos, o Snapshot utiliza uma técnica que envolve contactei

cada Mss do sistema pelo menos uma vez, gerando tráfego comparável a um broadcast.

Porém para situações em que o Mh muda seu representante na rede fixa (proxy ou Mss«{s)

com uma alta freqüência, os protocolos de encaminhamento possivelmente terão um menor

desempenho pois produzem um alto custo adicional em situações de alta mobilidade dos

Mh's. Dessa forma, o snapshot é adequado para situações em que o Mh movimenta-se con

alta freqüência

Como forma de permitir a implementação dos protocolos, tomou-se como referência o

modelo de especificação e programação de protocolos descrito por Bhatti IBHSC981. Nesse

ei

l
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modelo, um protocolo é composto por módulos de funcionalidade bem definida chamados

macro-profoco/os. Os micro-protocolos interagem através de eventos (mensagens ou eventos

de tempo) e são compostos por um conjunto de métodos, chamados manipuladores de eventos

que são executados em resposta à ocorrência de um evento.

Uma organização em micro-protocolos adequada ao ambiente de computação móvel, foi

utilizada por Acharya IAB93j. Esta organização separa as funcionalidades distintas de um

protocolo tanto no que se refere à imobilidade como ao meio de comunicação. São três os

micro-protocolos desta organização:

e Wired: Clontrola todas as mensagens trocadas entre estações fixas

e Wireless: Responsável pelas mensagens trocadas através do meio sem fio

e HandoH': Responsável pelas mensagens que controlam a migração de estações móveis

Este modelo permitiu a criação da tabela 3.6 que classifica os protocolos e possibilita uma

fatoração inicial das mensagens comuns.

Wired

Legenda:
R-IRDP
S -+ SRDP

M --> Mobile IP

Ss --> Snapshot

Tabela 3.5 Classificação das mensagens quanto aos À/litro-protocolos

result ack ]reet

broadResult(Ss) SystemRequest derem(R,Ss)
forwardRes(R,M) forwardResWI deRegAck(R)

forwardAck(R,S,M)   updateCurrl(R,M)
ServerRequest    
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Seguindo essa organização, a tabela 3.6 mostra todas as mensagens dos protocolos aqui

descritos. As mensagens result, ack, ServerRequest, SystemRequest e forwardResWI

são comuns a todos os protocolos. A mensagem greet, apesar de estar presente em todos

os protocolos, possui parâmetros diferenciados para cada um. As mensagens restantes são

específicas de alguns protocolos como mostrado na tabela.



Capítulo 4

A Biblioteca

4.1 Motivação

Segundo Eric Gamma et al. IGHJV951, "um arcaboiço é um conjunto de classes cooperan-

tes que compõem um projeto reutilizável para uma classe específica de software. Pré-define os

parâmetros de projeto para que, o programador/projetista da aplicação, possa concentrar-se

nas particularidades da aplicação''

Uma importante contribuição do uso de arcabouços na construção de aplicações é a pos-

sibilidade de reutilização tanto de projeto quanto de implementação. Dessa forma, o uso de

arcabouços é adequado a situações em que o desenvolvimento de várias aplicações similares

é feito com freqüência. Nesses casos, o arcabouço ocasionará uma significativa diminuição

no tempo necessário para construção de uma aplicação e, por conseguinte, uma reduçã
custos de desenvolvimento.

Existem várias dimensões de classificação de arcabouços. Uma classificação segundo Fayad

IFSJ091, refere-se às técnicas utilizadas pala estendê-los:

o nos

e Arcabouços caixa-branca: Baseiam-se em características das linguagens tais como

31
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herança e amarração dinâmica visa.ndo alcançar extensibilidade. A funcionalidade exis-

tente é reutilizada e estendida por herança das classes-base do arcabouço e reescrevendo

métodos usando padrões como Temo/afe IGHJV951.

e Arcabouços caixa-preta: A extensibilidade é obtida através da definição de interfa-

ces para componentes que podem ser ligados ao arcabouço através da composição de
objetos.

e Arcabouços caixa-cinza: Um passo intermediário entre os dois tipos de arcabouço

anteriores. Um bom arcabouço caixa-cinza possui flexibilidade e extensibilidade sufici-

ente e também a habilidade de ocultar informações desnecessárias do desenvolvedor da

aplicação.

O uso de arcabouços no desenvolvimento de aplicações, quando realizado corretamente,

pode aumentar a produtividade do programador e diminuir o esforço de desenvolvimento. As

principais vantagens de se utilizar arcabouços, segtmdo Fayad IFSJ991 e Mattson IMat961,
sao

e Uma redução significativa na quantidade de linhas de código necessárias ao desenvol.

vimento de uma aplicação;

e O código contido no arcabouço é menos passível de erros, pois foi verificado pelo seu

desenvolvedor;

e A re-utilização de projeto e não só de código permite que o usuário do a.rcabouço

adquira mais experiência no que se refere ao projeto de aplicaçõesl

e Permite que aspectos de eficiência não considerados no projeto de muitas aplicações

sejam aplicados pelos desenvolvedores do arcabouçol
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e Apresenta um modelo claro e flexível do domínios

Este capítulo descreve a arquitetura de uma biblioteca que estende o MobiCS de forma a

torna-lo um arcabouço caixa-cinza. A decisão de tornar o MobiCS um arcabouço caixa-cinza

visa abstrair funcionalidades mapeadas a partir de uma observação criteriosa do domínio de

protocolos de entrega de mensagens e assim simplificar o uso do simulador sem reduzir a

flexibilidade e extensibilidade pré-existente.

4.2 Programação de protocolos no MobiCS

O modelo de programação de protocolos do simulador À/lobiCS é baseado no conceito

de rriácro-proíoco/os IBnSC981. Os micro-protocolos são módulos que implementam uma

funcionalidade bem definida do protocolo como, por exemplo, um micro-protocolo respon-

sável por todos os eventos relacionados ao processo de hand-off de um Mh. Este conceito

permite uma composição horizontal de protocolos, na medida em que um protocolo é unl

conjunto de micro-protocolos que se comunicam através de eventos. Um evento corresponde

a qualquer ocorrência que promova a invocação de um micro-protocolo como, por exemplo, o

envio de uma mensagem. Essa composição horizontal permite a experimentação de diversas
alternativas

Esses micro-protocolos possuem uma ante l/ace que corresponde a todos os eventos que po-

dem ser gerados e tratados pelos mesmos. Isto permite a interação entre os micro-protocol

como pode ser visto na figura 4.1i

Cada micro-protocolo é composto por um conjunto de métodos responsáveis por executai-

todas as operações necessárias ao correio tratamento da ocorrência de um evento, chamados

ma7zãpuladores de euenZos. Para. cada mensagem de um protocolo, deve existir um método

manipulador de evento correspondente.
afigura cedida por Ricardo Couto Antunes da Rocha IRoc011

os
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Interface

Figura 4.1: Interação entre micro-protocolos

O MobiCS é implementado colho uma biblioteca Java contendo um conjunto de classes

necessárias para a simulação e programação de protocolos. As principais classes do simulador

relacionadas ao trabalho do programador são:

l Element - Implementação de um elemento de rede abstrato que contém toda a funciona-

lidade comum a todos os elementos de rede. Oculta de suas subclasses toda informação

sobre simulação. Possui duas subclasses fundamentais: Mh mantendo toda a imple-

mentação específica de um Mh tais como mobilidade e desconexão e Mss, com detalhes

específicos de um Mss simulador

2. Protocol - Classe base para implementação de um protocolo de rede. Basicamente

define um método para envio de mensagens a um destinatário. Suas subclasses são:
MssProtocol e MhProtocol.

3. Message - Define os atributos e a implementação básica de toda mensagem. Toda

mensagem a ser enviada ou tratada por um protocolo deve ser declarada como uma

2À/lobiCS não provê uma classe com detalhes específicos de um Servidor. A classe flss é utilizada como
classe-base para este tipo de máquina simulada.

 
Protocolos

 
el e2   

       
    /  

 Protocolo2  
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subclasse de Message. Define uma interface mínima de uma mensagem. Declara alguns

atributos existentes em qualquer mensagem, como destinatários e remetente.

4. Si.mulata.on - Classe abstrata com as principais interfaces para definição de uma simu.

'wYWv-

Numa simulação, o usuário estende este conjunto de classes básicas do simulador para

definir o protocolo, as mensagens, as máquinas simuladas e o modelo de simulação desejado.

Para implementar um protocolo, primeiramente o usuário deve criar um conjunto de subclas-

ses de Message para especificar todas as mensagens trocadas entre as máquinas simuladas. A

seguir, o usuário deve estender as subclasses de Protocol: MssProtocol para implementar

cada um dos tipos de máquinas simuladas da rede fixa ou MhProtocol para as máquinas

simuladas da rede móvelIEssas subclasses do usuário devem conter, para cada mensagem, um

método que permita às máquinas simuladas tratar o seu recebimento.

A seguir, o usuário deve construir as simulações para avaliação do protocolo. O À/lobiCS

possui dois modelos de simulação. A escolha do modelo de simulação depende do tipo de

teste que se deseja realizar:

e Simulação ])eterminística - Implemente uma simulação na qual o simulador executa

um roteiro que descreve exatamente os eventos ocorridos no sistema. Utilizado para

testar as situações críticas em que o protocolo poderia eventualmente falhar. Neste

caso, o usuário deve estender a classe DetermSimulati.on e especificar, em um método

chamado scripto, todos os passos da simulação tais como migração de Mh's, envio

de mensagens e modificação do estado de ativação dos Mh's. Ve.ja na figura 4.2 um

exemplo de simulação determinística.
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public class MVSimulati.on extends DetermSimulation(
pub[ic MVS].mu].ationo{

supero

//Cri.ação da topos.agia da rede
public vaia coREi.áureo {

mh = new MVMh("Büx",sim)
cellP = new Cell ( )
cellO = new Cell o ;
//Criação dos Mss's, associ.ando-os a suas respectivas cél
mssP = new MVMss("MSSp",sim,cellP)
mssO = new MYMss("MSSo",sim,cellO) ;

wr = new WiredLink(mssO.getAddresso ,mssP.getAddresso)

}

}

)
}

u.Zas

//Passos da simulação
public vaia script ( ) {

mh.novato(ceJ-]O) ; //O ]Wh m.irra para a céZu.Za O.

mh.receive(new Request(servem.getAddresso , IO) ) ; //Nova
mh.moveTo(cellp)

requisição

Figura 4.2: Simulação Determinística

8 Simulação Estocástica - Submete o protocolo a uma simulação estocástica seguindo

um padrão de con)portamento dos elementos simulados definido pelo usuário. Esse

padrão de comporta-mento leva em consideração parâmetros como probabilidade de

migração e probabilidade de desconexão de um h/Ih. Este modelo de simulação é ade-

quado para testar o desempenho do protocolo em situações mais realistas. O usuário

deve estender a classe StochSI.mulation e definir padrões de comportamento dos ele-

mentos simulados tais como probabilidade de migração dos Mh's e probabilidades de

desconexão e re-conexão. Um exemplo de simulação estocástica pode ser visto na figura
4.3
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public class MVStochSI.mulation extends StochSimulation{
prlvate int rülhs; //IVumero cíe Mh 's

private f[oat pmig;//Probab.i].idade de M:Ígz-açâo
prlvate float prequest ; //Prol)al):i.Z:idade de Requ-ís:irão
pri.vate float pdesc ;//Probabí.Z:idade de l)esconect:ar
private float prec; //Probab.í.l:idade de Reconectar
pri.vate Vector prob; //Probabí-Z.ida(íe de atração de cacía Mss

public MVStochSimulation( int nMhs, float pmig, float pmcast, float pdesc, float prec) (supero
this.nMhs = nMhs;
this.pmig = pmig;
this .pmcast = pmcast
this .pdesc = pdesc ;
this .prec = prec;

//Criação da topologia da rede
public vaia configureo

celllnewneyMhelDai) ; yEventGenerator(nMhs, pmi.g, pmcast. pdesc, prec));
ce[12 = new Ce]]. ( )
al ICel 1 . addElement ( celll )
al ICell . addElement ( cel12 )

prob.addElement(new Float(0.25))
//Criação dos Mss's, associando--os a suas respectivas células
mssl = new MVStochMss('MSSl" ,si.m,celll>
mss2 = new MystochMss('MSS2",si.m,cel12)
//Cria um -Z:ink de comum-ilação entre Mss] e o Mss2 com atraso de l tempo s:imolado
wr12 = new WiredLink(mssl.getAddresso ,mss2.getAddresso , sim, new linkModel (1))

}

(

}

}

Figura 4.3: Simulação Estocástica

4.2.1 Implementação do RDP no MobiCS

O RDP será tomado como exemplo de utilização do MobiCS para a simulação de proto-

colos. Para implemente-lo, são necessários os seguintes passos

1. Implementar todas as mensagens trocadas entre as máquinas simuladas como subclasse

de Message e especificar todos os parâmetros de cada mensagem. São um total de 12

mensagens como pode ser visto na Tabela 4.1

2. Implementar o protocolo propriamente dito. Criar uma subclasse de Protocol para

cada um dos três tipos de máquina simulada: Servidores, Mss's e À/Ih's. Os Servidores
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Mensagens Participantes Significado

Tabela 4.1: Mensagens do RDP

e Mss's que são máquinas fixas do sistema devem estender a subclasse MssProtocol.

Já os Mh's estendem a subclasse MhProtocol. Cada uma das novas subclasses deverá

conter os manipuladores para as mensagens por ele tratadas. Esses manipuladores

nada mais são.que métodos contendo o tratamento a ser dado ao recebimento de uma

dada mensagem. O nome dos métodos manipuladores devem ser da forma: when +

<Nome da Mlensagem>a. Por exemplo, na figura 4.4 é mostrado o método de

manipulação da mensagem request.

SA obrigatoriedade deste formato pala o nome dos métodos é devido a utilização da técnica de reflexão
oferecida pela linguagem Java, que permite ao simulador detectar o método a ser executado em cada situação

UserRequest Usuário -} Mh  
SystemRequest Mh -} Mss;  
ServerRequest Mss q Sorver  

result ferver -+ Mss  
forwardRes Mss > Mss  

forwardResWI rx/lss + Mh  
ack Mh -} Mss; Mss + Mss  

forwardAck Mss -} Mss  
deReg hlss -} Mss  

deRegAck N/{ss -.} Mss Confirmar o cancelamãlii
updateCurrl Mss -> Mss  
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\:luva b \xa ouyG 111/ L

//Se não ex-isEe proxy
if(pRefList.get(msg.getMho)==null) (

//Cr-ía novo proxy
Proxy p = new Proxy( . . . ) ;
//Àdlc:lona requ-ís-irão no proxy
p . addRequest (msg) ;
// Envia requisição ao servi.dor
s end ( s erver , msg )

else
//Se existe proxy ]oca].
if(owner.get:Addresso ==pRefLI.st.geE (msg.geEMho) (

//Obtém referência para o proxy.
Proxy tempo(Proxy) proxyLI.st .get(msg .getMho)
//Adiciona re(;Íuisição no proxy
t:emp . addReque s t (msg )
//Envia re(}uisição ao servi.dor

else
//Repassa a re(]]ui.sição para a atua] ]oca].ização do
s end (Ms s , leques t )

PU

}

seda(servem,msg)
}

proxy

Figura 4.4: Método whenRequest0 da subclasse de MssProtocol

3 Criar as máquinas simuladas. Para as unidades móveis, deve ser criada uma subclasse

de Mh. Esta subclasse deve ser associada, através da operação attacho do simulador,

a uma instância da subclasse de MhProtocol construída no passo anterior. O mesmo

deve ser feito para os Mss's e Servidores que deverão estender a classe Mss e associa-las

à subclasse de MssProtocol também construída no passo anterior. Como pode ser visto

na figura 4.5.

public class MVMss extends Mss (
public MVMss ( . . . ) {

super(...)
rdp = new RPDMssProtocol( this)
protocoINotifi. er .attach( this . rdp)

}
}

Figura 4.5: Exemplo de Mss
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Essa associação, entre as máquinas simuladas e uma instância do protocolo, permite

que o simulador possa identificar e executar os métodos manipuladores correspondentes

a qualquer evento tratável por um elemento simulado.

4. Construir a simulação propriamente dita. Na simulação são criadas várias instâncias das

classes construídas no passo anterior. É desenhada a topologia da rede e os eventos que

devem ocorrer na simulação são especificados de maneira determinística ou estocástica

como explicado anteriormente.

5. Criar uma aplicação Java. Essa aplicação deve geral uma instância da simulação cons-

truída no passo anterior e executar a operação starto pala que a simulação seja
realizada.

4.3 Modificações realizadas no MobiCIS

A implementação de protocolos que necessitam enviar informações específicas a cada

mudança de célula não é possível no modelo original de N/lobiCIS. A única informação enviada

ao novo Mss através da mensagem Greet é o endereço do antigo Mss. Tal deficiência não

permitia a implementação de protocolos como o Mobile IP no qual o Mh a cada migração envia

o endereço do iX/{ss de origem. Foi realizada uma modificação no simulador de maneira que

cada protocolo agora deverá definir sua própria mensagem de migração. A mensagem Greet

do simulador não possui mais funcionalidade. Isso dá ao usuário uma maior flexibilidade na

definição dos parâmetros da mensagem que deve ser enviada pelo Mh ao Mss na ocorrência

de uma migração. Para realizar essa alteração, foi necessária a re-implementação do método

onMoveo da classe Mh. Esse método, responsável por efetivar a mudança de célula do Mh

dispara um método chamado onGreeto que deve ser implementado por suas subclasses.

Esse método deve retornam a mensagem de imigração a ser enviada ao novo Mss.
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O modelo de sistema adotado pelo protocolo Snapshot insere uma nova propriedade não

levada em consideração pelo simulador MobiCS que é a limitação na migração dos Mh's

entre as células do sistema. No modelo original, um Mlh pode migrar de uma célula para

qualquer outra. do sistema. Porém, como se pode observar numa fede real bem como na

descrição do modelo de sistema do protocolo Snapshot, os Mh's têm sua mobilidade limita,da

aos Mss's vizinhos. É interessante observar que o modelo de sistema do protocolo Snapshot

parece mais realista perante ao adorado por MobiCS já que numa rede real um Mh tem sua

migração limitada às células vizinhas à que se encontra em um dado instante. Para permitir

a criação de vizinhanças entre células, foi incorporada ao simulador a classe Neighbor para

estabelecimento de vizinhanças. Sempre que um Mh tenta migrar para uma dada célula, o

simulador verifica se é uma célula vizinha. Caso não seja, é gerada uma exceção que impede

a ocorrência da migração.

O protocolo SRDP supõe a possibilidade de falha de um Mss como pode ser visto no

capítulo 3. Porém, no simulador MobiCIS, a simulação de falha de um Mss não é possível. Para

prover essa funcionalidade, foram implementados os métodos available o e unavailable o

na classe Mss que permite desatívar toda a comunicação do Mss tanto com a rede fixa quanto
com a rede móvel.

Outra modificação realizada foi a definição da classe Server para a criação dos servidores

em uma simulação. Com a criação desta classe, o servidor que, no modelo original de MobiCS,

era uma instância da classe Mss passa a possuir apenas as funcionalidades específicas de

um Servidor. Com essa nova classe, o modelo de implementação de protocolos se torna

mais condizente com a realidade na medida em que atribui ao servidor suas funcionalidades

específicas. As instâncias da classe Server, diferentemente das instâncias de Mss, possuem

interface de comunicação somente com a rede fixa e não são associados a uma célula do
sistema.
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No MobiCS, a mensagem de broadcast era distribuída a todos os elementos de rede

conectados pelo meio com fio. Com a separação do servidor como elemento que apenas

responde a requisições, a mensagem de broadcast é distribuída apenas entre os Mss's do
sistema.

No n]
ginai ae lvloDiub, a denmçao dos eventos de migração e envio de requisição

é totalmente dependente do protocolo que está sendo simulado, já que são necessárias a

incorporação de instâncias das mensagens na definição do evento. Por exemplo, a definição
do evento de requisição é mostrada na figura 4.6

odeio ori

private class }lhRequest extends EventHodel {
public MhRequesto(

supero

publ i.c Activity generateEvent(Element mh) (
Mh mynth = (Mh) mh;
float random=rand.nextFloato
if (random <= probRequest) {

return (new MVRecei.ve (myinh, new UserRequest (server.getAddress ( ) , lO) ))

esse return null

}

}

}

Figura 4.6: Modelo de evento para Requisições no RDP

Como se pode observar, o próprio evento é responsável por gerar a requisição (UserRe-

quest). Como forma de retirar qualquer vínculo da biblioteca com o código do protocolo

criado pelo usuário, foram necessárias algumas alterações no simulador de forma que o Mh

passe a ser responsável por gerar a mensagem de requisição. Foi criada unia nova classe no

simulador, chantada StochMh, que possui as mesmas funcionalidades da classe Mh acrescen-

tando o método abstrato onRequesto que retomará a requisição enviada pelo h/Ih. Esse

método deve ser implementado pelas subclasses de StochMh definidas pelo usuário. Optou-se

por definir uma nova classe ao invés de definir o método onRequest o diretamente na classe

Mh porque a geração da mensagem de requisição na simulação determinística é explicitamente
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definida nos passos da simulação, sendo que a geração da requisição como responsabilidade

do Mh só se faz necessária no modo estocástico.

4.4 Arquitetura do Sistema

MobiCS segue o modelo de arcaboiço caixa-branca deixando a cargo do programador

muitos detalhes que eventualmente poderiam estar implementados no próprio arcabouço, o

que diminuiria o esforço de programação.

A biblioteca desenvolvida neste trabalho contém un] conjunto de classes Java que esten-

dem a funcionalidade de MobiCS, tornando-o um arcabouço caixa-cinza, reduzindo o traba-

lho do usuário na descrição de um novo protocolo, mas com a preocupação de não reduzir a

flexibilidade e extensibilidade já existentes no simulador.

E fundamental ressaltar que este trabalho foi direcionado a facilitar a implementação de

protocolos suas mensagens e manipuladores e não à simulação do mesmo. Isso porque

a maior dificuldade está exatamente na implementação do protocolo e não na sua. simulação

(Criação das máquinas simuladas, construção da topologia de rede e descrição dos eventos

simulados). É na implementação do protocolo que está concentrada a maior parte do trabalho

manual e, principalmente, intelectual.

Na subseção 4.2.1, foram descritos todos os passos necessários à implementação do proto-

colo RDP. Como se pode observar, apesar das facilidades que o simulador MobiCS traz para

a simulação de protocolos, todo esse processo ainda é muito custoso, principalmente no que

se refere à implementação das mensagens e dos seus respectivos manipuladores.

Com o estudo realizado no Capítulo 3, constatou-se algumas semelhanças entre os pro-

tocolos de entrega de mensagens: As mensagens trocadas entre os elementos simulados e o

tratamento que as máquinas simuladas dão ao recebimento dessas mensagens. Toda essa

semelhança entre os protocolos desta classe levam a uma re-escrita de código que pode ser
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facilmente evitada com a extensão do MobiCS. A funcionalidade comum foi então reunida

em uma biblioteca para permitir a sua reutilização na simulação de protocolos.

Como pode ser visto na Tabela 3.6 do Capítulo 3, as mensagens Request, Result, Ack e

forwardRes são comuns - em termos de funcionalidade a todos os protocolos descritos. Tais

mensagens foram implementadas na biblioteca de maneira que o programador não precise
redefini-las em cada simulação.

Para ilustrar a nova estruturação proveniente da criação da biblioteca, as figuras 4.7 e 4.8

mostram, respectivamente, como se dá a implementação de um protocolo antes e depois da
sua existência.

A implementação convencional de um protocolo no MobiCS possui a estrutura mostrada

na figura 4.7. Um protocolo é construído instanciando ou estendendo classes do simulador

Figura 4.7: Interação padrão com o h/lobiCS

Com a criação da biblioteca, uma nova camada é inserida na estrutura, agora o código

dos protocolos estende ou instancia classes da biblioteca que por sua vez estende e instancia

classes do simulador. A figura 4.8 ilustra a nova estrutura.

A biblioteca contém a defil)ição prévia de todas as mensagens comuns à classe de proto-

colos como pode ser visto na figura 4.9. Tais mensagens foram especificadas de maneira a

permitir a sua re-utilização. Existe a possibilidade de que algumas mensagens tenham que

ser definidas pelo programador de protocolos, pois existem mensagens específicas de cada

protocolo que não são implementadas pela biblioteca. Por exemplo, o RDP possui uma men-

MobiCS

               
PROTOCOLO



45

MobiCS

BIBLIOTECA

PROTOCOLO

Figura 4.8: Novo modelo de interação

sagem chamada deRegAck que serve para informar ao Mss, responsável pela célula onde

encontra-se o Mh, a localização do proxy no sistema. Essa mensagem só existe neste pro-

tocolo, portanto não parece adequado colocar sua implementação na biblioteca por ser uma

mensagem bem específica. Claso o programador decida implementar o protocolo RDP ou

qualquer outro protocolo que utilize essa mensagem ou qualquer outra em particular, terá

que criar uma nova classe, subclasse de Message, contendo todos os parâmetros que compõem

a nova mensagem.

Partindo da ideia de que o envio de uma mensagem é um evento e que um protocolo

deve tratar cada um desses eventos, a biblioteca define os métodos manipuladores de todas

as mensagens citadas anteriormente.

No diagrama da figura 4.9 estão destacados os três componentes que formam a nova

estrutura de programação de protocolos: O MobiCS4, a Biblioteca e o Protocolo

4.4.1 Componentes do sistema

A biblioteca é composta por À4ensagezzs. Classes Java que definem as mensagens troca-

das entre as máquinas simuladas e .ü/anàpu/odores; Classes Java contendo a implementação

40 diagrama destaca apenas as classes do NlobiCS que devem ser estendidas pelo programador de proto-colos
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Abstract
Simulation
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i Mobics

Abstract
Element Protocol - ] N'íessage

DeteninSünulation 1 1 StochSimulation Nlh b,'lss Server l INíssProtocol l IMhProtocol 1 1 Sen'erProtocol

Protoco

Figura 4.9: Diagrama de Classes

dos métodos que tratam o envio de mensagens. A seguir, é mostrada uma. descrição mais

detalhada dos componentes da biblioteca:



47

Manipuladores

Contém todos os métodos que realizam o tratamento de eventos. Tais métodos correspon-

dem àquelas mensagens cujo tratamento é semelhante para todo o conjLmto de protocolos

Foram definidos manipuladores para os três tipos de elemento de rede. São eles:

1. Para o Mss - A partir da observação dos protocolos de entrega de mensagens, re-

sultaratn três classes contendo os métodos manipuladores para as mensagens comuns

mapeadas. Essa divisão deve-se ao fato de que a reação dos protocolos é função direta

do comportamento do proxy no sistema. As classes são:

(-) Fi.xProxyMssProtocol - Conjunto de métodos manipuladores dos Mss's utilizados

em protocolos que mantêm uma localização fixa para o proxy. Utilizado para a

implementação do protocolo Mobile IP. Possui uma estrutura que armazena a lista

de todos os Mh's pertencentes a outra rede juntamente com o endereço do Mss

da. rede de origem e uma lista do Mh's pertencentes à rede local com sua aLudI

localização. Nesta classe, estão definidos os seguintes illanipuladores:

i. whenAck - Envia uma mensagem de confirmação ao Mss de origem do Mhl

ii. whenFowardRes - Repassa o resultado ao Mh;

iii. whenResult - Se o Mh estiver na célula local, repassa-lhe o resultado. Caso

contrário, envia para a atual localização do Mhl

iv. whenSystemRequest Cria um identificador para a requisição e a envia ao
servidor.

(b) SemiFixProxyMssProtocol - Métodos manipuladores dos Mss's utilizados em pro-

tocolos que mantém uma localização "semi-fixa" para o proxy. Utilizado para a

implementação do protocolo RDP. Mantém uma lista de todos os proxy's dos Mh's

que realizaram requisições num instante eni que se encontravam na célula local e
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outra lista com o endereço do Mss onde se encontra o proxy dos Mh's locais. Esta

classe define os seguintes manipuladores:

i. whenAck - Remove do Proxy a requisição e o resultado correspondente à con-

firmação recebidas

ii. whenFowardRes - Repassa o resultado ao Mhl

iii. whenResult - Adiciona o resultado ao proxy, repassa-o ao Mh caso ele encontre.

se na célula local. Caso contrário, repassa a anual localização do Mh;

iv. whenSystemRequest - Caso não exista proxy para o Mh, um é criado, a re-

quisição é adicionada ao proxy e enviada ao servidor. Se já existe um proxy e

este é local, a requisição é adicionada ao proxy e repassada ao servidor. Caso

contrário, a requisição é repassada a atual localização do proxy.

MobileProxyMssProtcol - Métodos manipuladores dos Mss's utilizados em pro-

tocolos que mantém uma localização móvel para o proxy. Utilizado para a imple-

mentação do protocolo SRDP. Essa classe possui uma lista de todos os proxy's
dos Mh's locais. Estão definidos os seguintes manipuladores:

(.)

l

11

111

whenAck - Renaove do Proxy a requisição e o resultado correspondente à con-

firmação recebidas

whenResult - Adiciona o insultado ao proxy, repassa-o ao Mhl

whenSystemRequest - Cria um identificador para a requisição que é adicionada

ao proxy e enviada ao servidor

2. Para o Mh - Foram definidas também classes para o Mh nas três possibilidades mape-

adas. Essas classes possuem manipuladores para tratar o envio de uma nova requisição

e o recebimento de um resultado. As classes mapeadas são:
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/ i .-Àrx uxyi'iiiri uuuçui - Arlnazella o endereço (lo lvlss que desempenhará a f'unção

de proxy durante todo o funcionamento do protocolo;

(b) Semi.FixProxyMhProtocol - Além dos métodos manipuladores do Mh pala o proxy

''semi-fixo", contém o endereço da anual localização do proxy no sistemas

(c) MobileProxyMhProtcol - Guarda uma estrutura contendo todas as informações

necessárias à reconstrução do proxy a cada migração

(,

3. Para o Servidor - Classe Del i.veryServerProtocol contém os métodos manipula-

dores para o elemento de rede Servidor. Ele define o método manipulador para a

mensagem ServerRequest responsável por tratar o recebimento de uma requisição re-
tornando o resultado da mesma.

Mensagens

Essas classes especificam a estrutura interna das mensagens. Unia mensagem no À/lobiCS

é representada por uma classe, subclasse de Message, que contém a especificação dos campos

da mensagem e os métodos de acesso a esses campos- As classes aqui definidas, são impor-

tantes no reuso de projeto pois especificam as mensagens comuns à classe de protocolos. As

mensagens incluídas na biblioteca são:

1. Ack Confirmação de que o Mh recebeu o resultado de uma requisição. Contém o

endereço do Mh que confirmou o recebimento e um identificador da requisição corres-

pondente ao resultado que está sendo confiimadol

2. ForwardRes - Encaminhamento do resultado de uma requisição;

3. SystemRequest - Requisição enviada de um Mh ao seu Mss responsável. Contém o

endereço do Mh que enviou a requisição, o endereço do servidor de destino e o conteúdo

da requisiçãol
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4. ServerRequest - Requisição encaminhada do MSS ao servidor. Composta pelo ende-

reço do Mss responsável pela requisição, por um identificador e pela requisição enviada

do Mh ao Mssl

5. UserRequest - Requisição feita por uma aplicação ao Mh. Contém a requisição e o
endereço do servidor de destinos

6. Result - Resultado da requisição. É formada pelo conteúdo resultante do processa-

mento de uma requisição, pelo endereço do Mh ao qual se destina este resultado e por
um identificador associado a. cada resultado.

Na subseção 4.4.2, serão descritos alguns detalhes considerados na implementação das
mensagens da biblioteca.

Proxy

O estudo da mecânica de funcionamento dos protocolos de entrega de mensagens mostra

que o Proxy, como representante do Mh na rede fixa, pode ser considerado comum à classe

de protocolos, apesar de não aparecer de maneira explícita em alguns protocolos. No Mobile

IP, por exemplo, a função de Proxy é exercida pelo Mss de origem.

Partindo da premissa de que o proxy pode ser considerado parte integrante dos protocolos

de entrega de mensagens, a biblioteca também incorpora a classe Proxy contendo a imple-

mentação das funcionalidades básicas para essa classe de protocolos. Ele possui uma lista de

requisições pendentes e um lista com os resultados ainda não entregues ao Mh de destino.

Na sua criação, especifica-se o endereço do Mh correspondente e a aLudI localização do Mh

na rede fixa. Essa classe permite ainda que se adicione e remova atributos não declarados,

fazendo com que o usuário, além de contar com atributos pré-definidos, possa gerenciar seus

próprios atributos.
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4.4.2 As mensagens da Biblioteca

No modelo original de MobiCS, cada mensagem é associada, no momento de sua definição,

a uma única classe contento o seu respectivo manipulador. Tal característica impede a sua

reutilização na implementação de outros protocolos. Um exemplo é a mensagem Ack que está

presente na maioria dos protocolos de entrega de mensagens. Sua estrutura no modelo original

de MobiCS para o protocolo RDP é como o mostrado na figura 4.10. Como pode-se observar,

especifica-se no construtor da mensagem a classe que contém o método manipulador para esta

mensagem. Tal fato impossibilita a reutilização dessa mensagem tanto por outros protocolos

quanto por outros elementos de rede que também possam vir a tratar tal mensagem. Nesse

modelo é necessário definir uma nova mensagem para cada tipo de elemento de rede que
precise trata-la.

pub].ic class Ack extends Message {
public Ack(IdRequi.sition id, WirelessAddress mh) {

/'/Nome da c].asse que contem o manipulador para esta mensagem
super(RDPMssProtocol . class )
this . id = j.d;
this.mh = mh;

}

}

Figura 4.10: Classe Ack

Para tornar as mensagens reutilizáveis por outros protocolos ou por diferentes elementos

de rede num mesmo protocolo, a biblioteca implementa tais mensagens com uma pequena

modificação no construtor da mensagem. Agora a classe contendo o método manipulador

é especificada como um parâmetro na criação da mensagem. Dessa forma, apenas uma

instância da mensagem fica associada a um protocolo ou elemento de rede específico. Na

figura 4.11, é mostrada a nova estrutura da mensagem Ack incorporada pela biblioteca.
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public Ack(Class classe, IdRequi.sition id, WirelessAddress mh) {
//Nome da classe com o manlpu-lados é passado como parâmetro//para o construtor
super(classe)
tais.id = id;
this.mh = mh;

public class Ack extends Message (

}

)

Figura 4.11: Classe Ack da Biblioteca

4.4.3 O pacote estocástico

Partindo de um estudo mais detalhado do modelo de simulação estocástica do NlobiCS,

observamos que muitas tarefas de programação que poderiam vir previamente implementadas

pelo simulador são deixadas a. cargo do usuário.

Numa simulação estocástica, o usuário deveria definir um conjunto de pequenas classes

especificando modelos para os possíveis eventos, tais como desconexão e migração. Por

exemplo, para definir o evento de migração o usuário deveria criar uma classe como a mostrada

na figura 4.12

private class MhMove extends EventModel {
private Cell cCell

public MhMove ( ) {
supero
cCell = null

publ i.c Activity generateEvent(Element mh) {
Mh mymh = (Mh) mh;

cCe[[ = MVStochS].mu].ation.getNewCello
if (band.nextFloato <= pmig)

return new MoveTo(myrnh, cCell)else
return nula

}

Figura 4.12: Exemplo de modelo de ex,unto
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Todos os possíveis eventos são subclasses de EventModel e devem implementar um método

chamado generateEvent recebendo como parâmetro um objeto da classe Element pala o qual

o evento deve ser gelado e retorna um objeto da. classe Activity que é o evento propriamente

Definidos os eventos, eles devem ser adicionados ao construtor de uma subclasse de

EventGenerator que é responsável por definir o modelo de simulação para cada máquina

simulada. Nesta classe, é definido em que período de tempo cada um dos eventos deve ser

gerado. Cariado o modelo de simulação, o usuário constrói a simulação propriamente dita e

na criação de cada máquina simulada, especifica o modelo de simulação associado.

Como forma de reduzir ao máximo o trabalho necessário para se implementar uma simula.

ção estocástica em MobiCIS, a biblioteca implementa um conjunto de classes que contém toda

a funcionalidade mapeada, visando deduzir o trabalho de implementação de uma simulação.

A biblioteca implementa os eventos que devem integrar a maioria das simulações estocás-
ticas. (.)s eventos são:

dito

1. 1nicialização - Escolha de uma célula inicial para cada Mh

9 1vri arnrãn't)'wYwv

3. Requisição

4. Desconexão

5. Reconexão

Para cada um desses eventos, foram criadas subclasses de EventModel

valores de probabilidade, geram o evento correlato.

A biblioteca também possui a classe MhDeliveryEG que incorpora cada um dos eventos

mapeados. Uma instância dessa classe é associada a cada h/Ih de forma que o simulador gere

os eventos de acordo com probabilidades pié-determinadas

que, baseado em(
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Uma contribuição importante da biblioteca na tentativa de facilitar o processo de imple-

mentação de simulações estocásticas é a criação de uma classe, chamada BehaviorPattern,

que contém todas as informações necessárias a uma simulação. As informações que devem

ser especificadas na instanciação dessa classe são:

e Número de Mh's

+ Número de Requisições a serem geradas

e Probabilidade de Migração

e Probabilidade de Envio de Requisição

e Probabilidade de Desconexão

8 Probabilidade de Reconexão

e Lista com as probabilidades de atração de cada Mss

Uma vez criada uma instância dessa classe, ela servirá como objeto de consulta para

todas as outras classes da simulação estocástica. A criação desta classe evita possíveis anos

de programação decorrentes da passagem desses vários parâmetros a todas as classes que os
utilizam.

Outro ponent,e do pacote estocástico é a classe DeliveryStochSimulation. Ela basi-

camente define um método para a escolha da nova célula para onde um dado Mh deve migrar

uma vez que esta migração foi determinada. Essa escolha é baseada na lista de vizinhos da

célula anual e na probabilidade de ablação de cada uma. Esta classe deve ser estendida pelo

usuário para a criação da simulação. O construtor da superclasse deve ser chamado, passando

como parâmetro uma instância da classe Behavi.orPattern contendo todas as informações
necessárias à simulação, como descrito anteriorment.e

com
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Mhlnit BehaviorPattern

MhDeliveryEG LinkModel

MhRequest

Figura 4.13: Pacote estocástico

O diagrama de classes do pacote estocástico é mostrado na figura 4.13.

A classe LinkModel do pacote estocástico é utilizada para definir um modelo de simulação

para canais de comunicação. Esta classe permite definir um atraso associado ao envio d

mensagem pelo canal de comunicação.

Existe ainda a classe FrameRecei.ve, subclasse de Acta.vi.ty, utilizada internamente no

pacote pela classe MhRequest para definir o evento de envio de uma requisição.

e Limo



Capítulo 5

O uso da biblioteca

5.1 Protocolos Implementados

Como forma de facilitar a implementação da Biblioteca e comprovar a melhoria na usabili-

dade do simulador MobiCS com a criação da biblioteca, foram implementados três protocolos

de entrega de mensagens discutidos no Capítulo 3: O RDP, SRDP e MobilelP. A partir da

implementação desses três protocolos, obtivemos a Tabela 5.1. Esta tabela mostra a consi-

derável redução no número de linhas de código que precisam ser escritas para cada um dos

protocolos depois da criação da bibliotecas

Tabela 5.1: Número de linhas de código necessárias

iO número de linhas de código leva em consideração o c(5digo dos protocolos e das simulações estocásticas

56

  RDP SRDP Mobile IP
Com a Biblioteca 582 442 927
Sem a Biblioteca 1285 1063 1561
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5.2 Implementação do protocolo RDP

Para ilustrar a implementação de protocolos utilizando a biblioteca, tomou-se como exem-

plo o protocolo RDP descrito na seção 3.2 do Capítulo 3.

Para implementar o RDP com o auxilio da biblioteca, foi necessário inicialmente definir

as mensagens adicionais não existentes na biblioteca. São elas:

1. Abri.ve Mensagem indicativa de mudança de célula

2. Derem - Mensagem para a remoção do registros de um Mh

3. DeRegAck - Mensagem para confirmação de uma remoção

4. UpdateCurrLoc Atualização da localização de um Mh no proxy anual

Definidas as mensagens, deve-se estender a classe SemiFixProxyMssprotocol que contém

a implementação do manipuladores para as mensagens definidas pela biblioteca que devem

ser tratadas pelos Mss 's. A subclasse criada, aqui chamada de RDPMssProtocol, contém a

implementação do manipuladores para todas as mensagens adicionais definidas pelo usuário.

Eventualmente, algum manipulador pré-existente pode ser re-escrito caso o usuário queira

dar um tratamento diferenciado para uma dada mensagem da biblioteca.

Os métodos manipuladores para as mensagens tratadas pelos Mh's e servidores já encontram

se definidos nas classes SemiFI.xProxyMhProtocol e Del i.veryServerprotocol, respectiva.
mente.

A definição das mensagens e dos manipuladores para cada elemento de rede finaliza.m

o processo de implementação do protocolo, resta agora criar as classes que representam os

elementos de rede e a simulação em si.

Representando o elemento de rede , 'ui clld.u , classe i"iyõtocnmss. .Ela CFlc&. uma

instância da classe contendo os manipuladores, chamada de RDPMssProtocol, que é registrada

Mss
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junto ao simulador como possuidora dos manipuladores para as mensagens que podetn ser

recebidas pelos Mss's do sistema.

Para os Mh's foi criada a classe MYStochMh. Ela instancia uma classe da biblioteca

chamada SemiFI.xProxyMhProtocol que possui a implementação dos manipuladores e das

estruturas de dados necessárias ao Mh no protocolo RDP. Essa instância é registrada junto ao

simulador como possuidora dos manipuladores para as mensagens que podem ser recebidas

pelos Mh's do sistema. Caso seja necessário definir qualquer manipulador adicional a classe

Semi.FixProxyMhProtocol deve ser estendida para permitir a definição dos manipuladores

adicionais na subclasse. Finalizando a implementação da classe MYStochMh ela possui um mé-

todo chamado onGreet o que retorna a mensagem a ser enviada ao novo Mss numa migração

e outro método que retorna uma nova mensagem de requisição, chamado onRequesto. A

figura 5.1 mostra a implementação da classe MYStochMh.

imporá fume .messages . + ;
imporá fume.protocol.t

public class MVStochMh extends StochMh(

public SemiFixProxyHhProtocol rdp;
private static int req=0;
private ferver server

public MVStochMh(String nome, ferver server, Simulator sim, EventGenerator inhSim)super (nome , sim, mhSim)
this.server=server
rdp = new SemiFixProxyMhprotocol (
r)rotocoINotifi.er . attach( tais . rdp)

this RDPMss class)

{

public I'lessage onGreet ( ) (

reCuEm(new Arri.ve ( (Wi.relessAddress) this .getAddresso , tais .getLastMsso ))

public Message onRequest ( ) (
req++;
return(new UserRequesE(Semi.FixProxyMhprotocol . class , servem .get:Address( ) , req) )

}

}

Figura Calasse MXStochNlh
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O elemento de rede Servidor é representado pela classe MYStochServer. A implementação

do protocolo do Servidor é feita instanciando a classe DeliveryServerprotocol que também

já possui todos os manipuladores necessários ao Servidor no protocolo RDP. Da mesma

maneira, qualquer manipulador para uma mensagem adicional definida pelo usuário deve ser

definido numa subclasse de DeliveryServerProtocol.

A última fase na implementação é a criação do ambiente simulado. Nessa fase, o usuá-

rio deve estender a classe Del i.veryStochSimulati.on do pacote fume . stoch da bibliote-

ca. A subclasse foi chamada de MYStochSimulation. Essa subclasse implementa o método

cona.áureo no qual são criados os Mss's, Mh's e servidores do sistema, a cada um desses

elementos de rede pode ser atribuído um gerador de eventos responsável por agendar a exe-

cução de eventos em períodos de tempo pré-determinados. Nessa fase, as células também

são criadas e as conexões e vizinhanças entre elas são estabelecidas. A figura 5.2 mostra a

implementação da classe MYStochSI.mulata.on.
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imporá fume . stoch . +

public class MVStochSimulation extends DeliverystochSimulation{
public static HashHap probList
Nei.ghbor nbl, nb2,nb3;
Cela celll, cel.L2;
MVStochMss mssl , mss2 ;
ferver servem

public MVStochSimulation(Behaviorpattern bp) (
super(bp)
probList = new HashMap ( )

}
//+# + # + ++#+ +++ + + + + ++ ++ #+ + + + f++#++ + + #+ # + ++

public vota cona.gureo{
int k;
String mhname
MVStochMh mh;

//Criação das cél Dias
celll = new Cell ( )
cel12 = new Cela ( )

//Probabilidades de atracam de cada Célula
probList.put(celll, new Float(0.5))
probList.put(cel12, new .Float(0.5));
bp - setProbLI.st(probLI.st) ;

mssl
mss2

new MYStochMss ( "Mss]" , si.m,ce]]].)
new MVStochMss( "Mss2" , sim,cel12)

servem new MVStochServer("ferver sim)
//Cri.a todos os Mhs

for (k=1; k <= bp.getnumMhso; k++) {
mhname = -'Mh

mhname = Hhname.concat(Stri.ng.valueOf(k)) ;
new MVStochMh (mhname, ferver, sim, new MhDel i.veryEG (bp) )

}

//Links de comunicação ent:re os elementos da rede fixa
new WiredLink(mssl.getAddress o ,mss2 .getAddresso , si.m new linlçModel ( 1 ) )

//Criacao de vi zinhancas
new Nei.ghbor (ce].ll , cel12 )

}
}

Figura Classe MyStochSimulation
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5.3 Resultados Obtidos

A fim de verificar se a inserção de uma nova camada no modelo decorrente da criação da

Biblioteca afeta o tempo gasto numa simulação, foram realizadas algumas simulações com os

três protocolos implementados. Considerando que o objetivo principal das simulações aqui

realizadas é avaliar o impacto da utilização da biblioteca na simulação de protocolos, optou-se

poi fixar a maior parte dos parâmetros de simulação e as probabilidades associadas.

e Configuração da rede

Número de Mh's: Manteve-se em todas as simulações o mesmo número de
N{ h 's(N«.«. -20) ;

Número de células: Foram utilizadas 4 células interconectadas entre s.il

Posicionamento inicial dos Mh's: No início da simulação escolhe-se aleatori-

amente unia célula para cada Mh.

e Probabilidades associadas

Probabilidade de Desconexão: Estabeleceu-se o valor de 0.5 para a probabi-

lidade dos Mh's ficarem desconectados da rede fixam

Probabilidade de Reconexão: O mesmo valor de probabilidade (/',« = 0.5)
foi usado para a reconexão à rede fixa;

Probabilidade de Migração: A prosa

célula foi fixada em 0.5;

Probabilidade de Requisição: Cada À'lh tinha uma probabilidade de 0.5 de
realizam uma requisiçãol

bilidade de um Mh mudar para uma novar r
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Fatos de Atração: Para cada célula foi atribuído um favor de atração de 0.25,

de forma que cada célula tenha igual chance de ser escolhida como célula destino
de um Mh.

Fixados os valores acima, foram executadas um total de 10 rodadas de simulação para

cada protocolo variando o rlúmero de requisições de 50 a 500 requisições. Para cada número

de requisições a simulação foi repetida 10 vezes e os tempos de cada repetição foram coletados.

Esse procedimento foi executado tanto utilizando a biblioteca quanto sem o seu uso.

A partir dos dados coletados, calculou-se o tempo médio de execução para cada número de

requisições. Gráficos foram construídos para ilustrar melhor os resultados obtidos. As figuras

5.3, 5.4 e 5.5 mostram graficamente os resultados das simulações feitas com os protocolos.

Na simulação do protocolo RDP, mostrada graficamente na figura 5.3 , ocorreu uma perda

linear de desempenho nas simulações realizadas cona a biblioteca em relação às realizadas sem

o seu uso. Já na simulação do protocolo SRDP mostrada na figura 5.4 observou-se que a
perda de desempenho é praticamente constante.

O gráfico da figura 5.5 mostra os dados obtidos a partir da simulação do protocolo À/mobile

IP. Como se pode observar, as curvas se comportam de maneira parecida com as do protocolo

RDP. Nlais uma vez houve uma certa perda de desempenho ao se utilizar a biblioteca.
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Figura 5.4: Simulação do protocolo SRDP
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Núnwío de Requisições

Figura 5.5: Simulação do protocolo Mobile IP

Analisando os gráficos obtidos, pode-se observar que houve uma pequena perda de de-

sempenho com o uso da biblioteca nas simulações dos protocolos. Tal perda. já era esperada

considerando que foi inserido mais um nível hierárquico na implementação de protocolos e,

em linguagens como Java que utiliza a resolução dinâmica de métodos, existe um custo adi-

cional. No entanto, pode-se observar que a perda é, na maior parte dos casos, linear quando

comparada às simulações realizadas sem a utilização da biblioteca

Como forma de garantir que os tempos médios utilizados na criação dos gráficos têm

um valor representativo, as tabelas a seguir mostram o tempo médio e o desvio padrão dos

tempos calculados para cada número de requisições. Colho se pode observar, os valores de

desvio padrão em todas as tabelas são menores que 3%o comprovando a representatividade
dos valores médios.
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Tabela 5.2: Protocolo RDP com uso da biblioteca

Tabela Protocolo RDP seno uso da biblioteca

Número de Requisições h'média Desvio Padrão
50 0.73181818 0.01526623

100 0.81454545 0.00890724
150 0.90545455 D.01233151
200 0.99272727 0.01285649
250 1.08181818 0.02166614
300 1.16363636 0.01871933
350 1.24909091 0.01311110
400 1.30727273 0.01958242
450 1.36727273 0.02452861
500 1.44000000 0.02412091

Número de Requisições Média Desvio Pad rão
50 0.71818182 0.02757409

100 0.79818182 0.01585054
150 0.86909091 0.01781447
200 0.93636364 0.01871933
250 1.01272727 0.02299838
300 1.08363636 0.0166639]
350 1.14363636 0.02672171
400 1.20545455 0.02571297
450 1.26363636 0.02384523
500 1.32545455 0.02965365
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Tabela 5.4: Protocolo SRDP com uso da biblioteca

Tabela Protocolo SRDP sem uso da biblioteca

Número de Requisições Média Desvio Padrão
50 0.73090909 0.00995859

100 0.83272727 0.01285649
150 0.92545455 0.01924183
200 0.97545455 0.07475580
250 1.09909091 0.00668043
300 1.18181818 0.01028519
350 1.24909091 0.01564059
400 1.33636364 0.01149919
450 1.40181818 0.00574960
500 1.48545455 0.01499311

Número de Requisições Média Desvio Padrão
50 0.73363636 0.03914373

100 0.82545455 0.00890724
150 0.91454545 0.00890724
200 0.99454545 0.01499311
250 1.09454545 0.00890724
300 1.17272727 0.01285649
350 1.24181818 0.01585054
400 1.31818182 0.01585054
450 1.38727273 0.01285649
500 1.47454545 0.01233151
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Tabela 5.6: Protocolo Mobile IP com uso da biblioteca

Tabela 5.7: Protocolo Mobile IP sem uso da biblioteca

Para calcular mais precisamente como se comporta a perda de desempenho com a inserção

da biblioteca, foram construídos os gráficos das figuras 5.6, 5.7 e 5.8 que mostram a diferença

entre os tempos médios de execução dos protocolos com e sem o uso da biblioteca. Como se

pode observar, a diferença entre os tempos médios de execução crescem de maneira linear nos

protocolos RDP e MobilelP. Já no protocolo SRDP essa diferença é praticamente constante.

Número de Requisições h/média Desvio Padrão
50 0.73454545 0.01924183
100 0.80909091 0.00995859
150 0.90363636 0.01431638
200 0.98909091 0.00995859
250 1.06363636 0.02672171
300 1.15090909 0.02151302
350 1.22727273 0.01762793
400 1.29090909 0.0197505]
450 1.35090909 0.02151302
500 1.41272727 0.01762793

Número de Requisições N,média. Desvio Padrão
50 0.70181818 0.01336085
100 0.78727273 0.01285649
150 0.85454545 0.01499311
200 0.93272727 0.01762793
250 0.97272727 0.01285649
300 1.05818182 0.01585054
350 1.11272727 0.02135880
400 1.17454545 0.01724879
450 1.22181818 0.01336085
500 1.26727273 0.02987578
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Figura 5.6: Variação relativa do tempo para o protocolo RDP

Figura 5.7: Variação relativa do tempo para o protocolo SRDP

Figura Variação relativa do tempo para o protocolo IK/mobile IP



Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Esta dissertação apresentou um estudo realizado sobre os protocolos de entrega de mensa-

gens em redes móveis extraindo as semelhanças e diferenças entre os protocolos. Inicialmente

foi realizada uma busca bibliográfica por protocolos pertencentes à classe em questão. Fo-

ram encontrados apenas dois protocolos: RDP e SRDP. Foi possível ainda a adaptação de

outros dois protocolos: o Mobile IP e o Snapshot. Para cada um dos quatro protocolos,

especificou-se as mensagens geradas, as informações que devem ser mantidas pelo sistema e a

mecânica. de funcionamento. Partindo dessa especificação, foi feita uma análise comparativa

dos protocolos mostrando a que situações cada protocolo melhor se adequa. Além disso, essa

análise mostrou a existência de certas semelhanças entre os protocolos estudados.

Como resultado do mapeamento das semelhanças existentes entre os protocolos de entrega

de mensagens foi implementada uma biblioteca que visa prover ao usuário um conjunto

de novas classes que facilitem a implementação de protocolos num simulador pré-existente

cha.mado MobiCIS IRoc011

A biblioteca implementada provê um conjunto de mensagens comuns à classe de protocolos

em questão mapeadas a partir da observação dos protocolos encontrados na bibliografia, tais

mensagens permitem a inserção de novos parâmetros não mapeados. A Biblioteca possui

69
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também um conjunto de classes com os métodos manipuladores para as mensagens mapeadas.

Existe ainda um pacote para reduzir e facilitar o trabalho de implementação de uma simulação
estocástica.

Finalizada a implementação da biblioteca, partiu-se para comprovar a usabilidade da mes-

ma. Para isso, foram implementados três protocolos e verificou-se uma redução considerável

no número de linhas de código necessárias, em torno de 50%.

Apesar de ficam comprovado uma certa perda de desempenho com o uso da biblioteca,

decorrente da inserção de mais uma camada no modelo de implementação, Constatou-se que

a interferência de tal perda na simulação de protocolos é praticamente linear o que torna
aceitável o seu uso.

Uma importante contribuição desta dissertação foi o conjunto de modificações realizadas

no simulador MobiCS decorrentes da observação dos protocolos de entrega de mensagens.

A implementação dessas modificações incorporaram ao simulador características como, por

exemplo, o estabelecimento de vizinhanças entre células que tornaram as simulações mais
condizentes com a realidade.

Como consequência do estudo realizado, surgem alternativas para possíveis trabalhos

futuros, são eles:

e Construir simulações mais robustas para os protocolos implementados a fim de analisar

a veracidade da análise comparativa realizada no Capítulo 3. As simulações devem

coletar informações como a quantidade de retransmissões necessárias pala entrega de

uma mensagem e quantidade de mensagens de hand-oR geradas para um mesmo número

de requisições, tanto para situações de intensa mobilidade quanto de baixa mobilidade.

Coletadas essas informações, construir gráficos que ilustrem os resultados obtidos.

e Partindo de uma observação minuciosa do domínio do problema, mapear e implementar

outras mensagens e manipuladores que ainda não foram incorporados à biblioteca.
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8 A biblioteca permite que, através da composição das partes comlms aqui fatoradas,

novos protocolos sejam criados e dessa forma aumente o número de protocolos para

entrega de mensagens que ainda é muito reduzido.

e Utilizando-se da idéia de fatorar características comuns a. um conjunto de protocolos,

estender a biblioteca para dar suporte a outras classes de protocolos, tais como os

protocolos de multicast.

e Desenvolvimento de uma linguagem para descrição de simulações. A especificação das

simulações não mais seriam feitas em Java e sim numa linguagem projetada especifica-

mente para esta tarefa como feito por Durham IDJ06bl.
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