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Resumo

Este trabalho descreve um novo modelo para a computação concorrente de caminhos em um

grifo dinâmico particionado em um conjunto de servidores interconectados. Aspectos dinâmicos
foram bem explorados em trabalhos anteriores. Aqui, são considerados também assuntos relativos

à distribuição. Os cálculos de caminhos são realizados usando o arcabouço dinâmico proposto

por Narváez et al.

Este modelo pode ser usado, por exemplo, em sistemas simulando o estado de uma rede ou

monitorando as condições do trânsito de uma cidade em um grifo. Nesses casos, além de aspectos

naturalmente distribuídos, os clientes poderiam pedir informações sobre o melhor caminho entre

dois pontos considerando aspectos dinâmicos.

Também são apresentados detalhes de modelagem e implementação de uma arquitetura para

validar os conceitos e idéias apresentados neste trabalho.

Palavras-Chave: computação distribuída, roteamento, algoritmos para computação de ca

minhas, computação dinâmica de caminhos.



Abstract

This work describes a new model for concurrent pata computation in dynamic graphs, we
also consider that the graphs are partitioned in a set of interconnected servers. Dynamic aspecto
in path computations were well explored in previous works. fere we take indo account the

distribution issues. The path calculations are performed using the dynamic framework proposed
by Narváez et al.

Tais modem can be used, for example, in systems simulating the skate of a network or moni-

toring the traíhc conditions of a city in a graph. In these cases, beside the intrinsic distríbution,

cliente could require information concerning the best pata between two points considering dy-
namic aspecto.

We algo show the main details related to the design and implementation of an architecture
which was developed for validating the concepts and ideal described in this work.

Keywords: distributed computing, routing, path computation algorithms, dynamic path
computation.
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Capítulo l

Introdução

Um dos principais assuntos em Teoria de Gratos é o problema da busca de caminhos entre
dois ou mais pontos de um grato l21. Este problema já foi bem estudado, principalmente para
grifos estáticos.

No entanto, problemas práticos em geral não apresentam uma natureza estática, uma vez
que podem ocorrer alterações nos pesos dos arcos, com o decorrer do tempo. Para resolver
este problema, existem vários trabalhos que estendem os algoritmos de busca de caminhos em
grifos estáticos, de forma a permitir mudanças no grato, ou apenas alterações de peso nos
arcos/arestas 1201 . Com esta flexibilidade adicional podem ser resolvidos problemas práticos
interessantes como a busca de caldinhos, segundo critérios que eventualmente podem mudar
durante o processamento, como por exemplo, a quantidade de fluxo.

Neste trabalho, apresentamos um modelo que permite o cálculo de estimativas de caminhos
em um grifo dinâmico. Diferentemente de trabalhos similares, como o proposto por Fawcett
e Robinson l71, nos quais, a computação de caminhos é realizada em um único servidor, o
qual mantém o grafo completo em memória, de forma centralizada, o trabalho aqui apresentado
permite que o grifo esteja particionado em um conjunto de servidores, que se comunicam através
de uma rede de interconexão, a qual supostamente não está sujeita a falhas.

O principal objetivo é apresentar soluções eficientes e escaláveis que permitam manter um
modelo de monitoramento das condições de algum sistema que possa ser representado na estru-
tura de um grifo dinâmico, como por exemplo, o monitoramento das condições do trânsito de
uma dada região, como a cidade de São Paulo ou a simulação do estado de uma rede de inter-
conexão de forma descentralizada. Um exemplo desse tipo de aplicação pode ser encontrado no
sítio do projeto SIDAMi (Sistemas de Informações Distribuídas para Agentes Móveis).

O modelo proposto também pode ser usado em áreas emergentes da Computação, como
a Computação Móvel j161, uma vez que em sistemas móveis, além da existência de uma rede
fixa, também há comunicação via rádio entre as unidades móveis j161 e bases de transmissão.
Neste caso, as unidades móveis poderiam obter caminhos entre dois pontos de forma dinâmica,
minimizando os gastos de recursos como tempo, energia, etc.

l http://www.ime. usp - br/-,sidam/



CAPiTULOI. !NTRODUÇÃO

Conforme será visto no Capot.ulo 4, o modelo proposto neste trabalho denomina-se "lotea-
mento adaptativo através de árvores dinâmicas" . Esse modelo permite que un] grafo qualquer G
seja partícionado em subconjuntos quaisquer de subgrafos Gi, distribuídos em um grupo de servi-
dores. De uma forma geral, existem dois tipos especiais de servidores: estações-base e servidores
de busca. Uma estação-base é um servidor especializado em manter um subgrafo de 6', (G{).
Esses ser'ç'idores são responsáveis por receber as atualizações de pesos dos arcos que compõem o
subgrafo que está sob sua responsabilidade, bem como receber requisições de clientes, solicitando
caminhos. Toda solicitação cliente de um caminho de um ponto a outro é direcionada para a
estação que armazena o subgrafo que contém o nó inicial, a qual calcula uma árvore de caminhos
com raiz no nó inicial. Como as estações-base apenas mantêm informações do subgrafo pelo qual
elas são responsáveis, para obter um caminho é necessário realizar uma consulta a algum dentre
os servidores de busca do sistema. Os servidores de busca armazenam informações globais do
sistema. O modelo apresentado possibilita que o estado do sistema seja atualizado com novos
valores de pesos de arcos dos subgrafos que compõem o domínio de aplicação. Dada a natureza
dinâmica do sistema, são utilizados algoritmos especiais para realizar a atualização de árvores
de caminhos que atuam em gratos que possuem características dinâmicas. Em particular, são
discutidos os detalhes do arcaboiço para algoritmos de busca em grifos dinâmicos proposto por
Narváez, Siu e Tzeng j181, o qual permite transformar as versões estáticas de conhecidos algo-
ritmos de busca, como por exemplo, o algoritmo de Dijkstra l21, em suas respectivas versões
dinâmicas. Como será apresentado no Capítulo 6, o modelo proposto permite aumento de es-
calabilidade tanto no número de clientes ativos quanto no tamanho do grato representante do
domínio de aplicação.

O modelo proposto neste trabalho foi implementado utilizando CORBA e lava. No Capítulo
5 são apresentados detalhes de implementação e no Capítulo 6 são apresentados os resultados
obtidos em testes.

Este texto está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 2 são apresentados alguns
trabalhos relacionados. No Capítulo 3 é apresentado em detalhes o arcabouço proposto por
Narváez et al. j181 para a atualização de árvores de caminhos em grafos dinâmicos. No Clapítulo
4 são apresentados os detalhes do modelo proposto neste trabalho. A seguir, no Capítulo 5 são
apresentados detalhes da implementação do modelo discutido no Capítulo 4 e no Capítulo 6 são
mostrados os resultados obtidos de testes realizados. Finalmente o Capítulo 7 apresenta algumas
conclusões sobre o modelo bem como possíveis trabalhos futuros.



Capítulo 2

Trabalhos relacionados

Neste Capítulo serão abordados alguns trabalhos relacionados ao problema de busca de
caminhos. Na seção 2.6, serão apresentadas algumas comparações entre as técnicas apresentadas
bem como as possibilidades de uso das mesmas no problema exposto neste trabalho.

2.1 Algoritmos para busca de caminhos

Um dos principais assuntos em teoria de grifos é o problema do caminho mínimo (S/zoüesí
Pata Proa/em) l21. Nesse problema, deseja-se encontrar uma rota mais curta (se alguma existir)
entre dois vértices em um grato. Ou seja, dado um grifo orientado G = (V,.4), sendo V o
conjunto de vértices e .4 o conjunto de arcos, associa-se uma função m : ..4 ---- W mapeando o peso
de cada arco, onde, o peso pode representar possíveis critérios de minimização. Assim, o peso de
um caminho p = (uo, n, ..., uk) é a soma dos pesos de seus arcos: u(p) = XE::: m(ui-i, ui). Um
caminho de peso mínimo de um vértice u a um vértice u é mán(m(p)) se existe ao menos um
caminho, e oo, caso contrário.

Para resolver esse problema, existem vários algoritmos cada qual com peculiaridades próprias,
por exemplo, o algoritmo de Bellman-Ford descrito na seção 24.1 de l21 resolve o problema para
grifos com pesos quaisquer, com valores negativos ou não. Entretanto, se existem ciclos com
peso negativo alcançáveis a partir do vértice original, nenhum caminho mínimo é retornado.
Esse algoritmo é baseado em um roteamento utilizando o esquema de vetores de distância (dis-
farce uectorl, e foi imp]ementado para as primeiras versões dos roteadores da rede Arpanet e
implementações do protocolo RIP (Routing Information F'rotoco1 1221) . Nesse algoritmo, cada
nó mantém uma tabela que lista a rota mais barata para cada outro nó da rede. Em intervalos
regulares de tempo, cada nó envia as informações presentes na sua tabela para os nós vizinhos
(broadcast). O cálculo de uma rota entre dois nós tem custo de O( L''l + iÁI), considerando-se um
grifo com y vértices e .4 arcos. Usando estruturas de dados mais eficientes para as buscas, tais
como, heaps, árvores B ou tabelas de espalhamento (hashtab/es) l21, esse custo pode ser reduzido.

Por outro lado, o algoritmo proposto por Dijkstra (descrito na seção 24.3 de l21) admite
grifos com pesos não-negativos. O custo do algoritmo é O(IVl2), considerando-se uni grato de
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y vértices

O algoritmo de Dijkstra é um dos mais empregados para resolver o problema de caminho
mínimo e as suas melhores implement.ações apresentan:t uin tempo de execução inferior ao alg(F
ritmo de Bellman-Ford.

2.2 Algoritmos para gratos dinâmicos

Tradicionalmente algoritmos para gratos operam em estruturas estáticas. Normalmente,
um grafo é dado e um problema é resolvido sobre ele. Entretanto, uma generalização possível
são os grifos dinâmicos, cujos estados não são fixos com o passar do tempo, uma vez que podem
ocorrer mudanças nos seus estados internosi. Em geral, muitos problemas que envolvem gratos
apresentam uma natureza dinâmica, tal como simular o estado de uma rede em um grifo, onde
atualizações dos valores dos pesos bem como a inserção/remoção de arcos ocorrem freqüente-
mente. Dessa forma, deseja-se ter algoritmos que realizem buscas de rotas em gratos dinâmicos
de uma forma eficiente.

Em geral, esses algoritmos são executados para realizar a atualização de uma árvore de
caminhos após a modificação de peso dos arcos do grato. Para isso, eles apresentam dois tipos de
métodos, dependendo do tipo de alteração à qual o peso do arco foi submetida: um procedimento
trata os aumentos de pesos e outro trata as diminuições.

Para tanto algoritmos propostos por Ramalingan e Reps (RR) 1201, nigioni, Marchetti e
Nanni(FMN) l91 ou Narváez, Siu e Tzeng (NST) j181 têm gerado bons resultados em termos
práticos, comparando-se com as melhores implementações de algoritmos de caminhos mínimos
em grifos estáticos, como o dgoritmo de Dijkstra implementado com filas de prioridades.

Particularmente o trabalho proposto por Narváez et al. j181 apresenta um aspecto interes-
sante: é proposto um arcabouço básico o qual permite transformar algoritmos estáticos bem
conhecidos (Dijkstra, Bellman-Ford, etc) em versões dinâmicas dos mesmos. Maiores detalhes
desses algoritmos serão apresentados nas seções posteriores.

A seção a seguir apresenta uma breve descrição dos algoritmos FMN e RR. O algoritmo
proposto NST é apresentado no Capítulo 3. Os motivos da escolha do arcabouço desenvolvido
por Narváez et al. na implementação do modelo distribuído apresentado no Capítulo 4 são
dp pritnc nn cnpãn 9 G

uv ywv uB v

2.2.1 Os algoritmos RR e FMN

A seguir é apresentada uma breve descrição das idéias presentes nos algoritmos FMN e RR.

Para tanto, considere uma grato G = (V, Á) formado por um conjunto de vértices em V e
arcos no conjunto Á. Assuma s como o nó inicial de uma árvore de caminhos mínimos, T(s),
calculada com os dados do grato G. Seja (u,u) um arco qualquer de G, com nó inicial u e nó

inerte trabalho somente serão permitida mudanças dinâmicas nos pesos dos arcos
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final u e u,'(u, t ) o peso associado a este arco d(z) denota o custo do cantinho mínimo de um nó
z à raiz s da árvore 7'(s) Considere também que /n(z) representa o conjunto de arcos que têm
z como nó inicial e Out(z) o conjunto de arcos que tem z como nó final2. Uln nó é dito afetado
por uma modificação de um arco se a sua distância em relação à raiz s de alguma árvore T(s) é
modificada.

Em princípio, a idéia envolvida nos algoritmos RR e Fh4N é usar a técnica descrita por
Edmonds e Karp l61. Com esta técnica, é possível diminuir a complexidade da atualização de
caminhos de uma árvore de O(m.n) para O(m + n. log n), no pior caso, após a mudança de peso
de um arco no grifo com n nós e m arcos. A técnica apresentada em l61 pode ser resumida da
seguinte maneira: após uma atualização de peso de arco, para cada arco (z, u) C ,4, é alterado
o peso w(z, u) do arco (z, u) para o peso reduzido r(z, u) = d(z) + w(z, u) -- d(u), e aplica-se
uma adaptação do algoritmo de Dijkstra no grato modificado. Os valores calculados representam
as mudanças para as distâncias desde a atualização. As verdadeiras distâncias dos nós após
a atualização podem ser facilmente recuperadas a partir dos pesos reduzidos. Isso permite a
redução de complexidade, conforme apresentado anteriormente.

A seguir são dadas as idéias gerais dos algoritmos RR e FMN para manipular aumentos e
diminuições de pesos de arcos do grato G. Para maiores detalhes, ver as referências l91 e 1201.

Diminuição de peso de arco

Considerando o caso de uma operação para tratar a diminuição de peso de um arco (z, g),
os algoritmos RR e FMN basicamente atualizam os caminhos mínimos na árvore T através do
algoritmo de Dijkstra, com vértice inicial em g/, de acordo com a técnica de Edmonds e Karp
l61 . Durante a execução do algoritmo de Dijkstra, quando um nó z é permanentemente marcado
(ou seja, não sofrerá mais alteração de sua distância em relação ao nó raiz da árvore T), todos
os arcos (z, h) são visitados e a prioridade de h na fila de prioridades usada é possivelmente
atualizada.

Entretanto no algoritmo FMN, a seguinte técnica é explorada para limitar o número de
arcos (z, h) a serem visitados. Para cada nó z, os conjuntos /n(z) e Out(z) são particionados
em dois subconjuntos como segue: para cada nó z C y, /n.Own(r) denota o subconjunto de
/n(z) contendo arcos "controlados" (owned) por z e, lí;;:alia(z) = /n(z) -- /n.Ot«n(z) denota
o conjunto de arcos em /n(z) e que não são "controlados" por z. Analogamente, Out.Owm(z) e
Out--O:iim(z) representam os arcos em Out(z) "controlados" e não "controlados" por z, respecti-
vamente. O grifo G admite um k--owners/z p se, para todos nós 1, ambos conjuntos /n.Own(z) e
Ouíl.Om7z(= contêm nf? máximo k arcos (veja a referência l91 para maiores detalhes). Finalmente,
os arcos /n.Own(1) (Out-õüã(z)) são armazenados em uma âla de prioridade com ordenação
crescente (uma fila de prioridade com ordenação decrescente), onde a prioridade do arco (3/, r)
((:«, g)) é a quantidade d(3/) + ««(g/,z) (d(Z/) -- t«(z, Z/)) Um arco (z,3/) tem um "controlador"
(owner) que precisa ser z ou 3/, mas não ambos. A escolha de controladores é arbitrária e é feita
na inicialização do algoritmo, pelo procedimento Set.OwnerS/zzp.

(Quando a nova distância de um nó z é calculada, as partições permitem ao algoritmo visitar

ZA nomenclatura descrita nesta seção é proposta pelos autores dos algoritmos FMN e RR.
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somente os arcos (z. /t) em Out.Omn(z) e aqueles en] Ouf-Ou,n(z), tais que h é nó afetado

Aumento de peso de arco

No caso do aumento de peso de um arco (z,y) de G por uma quantidade positiva (í, os
algoritmos RR e FXTN são executados em duas fases.

Primeiramente, eles encontram os nós afetados e então calculam as novas distâncias potenciais
para esses nós. A segunda fase é essencialmente a mesma para ambos os algoritmos, e consiste
na execução do algoritmo de Dijkstra no subgrafo de G induzido pelos nós afetados, de acordo
com a técnica de Edmonds e Karp l61 descrita anteriormente. As principais diferenças estão na
primeira. fase conforme explicado a seguir.

No algoritmo FMN, a primeira fase é realizada da seguinte forma: para cada nó afetado z
considerado, os arcos (#, z) em /n.Own(z) são visitados. E também são visitados os nós em
/n.Omn(z), tais que h é nó afetado.

Quando a nova distância de um nó z é calculada, as partições permitem ao algoritmo visitar
somente os arcos (z, h) em Out.Own(z) e aqueles em Dali-Oüh(zl, tais que h é nó afetado.

Com respeito ao algoritmo RR, a primeira fase é realizada mantendo-se um subconjunto SP
de arcos de G, contendo os arcos que pertencem a pelo menos um caminho mínimo a parir
de s para todos nós de G. O grato com conjunto de nós em y e arcos em SP é um grato
dirigido acíclico (DAG) l21 , denotado por SP(G) . Como consequência, o algoritmo RR funciona
somente se todos os ciclos no grifo G, antes e depois de qualquer atualização de peso de arco
têm comprimento positivo. De fato, se ciclos de comprimento zero são permitidos, então todos
estes ciclos que são alcançados a partir da raiz s da árvore T(s) pertencerão a SP(G), o qual
não será mais um grato dirigido acíclico.

A primeira fase do algoritmo RR encontra os nós afetados como segue: é mantido um conjunto
de trabalho (work set) contendo os nós que foram identificados como afetados, mas não foram
ainda processados. Inicialmente, 3/ é inserido naquele conjunto, se não há arcos em SP(G) que
têm y como nó final, após a criação de SP. Os nós no conjunto de trabalho são processados um
a um. Quando o nó u é processado, todos arcos (u, u) são removidos de SP(G), e u é inserido
no conjunto de trabalho. Todos nós identificados como afetados durante esta fase são inseridos
no conjunto de trabalho.

Complexidade dos algoritmos RR e FMN

O algoritmo RR executa em O(lla i+ al. log lo-l) para cada atualização de arco, onde a é
o número de nós afetados por uma mudança a, e al é o número de nós afetados adicionado
do número de arcos que tiveram ao menos um de seus nós finais afetados. Isto resulta em um
tempo O(m + n. log nl, no pior caso.

O algoritmo proposto por Frigioni, Marchetti e Nanni l91 tem complexidade no pior caso que
depende da complexidade de saída ( output compZezátg/) da operação de atualização e também de
um parâmetro da estrutura do gráfico chamado k -- ownershãp. No pior caso, a complexidade é
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dada por Olt. log nl.

Na seção 3.5 é mostrada a complexidade do algoritmo proposto por Narváez et al

2.3 Algoritmos para roteamento em redes

Os algoritmos para roteamento são usados em redes de computadores e permitem escolher os
caminhos por onde os pacotes devem ser enviados. A seguir são apresentadas as idéias presentes
nos principais algoritmos de roteamento conhecidos.

2.3.1 Algoritmos baseados em vetores de distância

Os algoritmos baseados em vetores de distância (Disfarce vector) são também conhecidos
como algoritmos de loteamento Bellman-Ford l21. Nesses algoritmos, cada roteador tem uma
tabela de roteamento que mostra a melhor rota para cada um dos outros roteadores da rede. Um
grato de rede e a tabela de roteamento para o roteador J são apresentados na figura 2.1 e tabela
2.1, respectivamente.

Como a tabela mostra, se o roteador J deseja enviar pacotes para D, ele deveria enviar para o
roteador vizinho H. Quando o pacote chegar em H, o roteador H avalia sua tabela de loteamento,
para decidir para onde enviar o pacote, tendo como destino o nó D.

Dessa maneira, em algoritmos baseados em vetores de distância, os roteadores desempenham
as seguintes tarefas:

1. 0 roteador calcula o peso dos Zánks diretamente conectados a ele e salva esta informação em
sua tabela de roteamento;

2.

3

Em determinados períodos de tempo, o roteador envia sua tabela de roteamento para os
roteadores vizinhos (não todos os roteadores da rede) e recebe a tabela de roteamento de
cada um de seus vizinhosl

Baseado nas informações presentes nas tabelas de roteamento de seus vizinhos e nas suas
próprias informações, o roteador atualiza sua tabela de roteamentos, minimizando o valor
da equação mostrada a seguir:

D'''(y,Z) c(X, Z) + min«{D'(y, .«)}

Onde c(X, Z) representa o custo do Zink conectando os nós X e Z. .Dx(y, ZI é a função de
distância para um pacote sair do nó X e chegar no nó Y, usando o vizinho Z. Dessa

forma, o vizinho Z que minimiza a função anterior, será usado para enviar pacotes a Y

Um dos mais importantes problemas com algoritmos baseado em distância de vetores é o
problema conhecido como "court to nán ty". Para apresentar esse problema será mostrado um
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Tabela 2.1: Tabela de roteamento para o nó J

A B C D

'HE

8

l J K L

Figura 2.1: Grafo para exemplificar algoritmos baseados em vetores de distância

exemplo. Imagine uma rede com um grato como o mostrado em 2.2. Como pode ser observado,
somente há um Zánk ligando A aos outros nós da rede. A tabela 2.2 apresenta as tabelas de
roteamento para todos nós da rede.

Agora considere que o Jánk entre A e B tornou-se indisponível. Neste momento, B corrige sua
tabela de loteamento. Após um determinado período de tempo, os roteadores realizam a troca
de tabelas, de forma que B recebe a tabela de roteamento de C. Devido ao fato de que C não
conhece o fato de que o Zona entre A e B está indisponível, a tabela de C diz que há um link
para A com peso 2. B recebe esta tabela e "acredita" que existe um ZÍnk entre C e A, tanto que
corrige sua tabela de roteamento de oo para 3 (custo l de B para C e 2 de C para A, conforme
apresentado na tabela de C). Novamente os roteadores trocam as tabelas de roteamento. Quando
C recebe a tabela de roteamento de B. C "acredita" que B mudou o peso de seu Zánk a A de l

Figura 2.2: Grato exemplo para ilustrar problema "court to {zzánííg/"

Destino Custo \rizínllo
A 8 A
B 20 A
C 28 A
D 20 H
E !7 !

F 30 i
G 18 H
H 12 H
i 10 l
J 0  
K 6 K
L 15 K
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Tabela 2.2: Tabelas de roteamento para os nós A,B,C e D

Tabela 2.3: O problema "court ío ínánátg/"

para 3, tanto que C atualiza sua tabela, mudando o custo para alcançar A para 4.

Este processo é repetido até que todos os nós descubram que o peso do /ánk para alcançam
A é oo. A situação é apresentada na tabela 2.3. Por esse motivo, afirma-se que os algoritmos
baseados em distância de velares apresentam uma taxa de convergência lenta

Uma forma de resolver o problema apresentado anteriormente é obrigar os roteadores enviar
informação somente para os vizinhos que não são Zánks exclusivos para o destino, por exemplo, C
não deveria enviar qualquer informação para o nó B sobre A, pois a única maneira de se chegar
em A passa por B.

2.3.2 Algoritmos baseados nos estados dos Zãnks

Os problemas de roteamento têm sido amplamente estudados para a transmissão de
datagramas3 em redes de computadores. Dentre os diversos algoritmos de loteamento em redes,
destaca-se a família de algoritmos baseados nos estados dos /ànks, l,ánk Skate, dos quais o mais
famoso é o Nem .47'panet Routlng .4Zgorát/zm proposto por Nllcquillan j171 .

Os detalhes desses algoritmos podem variar mas, em geral, eles seguem a mesma idéia: cada
nó mantém um banco de dados topológico representando o estado da rede. Usualmente a base
tipológica é considerada como uü grifo formado pelos nós da rede e os arcos representam as

3As informações que trafegam pelas redes são particionadas em unidades menores (pacotes) chamadas de
datagianlas. O dataglama possui informações codificadas sobre o seu destino.

  A B C D
A 0,- l,A 2.B 3,C
B l,B 0. 1.B 2.C
C 2,B l,c 0. l,c
D 3,B 2,C l.D 0,-

  B C D
Soma de peso para A após a queda do liihÊ m,A 2,B 3,C

Soma de peso para A após a la. atualização 3,C 2,B 3,C
Soma de peso para A após a 2a. atualização 3,C 4,B 3,C
Soma de peso para A após a 3a. atualização 5,C 4,B 5,C
Soma de peso para A após a 4a. atuaiiiação 5,C 6,B 5,C
Soma de peso para A após a 5a. atualização 7,C 6,B 7,C

Soma de peso para A após a n-ésima a;t.ualização     
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GF

Figura Grato representando uma rede de interconexão

Tabela 2.4: Tabela de rot.eamento para o nó A

Destino Vizinho Custo
A    
B B l
C C l
D B 2
E B 3
F B 3
G B 4
H B 5
l C 5

J C 6
K C 5
L C 4
M C 4
N C 3
0 C 4
P C 2

Q C 3
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conexões entre os nós. Cada arco mantélll a informação do seu peso. que pode ser, por exemplo. o
número de pacotes trafegando naquele arco por unidade de tempo. Assina: cada nó calcula a rota
mais barata partindo de si próprio para cada um dos outros nós da rede (utilizando algoritmos
clássicos para encont.rar caminhos de peso mínimo em grifos l21). A partir daí, cada membro da
rede constrói uma tabela de roteamento mostrando, para cada destino, qual vizinho é o primeiro
ponto para a rota de menor custo. Quando as condições da rede mudam, as informações dos novos
pesos de arcos são repassados através de broadcast e as bmes topológicas/tabelas de roteamento
dos roteadores precisam ser atualizadas.

A figura 2.3 apresenta um grato representando uma rede de interconexão. Os nós representam
roteadores e os arcos conexões bidirecionais entre os nós. Para simplificar o exemplo, assume-se
que o custo de cada arco é 1. Nessas condições, a tabela 2.4 representa a tabela de roteamento
gerada para o nó A. Nela, é apresentado o custo do caminho mínimo obtido para atingir os outros
possíveis nós da rede, utilizando-se algum algoritmo de busca de caminhos mínimos, e qual é o
vizinho de A que está no caminho mínimo calculado. Por exemplo, o melhor caminho calculado
para atingir o nó Q tem custo 3 e o vizinho de A que origina tal caminho é C, conforme pode
ser visto na tabela.

Em geral, os algoritmos baseados em estados dos Zánks realizam os seguintes passos

l Identifique os roteadores que estão fisicamente conectados. Para esses roteadores, é me-
dido o tempo de espera (deZa2/ time). Para tanto, o roteador envia pacotes contendo uma
mensagem especial (echo message). Quando o roteador recebe os pacotes da mensagem
de resposta, ele pode calcular o tempo de espera dividindo por 2 o valor do conteúdo do
campo round thp táme4 presente no cabeçalho da mensagem;

2. Assim que um roteador tem a informação dos tempos de espera necessários para os pacotes
alcançarem os vizinhos, ele envia uma mensagem de broadcast para todos os roteadores da
rede, a íim de que todos os roteadores passem a ter conhecimento do novo estado da redes

3. Em intervalos de tempo regulares, os roteadores obtém os melhores caminhos, por eles
conhecidos, para enviar pacotes aos outros nós da rede. Para isso, eles utilizam um grifo
descrevendo a rede, cujos arcos possuem como pesos, os tempos de espera recebidos dos nós
da rede. Com os caminhos calculados, os roteadores atualizam suas tabelas de loteamento.

Apesar desses algoritmos resolverem o problema de roteamento, eles apresentam um sério
inconveniente: uma vez que se faz necessário manter a informação de todos os nós da rede no
caso de uma rede complexa e densa como por exemplo, a Internet ou uma WAN, essas técnicas
tornam-se inviáveis.

Visando solucionar o principal problema relacionado aos primeiros algoritmos de loteamento,
surgiram as idéias de roteamento hierárquico para transmissão de pacotes, ou seja, permitir que
um vértice tome decisões de roteamento baseando-se em informações do estado global de um
agrupamento de nós vizinhos e não no estado global de toda rede jlll.

4/?ound thp [áme é uma medida do tempo corrente de espera na rede: obtido peia monitoração do tempo
necessário para um pacote enviado a um servidor remoto, retornar ao servidor de origem
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Figura 2.4: Roteamento hierárquico em 2 níveis

2.3.3 Roteamento hierárquico

Os algoritmos baseados em roteamento hierárquico utilizam algoritmos de busca de caminhos,
por exemplo, os baseados em distância de vetores (DV), para gerar a tabela de roteamento.
Na situação apresentada na figura 2.3, um nó X qualquer no grato precisa guardar a tabela
de roteamento com 17 registros, um para cada vértice alcançável a partir de X. A tabela 2.5
apresenta a tabela de roteamento para o nó A.

Em um roteamento hierárquico, os roteadores são classificados em grupos conhecidos como
regiões. Cada roteador convencional somente guarda informação sobre os roteadores na sua
região, não possuindo qualquer dado sobre outras regiões. Dessa maneira, os roteadores apenas
armazenam um registro em suas tabelas de roteamento para cada região. Na figura 2.4 o domínio
representado foi classificado em 5 regiões.

Dessa forma, se A deseja enviar pacotes para qualquer um dos roteadores na região 2 (D,
E, F ou G), ele necessita enviar para B. Como pode ser visto, neste tipo de roteamento, as
tabelas podem ser diminuídas, melhorando a eficiência da rede. O exemplo descrito na figura 2.4
apresenta um roteamento hierárquico em 2 níveis. Entretanto, também é comum o roteamento
em 3 ou 4 níveis. O roteamento hierárquico é bastante usado em redes como a Internet. fazendo
uso de diversos protocolos de roteamento.
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Tabela 2.5: Tabela de loteamento para o nó A usando roteamento hierárquico em 2 níveis

2.4 Roteamento baseado em agentes móveis

Uma outra forma conhecida de roteamento em redes de computadores é proveniente da
comunidade de agentes móveis 1231. Sucintamente, essa técnica pode ser descrita como sendo
uma coleção de agentes móveis (anis) que trafegam no interior da rede e cometam informações de
cada um dos nós da rede por onde passam. Essas informações são compartilhadas com outros
agentes e servem para atualizar as tabelas de roteamento dos nós da rede. Um exemplo de
aplicação dessa técnica pode ser encontrado no trabalho proposto por Di Caro e Dorigo j101,
conhecido por AntNet.

Uma AntNet é constituída por dois tipos especiais de agentes: /or"ward anis (FA) e backmard
anis (BA). Em intervalos regulares, um determinado FA escolhe um nó destino D a partir do
seu nó inicial S. Dessa forma, FA migra entre os nós no caminho de S a D orientando-se pelas
tabelas de roteamento de cada nó que ele visita. Quando F'A chega à D, é gerado um agente BA
que faz o caminho inverso, atualizando as tabelas de cada nó com as novas informações.

2.5 Um exemplo de roteamento adaptativo centralizado

A seguir, serão apresentadas as principais idéias contidas no trabalho proposto por Fawcett
e Robinson l71. Esse trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema para o monitoramento
do trânsito. Nesse trabalho, a computação de caminhos é realizada em um único servidor, o qual
mantém o grato completo, de forma centralizada. O servidor que mantém os dados é atualizado
a cada 15 minutos com dados coletados de sensores que monitoram as condições do trânsito das
principais vias do Reino Unido. Entre o período de duas atualizações consecutivas, o sistema
utiliza interpolações matemáticas para estimar o peso de arcos.

Esse sistema utiliza um algoritmo de roteanlento bastante utilizado no projeto de circuitos
integrados, o algoritmo de Lee j151. Esse algoritmo assemelha-se aos conhecidos algoritmos de
busca em largura em grifos l21. Como o sistema é dinâmico, durante o processo de cálculo de
caminhos mínimos, o grato pode ter sido atualizado, nesse caso, o modelo adotado pelos autores
prevê duas fases adicionais conhecidas como Érace-pack e ezpZorafãon. Com essas duas etapas.
após um trajeto ter sido obt.ido, percorre-se o caminho no sentido inverso a fim de se verificar se

Destino 'brizinho Custo
A    
B B l
C G l

Região 2 B 2

Região R C 2

Região 4 C 3

Região 5 C 4
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mudança.s ocorreram e, ein caso aíirn:latino, coligir o canlinllo obtido

2.6 Discussão sobre as técnicas existentes

Conforme descrito nas seções anteriores, existem várias t.étnicas para efetuar roteanlento.
Dentre elas. destacam-se os algoritmos de roteamento em redes de computadores, como os basea-
dos em estados dos links (.Lánk skate) jlrl bem como técnicas mais apuradas, como roteamento
hierárquico jlll ou o loteamento por colónias de agentes móveis j101.

A seguir serão apresentadas algumas considerações sobre a viabilidade de tais técnicas no
problema proposto nesse trabalho. Essencialmente, a análise se concentrará em técnicas mais
modernas de loteamento, tais como o roteamento hierárquico e o roteamento por agentes móveis.
uma vez que algoritmos mais antigos como o RIP, OSPF, tornaram-se ineficientes com o cresci-
mento das redes. Uma comparação detalhada entre a vantagem do uso de algoritmos dinâmicos
em relação aos estáticos poderá ser vista no Capítulo 6.

Um dos principais motivos para que algoritmos baseados em roteamento por hierarquias não
se adequem de imediato ao problema aqui exposto reside no fato de que, normalmente, esses
algoritmos conseguem agrupar vários roteadores de uma rede interna em uma mesma hierarquia,
uma vez que em muitos casos, todos roteadores da rede interior trocam pacotes com o mundo
exterior pelo mesmo conjunto de pontos de acesso (Z)ackboness) 1231. Em geral, o número de
l)ackbones é muito inferior do que o número de nós da rede interna. Dessa forma, torna-se
possível reduzir bastante o tamanho das tabelas de roteamento dos bac#bones, uma vez que estas
últimas armazenam informações sobre os melhores caminhos para chegar aos nós que estão no
mesmo nível (constituído somente por backbones) . Por exemplo, para um backZ)one, sua tabela de
roteamento apenas armazenada informações sobre os melhores caminhos para chegar aos outros
backbones da rede e não para todos os computadores da rede em que está um dado backbone.

No problema aqui exposto, generalizações desse tipo não teriam um desempenho tão vantajoso
como nas redes formadas por backbones. Uma vez que, se os pontos presentes na borda (maiores
detalhes na seção 4.1) de um grafo Gi, presente em um servidor Si, fossem considerados os
bacAóones do domínio de Si(como eles não necessariamente alcançam todos os pontos interiores
em Si), a generalização para uma estrutura de hierarquias poderia ocasionar uma sobrecarga
considerável. Isso ocorre porque os pontos presentes nas bordas dos gratos presentes em outros
servidores S, deveriam saber se unl dado destino -D no interior do grato Gi, presente no servidor
S,, é alcançável por um dado ponto Z?{ escolhido da borda de (?{.

Os modelos que utilizam colónias de agentes móveis para roteamento em redes de computa-
dores têm obtido bons resultados. Entretanto, a utilização de tais modelos no problema aqui
exposto, eni princípio, poderia ocasionar problemas de desempenho na rede de comunicação. Uma
vez que ao se considerar colónias de agentes móveis para realizar roteamento, normalmente, há
o seguinte cenário: os agentes escolhem os nós de origem e destino e a partir daí visitam os nós
intermediários, deslocand(»se ao destino em função das condições das tabelas de roteamento de
cada um dos nós que visitam. Com isso, os agentes constroem a rota entre a origem e destino

SUm backbone é um nó que se comunica cona outras redes
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escolhidos. No caso do problema aqui apresent.ado, cada servidor armazena cellteilas ou milllares
de nós em seu int.erior. Dessa forma: deveria existir uma grande quantidade de agentes circu-
lando na rede interligalldo as estações-base, o que poderia gerar sobrecarga considerável. Para
solucionar esse problema. poderia ser considerada a ideia de se reduzir o número de agentes, cada
qual montando as rotas para um número maior de nós presentes eni um mesmo servidor. Porém
uma solução dessa natureza poderia gerar um crescin:lento considerável no estado dos agentes
(no caso, a árvore de caminhos mínimos para os destinos escolhidos presentes em uma mesma
estação-base), o qual precisa ser carregado sempre que o agente migra para outro servidor.

Algumas observações sobre limitações do número de acessos concorrentes num sistema cen-
tralizado como o descrito em 2.5 serão apresentadas no Capítulo 6, na seção 6.8.

Como foi apresentado, o problema aqui exposto apresenta uma série de peculiaridades que se
não forem consideradas podem prejudicar sobremaneira o desempenho do sistema. No Capítulo
4 é proposto um modelo alternativo para o problema.

Na implementação do trabalho apresentado neste texto, decidiu-se utilizar o arcaboiço pro-
posto por Narváez et al. j181 pois os resultados apresentados são tão bons quanto os melhores
algoritmos de busca em grifos dinâmicos bem conhecidos. Além disso, o arcabouço permite o
uso de respectivas versões dinâmicas de vários algoritmos de busca estáticos conhecidos. Maiores
detalhes podem ser encontrados no Capítulo 3.



Capítulo 3

Um arcabouço para gratos dinâmicos

Neste Capítulo é apresentado um arcabouço proposto por P. Narváez, K. Siu e H. Tzeng li81
no qual é possível adaptar algoritmos estáticos conhecidos para cálculo de caminhos mínimos,
como o algoritmo de Dijkstra, para serem usados em grifos dinâmicos (ou seja, gratos cujos pesos
das arestas se alteram com o decorrer do tempo).

O arcabouço proposto é constituído por um algoritmo básico (óasác aZgoráthm) o qual pode
se especializar em duas modalidades: o primeiro ou o segundo método incrementais. A seguir
serão apresentadas as idéias gerais do algoritmo básico proposto por Narváez et al. j181.

3.1 Definições e notações

Introduziremos agora algumas das notações utilizadas pelo arcabouço proposto por Narváez
et al. j181

Considere um grato dirigido G = (V', E), onde V é o conjunto de vértices e -B é o conjunto
de arcos de Gi. Considere Smrce(G) um vértice de G como sendo o ponto de origem (raiz) da
árvore de caminhos mínimos sendo calculada. Seja e um arco dirigido do grato, ou seja, e C E.
Dessa forma, assuma que S(e) e -E(e) representam respectivamente o nó inicial e o nó final do
arco e

Dado um conjunto -Nv de vértices de y, considere os conjuntos /(]Vv) = {e C E -E(e) C .Nv},
ou seja o conjunto de todos os arcos que incidem nos vértices contidos em iVv, analogamente,
considere O(]Vv) = {e C -E S(e) C -Nv}, ou seja o conjunto de todos os arcos com origem nos
vértices contidos em Nv.

Uma árvore T é um subgrafo de G tal que Satlrce(G) está em T, e cada nó em T é alcançável
de Source(G) através de um único caminho de arcos dirigidos. Associa-se à cada nó de 7' os
seguintes atributos: P(n,T) é o nó pai do nó n e D(n,T) é a distância de n ao Smrce(G).
Particularmente. se n = Source(G), então P(n, T) = niZ e D(n, 7') = 0. Os descendentes de um

iApesar de em geral se utilizar Á para denotar os arcos de G, decidiu-se utilizar a nomenclatura original do
artigo.
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Figura 3.1: Definições e notações do arcabouço dinâmico

nó n C T são todos os nós que são alcançáveis por n, chamando-se recursivamente o pai P(n, T)
de n até a raiz Source((7). E usada a notação l?(n, T) para denotar um subconjunto que inclua
n e alguns descendentes de n na árvore T. Particularmente, .B..,(n, T) representa o conjunto
máximo de descendentes de n em T

A figura 3.1 apresenta um grifo com 7 nós. Para esse grifo, considere uma árvore T com
raiz no nó 0. Os arcos pertencentes à T são mostrados na figura através de linhas contínuas.
Os outros arcos do grifo (que não pertencem à T) são mostrados através de linhas tracejadas.
Tomando um nó n c T, por exemplo, n = 1, tem-se: P(1,7') = 2, .D(1,7') = 14. O conjunto
.B(2, T) = {1, 2, 3, 4, 5} está representado no retângulo pontilhado.

Assuma a existência de uma fila Q com as funções de inserção (Enqweue) e extração (Ertract).
Um elemento n C T que está na fila Q é atualizado com um novo nó pai P'(n,T) e distância
D'(n, T), se a nova distancia D'(n, T) for menor do que a distância atualmente calculada para
n, conforme descrito em j181.

3.2 O algoritmo básico

3.3 Caminhos mínimos em gratos dinâmicos

Neste item é apresentado o arcabouço proposto por P. Narváez, K. Siu e H. Tzeng j181

no qual é possível adaptar algoritmos estáticos para cálculo de caminhos mínimos em grifos
dinâmicos. O arcabouço proposto é constituído por um algoritmo básico (óasác aZgoráthm) o
qual pode se especializar em duas modalidades: o primeiro método incremental ou o segundo
método incremental. A seguir serão apresentadas as idéias gerais do algoritmo básico proposto
por Narváez et al. j181.



CAPITULO 3. UNI ARCABOUÇO PARA ABAFOS DINÂN1lCOS 31

3.3.1 O algoritmo básico

Considere um grafo G = (y, E), onde y é o conjunto de vértices e -E o conjui-Lto de arcos de
G, respecti't'ainente. Suponha uma árvore T de caminhos mínimos com raiz r, onde r C V

Suponha que o grafo G teve o peso de um de seus arcos e C E atualizado por um valor real A.
Nessas condições o algoritmo básico pode ser chamado para atualizar a árvore 7'. O algoritmo
básico é composto por 4 passos: inicialização, seleção de nós. atualização de distâncias e busca
de nós

A etapa de inicialização permite selecionar os nós que foram afetados pela mudança de peso
do arco e. Todos os nós afetados são adicionados a uma fila Q. Pode-se afirmar que os algoritmos
estáticos são um caso particular do algoritmo básico, pois o processamento de uma atualização
em um algoritmo estático implica a adição de todos os nós do grato G a sua fila, ou seja, todos
os nós do grato são considerados afetados. Dependendo de como a fila Q utilizada no algoritmo
básico é implementada, o arcabouço pode se transformar em versões dinâmicas de algoritmos
estáticos bem conhecidos, como o de Díjkstra.

A etapa de inicialização apresenta dois casos, dependendo se o arco e teve o peso aumentado
ou diminuído por zX. No caso do arco e ter seu peso incrementado por A, é verificado se e
está em alguma árvore de caminhos mínimos T, anteriormente calculada. Em caso afirmativo,
seleciona-se o nó .B(e) e todos os seus descendentes que podem ser alcançados a partir de .E(e)
na árvore 7'. Esses nós são inseridos no conjunto .ÍV.. A intuição é que A/,, contém todos os nós
afetados pela modificação do peso de e. Para cada nó anal n associado a um arco dentre os arcos
entrando nos nós em N., é calculada a distância potencial newdást, adicionando-.se a distância
do nó pai de n (P(n)) e o peso do arco conectando P(n) e n. Se ne d st for menor do que a
atual distância em n, n é adicionado à âla Q.

Entretanto, se o arco e teve seu peso decrementado por A, gera-se o conjunto At., formado pelo
nó -E(e) e todos os seus descendentes (os nós na árvore T que podem ser alcançados a partir de
E(e)). Assim, atualiza-se a distância dos nós em At«, utilizando a diferença A. Para cada arco e
saindo dos nós em A/.:,, calcula-se a distância potencial nelodist de seu nó final -E(e), adicionando
a distância do nó inicial S(e) e o peso de W(e). O nó .F(e) é adicionado à fila Q, se newdást é
realmente menor do que a distância atual para -E(e).

Após a etapa de inicialização extrai-se da fila Q, no passo 2, o elemento (3/l com a menor
distância (o procedimento correto de extração é determinado pelo algoritmo especíâco sendo
usado, por exemplo, em Êles de prioridade são extraídos os elementos com menor distância).
Este nó 3/ selecionado é atualizado na árvore, caso a nova distância seja menor do que a antiga.
Nesse caso, a estrutura da árvore T é atualizada para reíietir a nova relação pai-61ho entre os
nós. Também é calculado o conjunto de descendentes de g em T. incluindo o próprio nó g/,
B(g/, 7'). Dependendo de como .B(g/, T) é obtido, pode-se ter duas especializações do algoritmo
básico: o primeiro método incremental ou o segundo método incremental. Simulações mostram
que o segundo método incremental apresenta um melhor desempenho na média. Maiores detalhes
sobre os dois métodos podem ser encontrados na referência j181. Para o modelo aqui exposto, foi
adotado como algoritmo dinâmico o primeiro método incremental usando alas de prioridades.

O passo 3 corrige as distâncias dos nós em -B(y. T) com a diferença zX. Finalmente. no passo
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4 considera-se cada nó E(el que est.á associado a um arco e saindo dos nós en] É?(Z/, T): caso
a distância pot.encial neu'dást de E(e) seja menor do que a sua distancia at.ual, então -E(el é
adicionado à fila Q, para ser selecionado posteriorment.e.

Os passos 2. 3 e 4 são execut.idos ciclicamente até que a fila Q fique 'ç'azia.

O algoritmo básico é mostrado a seguir:

Passo l: Inicialização versão dinâmica

Ca,se l .Arco e aumenta seu peso em um ua/or zX

w(.) - n'(.) + A
if e c T then

.v« .,(.E(.), r)

for each n c ]Vv do

-o(n, r) -- D(n, r) + A
for each e' C /(]VV) do

n.«,dãst -. o(s(.'), r) + w(.')
if Z)(-E(e'). T) > nemdist then

Enqueue(Q, {E(e'),(S(e'), net«dãst)})

Ca,se 2 .Arco e diminua seu peso em A

W(e) - W(.) - A

n.«,dísí -- o(s(.), r) + W(e)
if O(E(e), 7) > newdást then

õ -. n.««dãst - D(E(.), r)

P(E(e), r) -- S(e)
.N« .,(E(.), r)

for each n C Nv do
D(n, r) --- o(n, r) + õ

for each e' C O(/Vv) do

n..«dást -- o(S(e'),r) + w(.')
if D(E(e'), T) > nemdÍst then

Enqueue(Q,{E(e'),(S(e'). ne.«dist)})

Passo 2: Seleção de nós
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if Q = ü then End

esse

{g/, (z, d)} -- E«t,'a.t(Q)
b - d- DÇu.Tb

if zX > 0 then Retornar ao passo 2

PÇN.T) -- T

Nv -- BÇy. T)

Passo 3: Atualização de distâncias

for each n C .Nv do

-o(n, T) --- D(n, r) + z\

Passo 4: Busca de nós

for each e C O(Nv) do

ne.«d{.t -- D(s(.), r) + w(.)
if D(-8(e), T) > net«dást then

Enqueue(Q, {E(e), IS(e), ne««dÍst)})

Retornar para passo 2

3.4 O primeiro e o segundo métodos incrementais

De acordo com a forma como é calculado o conjunto l?(3/, T) da fase 2, podem-se usar duas
modalidades de algoritmos descrita pelos autores: primeiro método incremental ou o segundo
método incremental. A diferença entre os tipos de algoritmos está justamente no conjunto de
descendentes do nó g/ na etapa 2 do algoritmo básico.

No primeiro método incremental, l?(Z/, T) é dado pela expressão

B(3/ , r)

Enquanto que no segundo método -B(y, T) é obtido pelo algoritmo mostrado a seguir

/+ cl $ta temporária começa com \l 'k/

x' -- {g/}
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/# o conjunl,o rçv é iTtic{.atinente vazio 'k/

N\: -- $

Passo l

/I' se a $1a temporária é vazia #/

if /( = a then

/* o coTLjunto Nv aprece'nto, o conjunto desejado */

Stop
esse

/+ edra{ qualquer elemento da Fla 'F/

k -- Entra,ct(K)

/'k adiciona k ao conjunto de saída +/

.N« - {-N«, k}

Passo 2

/* para todo filho im,ediato de k 'k/

vn c :(k, r)

/+ se o $tho está 'rLÜ listo, de candi,datas Q 'k/
if n c Q then

/+ e se a nova distânc a disseminada é melhor */

if D(n, T) + zX <= D(n, Q) then
/+ remove da $1a. de ca didatos */

equ.u.(Q, n)
/* e adiciona n à lista temporáüa H'/

K' -- {-K, k}
esse

/I' e adiei,on,a n à l.isto. temporáü,a. +/

Ã' -- {Ã'. k}

Retornar ao passo l.

O segundo método incremental procura incluir o maior número possíve! de descendentes para
o nó 3/, no passo 2 do algoritmo básico. Para efeitos de otimização somente os nós que não
deveriam ser incluídos são aqueles que serão diretamente afetados por uma extração de nó da fila
Q, ou seja, não seria út.il atualizar um nó que será atualizado posteriormente por uma distancia
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menor. extraída de Q.

O primeiro método incremental muda os atribut.os de sonaente um nó durante cada iteração.
O segundo illétodo é menos conservador, a cada iteração elementos de um conjunto inteiro de T
mudam seus atributos. Simulações mostram que o segundo método incremental apresenta um
melhor desempenho jlSI. Outra 'ç-antagem é que o segundo método incren«Lentas garante que o
menor nún:mero de alterações na árvore T será realizado, ou seja, um arco é removido da árvore
somente se ele não pode fazer parte de nenhum caminho mínimo.

3.5 Complexidade

A seguir é dada uma visão geral sobre a complexidade do arcabouço proposto por Narváez
et al. Para tanto, assuma oa como o número mínimo de nós que precisam ter suas distâncias
ou nós pais mudados, após a alteração de peso de um dado arco. E, apa representa o número
mínimo de nós que precisam ter suas distâncias e nós pais mudados, após uma alteração de
arco. Considere que Z,).., representa o máximo grau dos nós do grato e ' denota um fator de
redundância que indica o número médio de vezes que um nó é visitado pelo algoritmo. Neste
caso, a complexidade no pior caso do primeiro método incremental implementando uma versão
do algoritmo de Dijkstra que utiliza heaps é dado por O(D..,.aÓ. log crd). Para o segundo método
incremental, implementando também uma versão do algoritmo de Dijkstra que utiliza heaps, a
complexidade no pior caso é dada por: O('y.Z)..,.o-a. log aa). A complexidade no pior caso para
o segundo método incremental é superior à complexidade do primeiro método, uma vez que I'
é um número entre l e o-pó, entretanto, conforme explicado no artigo j181, o segundo método
incremental apresenta um desempenho melhor no caso médio.

Maiores detalhes podem ser encontrados na referência j181.

3.6 Múltiplas atualizações

Quando há várias mudanças de peso de arcos ocorrendo simultaneamente, é sempre possível
executar o algoritmo seqüencialmente, para cada peso modificado. Entretanto, uma otimização
pode ser alcançada, realizando a atualização da árvore considerando-se um conjunto maior de
pesos de arcos alterados. Apesm de uma etapa de inicialização específica para cada conjunto
considerado ser necessária, o corpo principal do algoritmo precisa ser executado apenas duas
vezes. A seguir será descrito como tal otimização pode ser feita.

Primeiramente, serão considerados todos os arcos que tiveram pesos increnlentados. Para
cada arco cujo peso foi aumentado, as primeiras cinco linhas de código para o Caso l são execu-
tadas. Isto assegura que todos os nós afetados atualizarão suas distâncias na árvore. Assim, são
executadas as próximas quatro linhas de código para um conjunto N, que inclui todos os nós pre-
viamente atualizados. Dessa forma, segundo os autores, garante-se que todos os nós necessários
serão adicionados à fila Q. O restante do algoritmo (passos 2 a 4) é executado normalmente.

Após a árvore de caminhos ter sido atualizada com todos os arcos increnlentados, a mesma
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será atualizada cona todos os arcos que ti'ç'eram os pesos decreinentados. Como anteriormente,
as primeiras oito linhas de código da etapa de inicialização no Caso 2 são executadas para cada
arco que teve o peso diminuído. As quatro últimas linhas de código são executadas com um
conjunto -\', o qual inclui todos nós previamente atualizados. Após a inicialização, o algoritmo
(passos 2 a 4) é executado da maneira con\'encional.

Na implementação descrita no Capítulo 5 do arcabouço proposto por Narváez et al. para
realizar a atualização de árvores de caminhos usadas no modelo proposto neste trabalho, é
utilizado o recurso de múltiplas atualizações.

3.7 Considerações gerais

Este Capítulo apresentou o arcabouço dinâmico proposto por Narváez, Siu e Tzeng j181 . Con-
forme foi visto, o arcabouço permite transformar versões estáticas de conhecidos algoritmos de
busca nas suas versões estáticas. Em geral, o arcabouço apresenta um algoritmo básico que pode
se especializar tornando-se o primeiro método incremental ou o segundo método incremental. O
primeiro método é mais conservador do que o segundo método, logo o resultado por ele obtido é
melhor, embora o segundo método incremental apresente um desempenho médio superior.



Capítulo 4

Uma arquitetura distribuída

A partir deste momento, serão apresentadas as idéias da arquitetura proposta neste trabalho.
A arquitetura permite o cálculo de estimativas de caminhos entre dois pontos quaisquer de
um grato, possivelmente particionado em um conjunto finito de servidores. A denominação aqui
utilizada para a arquitetura é "Roteamento adaptativo através de árvores dinâmicas" , justamente
pelo fato de que as principais ações envolvidas na arquitetura utilizam árvores de caminhos
mínimos calculadas a partir de gratos dinâmicos, conforme será visto a seguir. Entretanto,
inicialmente são mostradas algumas considerações, as quais serão úteis para a compreensão do
sistema.S

4.1 Considerações iniciais

Assuma inicialmente um domínio qualquer de aplicação que possa ser modelado na estrutura
de um grato G. Um exemplo de domínio de aplicação desse tipo pode ser o encontrado no
cenário de aplicação descrito no Capítulo 1. Considera-se que o grato G representando o domínio
da aplicação está particionado em .N subgrafos Gi = (K, .A{), onde l 5; { $ N

Cada subgrafo G{ está armazenado na memória de um servidor chamado de estação-base
(-F.Bi). As estações-base se comunicam através de uma rede de interconexão fixa. Todas as
atualizações de pesos dos arcos contidos no subgrafo Gi devem ser encaminhadas à estação .EBi.
As estações-base também são responsáveis por receber requisições de clientes e fornecer rotas
entre dois pontos de G.

A região de fronteira da área de cobertura de -EBi é representada por um conjunto de vértices
especiais, os quais formam a borda (.B(Gi)) de Gí. As bordas são nós de junção enter-estações, ou
seja, o grafo G, representante do domínio completo, é formado pelo conjunto dos subgrafos G{ co-
lapsados pelas bordas .B(G,) Considera-se também (lue a intersecção G{ n Gj = B(G{) n B(Gj),
ou seja, a intersecção dos vértices entre estações é dada pela intersecção dos conjuntos de nós
das respectivas bordas. sem a existência de nós internos. Na figura 4.1, duas estações -D,.{ e EB
são responsáveis pela cobertura de todo un] domínio de aplicação (G'). Nesse caso:
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Figura 4.1: Topologia de um domínio de aplicação sob a cobertura de duas EBs adjacentes

1?(G,.{) =t1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12}

B(G'B) {10, 11,12, 13,14,16, 18, 19}

.B(G.,!) R.B(GB) 11, 12}

Uma estação-base somente conhece o estado do subgrafo que está contido em seu interior.
Dessa forma, para calcular um caminho entre dois pontos quaisquer do domínio de aplicação,
as estações se comunicam com um conjunto especial de servidores que possuem informações do
estado global do sistema. Esses servidores são denominados de servidores de busca (S.B). Uma
estação-base pode ser um servidor de busca. Assume-se que a rede interligando servidores de
busca e estações-base é confiável e que as mensagens chegam aos seus destinos na ordem em que
foram enviada.s.

Seja o Conjunto Raízes de um grifo Gi, ou Raizes(Gí), como um subconjunto qualquer
de .B(G{). Ou seja, Raízes(G:) Ç l?(Gi) Nesse caso, define-se a Tabela Custos de C'ami-
nhos entre Raízes de um grato G{, ou TabCust.Raizes(G{), como sendo o conjunto dos custos
dos melhores caminhos conhecidos ligando todas as combinações possíveis de trajetos entre nós
presentes no conjunto R«ázes(Gi).

A figura 4.2 apresenta um grato Gi com 4 nós em Raizes(Gi) = {Bi, B2, .B3, B4} e um nó
interno /i. O conjunto Tabu'ustRaãzes(G{) é mostrado na tabela da figura 4.2, contendo os
melhores caminhos entre os pontos no Conjunto Raízes, por exemplo, de Bt a 234, o caminho
mínimo tem custo 3.

4.2 Arvore pórtico
a

Considere a árvore de caminhos mínimos (T) com raiz r calculada a partir de algum algoritmo
de busca de caminhos, como o de Dijkstra l21.

Seja r C Raízes((;i), definimos a árvore pórtico (ou apenas pórtico) de raiz r, PT(r), como
a árvore de caldinhos mínimos com raiz em r que contém todos os pontos de Gi alcançáveis a
partir de r. A figura 3 apresenta uma árvore pórtico com raiz em R2, PT(R2).
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TabCustRaizes(Gi)

EBi

Figura Conjunto raízes e tabela custos de caminhos entre raízes de G{

pr(R2)

Arvore pórtico com raiz R2Figura

Pares X->Y Y->X

Bl-B2 l 8

Bl-B3 0  
Bl-B4 3  
B2-B4 2  
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Raizes(Gx)

Figura 4.4: Exemplo de grifo SG

4.3 Grato SG

Os servidores de busca armazenam um grato especial chamado S(; o qual permite que seja
armazenada a informação contida nos conjuntos TabCustRaizes enviados pelas estações-base
para um dado estado k:

Dessa maneira, considere um servidor de busca S.BÍ e um domínio de aplicação particionado
em .N estações-base .EB{, com l $ á $ Ar. Nessa situação, SBj mantém um grato SG.Í com
os nós presentes em Raizes(Gi) das estações E.Bi. Os nós u e u em SGj (representando nós
em -Raizes(Gi)) tem um arco (e) de u a u se existe um caminho de u a u no grifo armazenado
em -EB{. O peso de e, para um dado estado k, é dado pela informação enviada pelo conjunto
TabCustRaizes (.Gi)K

A figura 4.4 apresenta um exemplo de grifo SG para um domínio de aplicação particionado
em 3 estações-base: X, Y e Z. As linhas pontilhadas representam arcos bidirecionais.

4.4 Os nós Origem e Sorvedouro

Para cada conjunto de nós em Raizes(Gi) são criados vértices especiais aragem(Gil e Sor-
vedouro(G{). São adicionados arcos especiais partindo de Origem(Gi) e chegando em P tal que
P C Raízes(Gi). Analogamente, são inseridos arcos especiais de Q a Sorvedouro(Gi) tal que
Q C .Raizes(G'.).

O gráfico 4.5 apresenta a ilustração de um grafo SG contendo vértices de 3 Clonjuntos
Raízes (X, Y, Z), bem como os arcos representando as ligações entre os nós dos Conjuntos
Raízes Também são apresentados os nós Orágern(Gx) (O(Gx)) !igando aragem(Gx) aos nós
do Conjunto Raizes(Gx) e Soft,edouro(Gr) (S(Gr)) ligando os nós do conjunto Raizes(G},) ao

iN4aiores detalhes de como os estados são obtidos estão na seção 4.9
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Raizes(GV).+=
\

\

J
7

Raizes(Gx)

Figura 4.5: Vértices especiais origem e sorvedouro

S«,uedou«(Gr) Os nós O,ãg.m(GV), O,{ge«.(Gz), So«'d«"o(G'x) e So«ed««o(Gz) bem
como os pesos dos arcos foram omitidos para não prejudicar a visualização da figura.

Os nós e arcos especiais são adicionados no momento da inicialização do grifo em S.Bj. O
peso atribuído aos arcos especiais é zero. Conforme será visto no Capítulo 5, os arcos especiais
permitem que vários valores de pesos sejam a eles associados, desde que apresentem um conjunto
de identificadores único. Isso permite que vários processos clientes que estão realizando cálculos
de caminhos possam modificar os pesos dos arcos especiais de acordo com suas necessidades.

4.5 Arvore-modelo
.P

Para otimizar o tempo de cálculo de caminhos, os servidores de busca utilizam estruturas
pré-calculadas, denominadas de árvores-modelo. As árvores-modelo são árvores de caminhos
mantidas pelos servidores de busca com os dados de um determinado estado k.

Basicamente, uma árvore modelo JMT. é a árvore de caminhos com raiz em Origem(Gi) C
SG. Cada servidor de busca SBJ mantém uma árvore modelo para cada conjunto Raizes(Gi),
representando informações de -E.Bi. Conforme será apresentado na próxima seção, em intervalos
regulares, há um processo coordenador que solicita a atualização do estado global do sistema para
um dado estado k. Assim, considere WZf a árvore modelo com raiz em Orágern(Gi), calculada
com os dados do estado k.

Assim que uma solicitação de cálculo de caminhos de X a y no estado A chega em SBj , onde
X C Raizes(Gi) e y C Ra zes(G.j), S.Bj pode utilizar a árvore .'t/Zl* previamente calculada para
acelerar procedimento de cálculo. Para isso, S-Bj necessita receber informações atualizadas dos
valores dos pesos dos arcos de Origem(Gi) a R tal que R C Raízes(Gi) e de R a Sorvedouro(G})
tal que R C Raízes(G,) e, com esses valores, executa o algoritmo descrito no Capítulo 3 sobre
uma cópia temporária da árvore MTk. Maiores detalhes sobre a implementação serão dados no
Capítulo 5.
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4.6 Roteamento adaptativo através de árvores dinâmicas

Nesta seção é apresentada a arquitetura proposta neste trabalho propriamente dita. Dessa
forma, podem ser definidas duas funcionalidades a serem cumpridas pelo sustenta: busca de
caminhos e atualização de estados. Por busca de caminhos entenda-se a capacidade de prover
estimativas de rotas a clientes da aplicação. Além disso, dadas as características dinâmicas da
aplicação, é necessário também proporcionar mecanismos de atualização periódica da base de
informação

O sistema apresenta, conforme descrito anteriormente, dois conjuntos de servidores: estações-
base e servidores de busca. De acordo com o tipo de funcionalidade a qual o servidor se destina,
ele terá um conjunto definido de ações pertinentes, a serem desempenhadas. A próxima seção
apresenta as idéias gerais da arquitetura, sem muita ênfase em detalhes de implementação, os
quais serão tratados no Capítulo 5.

Assuma o parâmetro k como sendo o identificador único de um dado estado global do sistema.
Para os pseudo-códigos mostrados a seguir, assuma que a função RPC (ferver, procedure)
realiza uma chamada remota do procedimento procedure no servidor serverl

4.7 Processamento

O processamento dos servidores depende do papel que eles desempenham no sistema

4.7.1 Processamento em .E.Bi

Cada estaçãc-base E-B{ realiza os seguintes passos

1. .E.Bi mantém o subgrafo Gi em memórias

2

3

Em intervalos regulares, E.Bí obtém/atualiza as árvores pórtico PT(r), r C Raizes(Gi).
O procedimento de atualização do estado global (k) do sistema será discutido em maiores
detalhes na seção 4.9;

Com os dados de PT(r) para o estado k, -E-Bi gera Tabu'ustRaázes(G{)k e envia para o
conjunto de servidores de busca (S-BI.

Deve-se ressaltar que na etapa 2, a atualização de PT(r) é realizada com um algoritmo de
busca em gratos dinâmicos j181.

O sistema permite processamento concorrente no grato G. durante a execução de algoritmos
para construção/atualização de árvores de caminhos mínimos, conforme será descrito no Capítulo
de implementação 5.
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4.7.2 Processamento em S-BJ

Cada servidor de busca SB, recebe das est.ações-base o conjunto Ta.bC'ust.Raízes descrevendo
os custos dos n:melhores caminllos ligando todas as combinações possíveis de pontos presentes nos
respectivos conjuntos Raízes para um dado estado k.

Assim que todos conjuntos Tab(:u.st-Raízes(G,)k, l $ í $ ,Xr são recebidos S.B:j obtém/a-
tualiza as árvores JL/7nk. O procedimento de at.ualização do estado global (kl do sistema será
discutido en:l maiores detalhes na seção 4.9. Após as árvores WZ:f= terem sido geradas/atuali-
zadas, para cada conjunto Tabu'ustRaÍzes(Gi)k recebido, SBj envia uma mensagem para EZ?{
indicando que o conjunto Tab(:ustRaázes(Gi)k foi recebido com êxito.

4.8 Busca de caminhos

Seja uma requisição de caminho de X a y enviada à estação-base EBx. O processamento
da busca de caminhos é feito em dois níveis:

Intra-estação: busca no interior de -EBx e/ou,

Inter-estação: nesse caso -EBx consulta algum servidor de busca SBi para incluir no cálculo a
informação do estado global do sistema.

Os clientes podem solicitar dois tipos de requisições de busca

Global: um caminho completo de X a y. Neste caso, deseja-se encontrar todos os arcos que
compõe o caminho.

Local: um subcaminho de X a y. Esse subcaminho é um caminho de X a R tal que R está
em Raizes(Gx). Nesse tipo de requisição o sistema escolhe, com base no estado global do
sistema, o caminho de menor custo de X a y, mas retorna ao cliente apenas o subcaminho

As requisições locais podem ser particularmente interessantes para dispositivos móveis,
uma vez que a unidade móvel poderia solicitar trechos de caminho antes de cada /zandojr
j161 efetuado entre estações, mantendo informações mais atualizadas. Além disso, a re-
sposta também poderia ser usada em algoritmos que fornecem suporte para agendamento
de hando#s futuros.

de X a R

A busca de um caminho de .X a y é realizada por 4 procedimentos principais

e BuscaEB: executado em EBXI

+ BuscalnterEB: executado em E.Bx ;
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e ConsultaPorticEB: executado em E.Br ;

+ BuscaSB: executado eni SBf

Uma requisição (req) de caminho de um ponto X a uni destino y é ei«aviada à estaçã.o-base
.EBx, a qual executa o método .Buscam.B. Este método calcula a árvore de caminhos com raiz X
(T(X)), como as informações de um dado estado, (k), em geral, o estado mais recente. Cmo o
ponto y não esteja em T(X) ou o caminho encontrado em T(X) não seja satisfatório, o método
Busca/éter.E.B é executado.

O procedimento .Busca/nterEl? escolhe um servidor de busca S.Bj para solicitar que seja cal-
culado um caminho entre os pontos X e y. Dessa forma, a partir de T(X), esse procedimento
constrói um conjunto ( austosX.ate.Raizes) a ser enviado para S.Bj, contendo os pesos dos mel-
hores caminhos de X até Raízes(Gx).

S.Bf recebe como parâmetros o conjunto Custosa.ate.Raízes, X, y, a requisição req e o
estado k passado por EZ?x e executa o procedimento Z?uscaSl?, que calcula um caminho de X
a y, se existir. Para tanto, S.Bj pode invocar remotamente na estação-base EBV o método
Oonsu/taPodãc.BB para obter informações sobre os pesos dos melhores caminhos de Raízes(GV )
a y, para o estado k.

Os procedimentos são descritos em maiores detalhes nas seções a seguir.

4.8.1 Busca de caminhos em E.Bi

Conforme foi explicado anteriormente, toda requisição de caminho de um ponto X a um
destino y é enviada à estação-base E.Bx , a qual executa os métodos Buscam.B e Busca/nterEZ?
apresentados a seguir:

Procedimentos BuscaEB e BuscalnterEB

O procedimento de busca pode ser descrito pela função a seguir. E-Bx recebe uma requisição
(req) para um caminho de X a y. Onde, req pode ser do tipo local ou global. Considere k como
sendo o identificador do estado mais recente calculado por -E.Bx

Procedure BuscaEB(X, Y, req)

.EBx calcula a árvore de caminhos mínimos Tk(X) com informações

do estado k (estado mais recente).

if y c E.Bx then
/q' Se há um cama,nho PxV com]]/ cu,sto i'n,fer'lor cl constaTtte õ, retorn,ct PxV 'k/
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if ] um ca!)linho Pxr Ç T*(X) Peso(J'.Kr) $ õ then

return Px},
esse

Seja P:.*.. := { /'xr Peso(/'xr) é mínimo }

P:..., := BuscalnterEB(X, Y, req, .r*(X), k)
Seja /3,.i. o caminho de peso mínimo entre P:.t- e P:«t-

return /3«,i«.

else

return BuscalnterEB(X, Y, req, Tk(X), k)

]:nd Procedure

Quando y C T'(X), e existe um caminho Pxr de X a y ta! que Peso(Pxr) $ õ, PxV é
retornado ao cliente, independentemente da existência de um outro caminho ligando X a y com
custo menor passando por nós de outras estações-base. õ é definido de maneira arbitrária. Um
exemplo de como (5 pode ser definido, é sendo uma função da distância de X a y ou baseado no
histórico de cálculos de caminhos anteriores.

Procedure BuscalnterEB(X, Y, req, T, k)

C,u,stosX .üte.Raã,zes .= $

/* encon,tra, os caminhos para, as raizes */
for each r C Raízes(Gxl* do

if r C T'(X) then
/I' gIJ,arda, em ClustosX.ate.Raizes o custo do caminho

de X. Q r presente e'ríl TK ÇXb, se eltstir4'/

C'ustosX.ate.Raizes := C'ustosX.ate.-Raízes U {r, Peso(X, r)}

else

Cu,stosX.ate.Raizes C'ustosX.ate.Raizes U {r, oo}

Resp RPC(SB:, BuscaSB(X, \', :eq, C'u.to.X.«t..R«á;.s, k))

if req = Global then
/* Resp é um, caminho: Rt -> NI -> ... -> Y */
Seja Rt o nó inicial do caminho Resp. Rt C Raízes(G,r)
Seja Pt' o caminho de X a R*, em T*(X).
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/# Beta,ra-se o n,ó Rt do conjunto I'/

Seja o conjunto Pí = a - R*

/* Retorna o Ganir\ho Pt U Resp +/
return Pt U Resp

esse

/* Real) = (Rt, C) retém,a o nó Rt em Rai,zes(Gx)
que gera o caminho de X Q Y com custo mínimo C I'/

Seja C o peso mínimo calculado por S.B{ para chegar em Y. E, Rt C Raizes(Gx)
o nó que origina tal caminho. Seja Pt o caminho de X a Rt, em Tk(X).
/+ Rotor'na o caminho Pt, com peso C */

return Pt

End Procedure

Procedimento ConsultaPorticEB

Uma estação-base EBV também pode executar o procedimento (,'onsuZÉaPodicE.B, invocado
remotamente por algum servidor de busca do sistema. Esse procedimento devolve os custos dos
melhores caminhos dos pontos r C Raízes(Gr)t a y para o estado k. Maiores detalhes sobre
onde este procedimento é chamado podem ser encontrados em 4.8.2.

Procedure ConsultaPorticEB(Y, k)

C'ustosRa zes.ate.y := 0

for each árvore PT*(-&) do

if y c P7'*(R{) then
/# guarda em CustosRaizes.ate.y o custo do melhor caminho Ri a Y,

presente em PTK ÇRÜ j'/

CustosRaizes-ate.Y := CustosRaizes-ate.Y U {Ri, Peso(Rí, y)}
esse

C'ustosRaÍzes-ate.y := C'ustosRaZzes.ate.y U {R., oo}

return C'rastos.Rai-ves.ate.y

End Procedure
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4.8.2 Busca de caminhos em S.Bí

Os será,idores de busca SB, executan-t o procediillento l?uscaSZ?rX, y, req, (.:ustosX.ate.Ba-
ãzes, kJ que recebe os pontos X e Y, o tipo de requisição, o conjunto CzzstosX.aÉe.Raízes e o
estado (k), enviados pela estação E.Bx

Essa função obtém um caminho (se houver) com raiz em X e destino Y. Para tanto, Sl?,
utiliza uma das árvores-modelo. Os detalhes de implementação de como as ár'ç'odes-modelo são
usadas num ambiente com acesso concorrente são discutidos no Capítulo 5.

O resultado retornado pela função .BzzscaS-B depende do tipo de requisição: se a requisição for
local, é retornado o nó Rt em Ra zes(GX) que origina o melhor caminho conhecido para chegar
em Y, bem como o custo C' calculado para o caminho de X a Y

No caso de uma requisição do tipo Global, é retornado o caminho completo P calculado de X
até Y. Nesse caso, após o servidor de busca obter a rota de X a Y, presente na árvore SPT, obtida
com os dados de SG, o servidor de busca SZ?f necessita contactar cada uma das estações -EBi
que possuem um subcaminho Pi de P, visando obter a descrição completa dos nós que compõe
a

O procedimento -Buscas.B está apresentado a seguir. Considere que a função Z)ánamSPT
obtém um caminho P' entre X e Y, recebendo-se os conjuntos (:ztstosX.ate.Raízes, (:ustosBa-
ázes.ate.y e o estado k. Para tanto, Z)ánamSPT utiliza a árvore-modelo Mlr.Ç, os conjuntos
(:ustosX.ate.Raizes e GKstosRaázes-afe.y e o algoritmo proposto por j181, conforme descrito na
seção 4.5

Os detalhes de como o caminho é calculado, utilizando a estrutura de árvores modelo (apre-
sentadas na seção 4.5) será descrito no Capítulo 5.

Procedimento BuscaSB

Procedure BuscaSB(X, Y, req, Custosa.ate.Raízes, k)

CustosRaázes-ate. y := RPC(.EBr, ConsultaPorticEB(Y, k))

P' := DinamSPT(X, Y, C'ustosX.ate.Raízes, GustosRaázes-ate. y, kl

if req = Local then

Seja Rt o nó em Raízes(C;x) de El?x que está no caminho P'
de X até y e C o custo associado.

return {n., C}
else

Seja P=PI -> P2 -> .> Pn -> Py o caminho global, montado buscando-se
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os caminhos iilt.erinediários (P:) nas respect-i''.'as EBs envolvidas con:l o caminho P'
return P

End Procedure

4.9 Atualização do sistema

O processo de atualização do sistema segue um modelo parecido com a técnica de barreiras
de sincronização j141 , utilizada em sistemas paralelos e distribuídos. Para tanto, é escolhido um
coordenador dentre as estações-base do sistema (-EBa), o qua! será o responsável por iniciar o pro-
cesso de atualização global. O coordenador envia uma mensagem Update.Rsetrk-F-Z2 (supondc-se
que o estado atual é k, k + l identifica o novo estado) para cada uma das estações-base. Uma
mensagem com a ação Update.Rwsetrk-fÍJ e contendo o novo conjunto TaZ)(:ostra zesk+i é
enviada para os servidores de busca do sistema.

Assim que um servidor de busca S-B:j recebe a mensagem Update.-Rwsetrk-t/2 com o novo
estado TabOustRaázes(Gi)k'bi de -EBi, com l $ ã $ JV, é iniciado o procedimento para iniciar a
atualização do seu grifo interno SGJ, com os dados de TabCustRaázes(Gi)k+i . Assim que todos
os conjuntos TabCustRaÍzes(G{)k'bt para o estado k + l são recebidos por S.Bj, é realizada a
atualização do conjunto de árvores-modelo de S-B(.j) (apresentadas na seção 4.5). Esta etapa
consiste em executar o algoritmo dinâmico ou o estático (caso o primeiro estado esteja sendo
gerado), para que cada uma das árvores-modelo seja atualizada com os novos valores (estado
k + 1) recebidos das estações .EBi. Assim que as árvores tenham sido atualizadas, é enviada
uma mensagem .ReceíuedRwsetrk-f-72 para cada estação -E.Bí, confirmando o recebimento dos
conjuntos Tabu'ustRaázes(Gi)'+: , do estado k + l.

Após todos os servidores de busca terem enviado a mensagem ReceáuedRwsetrk-f/J, para a
estação E.Bi, é enviada uma mensagem neceáuedRsetrk-+/J para o coordenador, EBc Depois que
cada estação .B.B{, com l $ á .É N tenha enviado a mensagem neceáuedRsetrk-f-72 para .EBo,
E.Bc envia uma mensagem (Commàt-RSetrk-+-Z2) para que cada estação .EZ?i passe a utilizar
efetivamente o seu novo estado. A mensagem Commát.nSetrk-f/J também é enviada para os
servidores de busca, para que os mesmos utilizem os dados do novo estado nas pr(5ximas buscas.

A figura 4.6 apresenta o procedimento de atualização de 3 estações. E.Bi foi escolhida para
ser a estação coordenadora EBc. Supõe-se que o estado global do sistema é k e -E.Bc inicia a
transição para atualizar o sistema para o estado É + 1. Para isso, inicialmente .FBc envia uma
mensagem (/pdate.RSetrk-+/,) para EBi e EJ?2. Após as duas estações receberem a mensagem
de atualização, .E.Bt, EB2 e -EZ?c executam a etapa (1), a qual consiste eln atualizar as suas
árvores pórticos e enviar os novos conjuntos -rab(:ustRaãzes(G'i)k':: para os servidores de busca.
Esta etapa não foi representada para não sobrecarregar a figura. Assim que todos os servidores
de busca responderem que receberam os novos conjuntos Tabu'ustRai-7esj:+i para a estação
EB{ , .EB. envia a mensagem Receáued.RSetrÉ-+-7? para EZ?c 2. Quando todas estações enviarem

2Deve-se ressaltar que os servidores de busca somente enviam as mensagens de recebimento dos conjuntos
Tabu'ustRatzes(GÍ)k+' após terem atualizado as suas árvores-modelo.
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Commit.Rset {k+l }

Figura 4.6: Processo de atualização do sistema para o estado k + l

a mensagem Receiued.RSetrk-f-7) para -E-Bc (incluindo a própria estação .E.Bc), E.Bc: envia a
mensagem C'ommãt-RSetÍ#-+/) para todas estações e servidores de busca, os quais fazem o estado
k + l tornar-se o estado atual.

4.10 Clomplexidade estimada para trocas de mensagens

E apresentada uma estimativa do tamanho da informação trafegada na rede durante a etapa
de atualização. Devido à natureza dos tipos de mensagens que o modelo utiliza, acredita-se que
a análise do tamanho das mensagens em conjunto com o número de mensagens trocada agrega
mais informação do que a simples análise do número de mensagens trocadas sem uma definição
mais precisa sobre qual o tipo das mensagens.

Dessa forma, considere um sistema contendo P estações-base, Q servidores de busca, cu-
jos particionamentos de grifos geram Conjuntos Raízes de comprimento N. Para a análise
aqui apresentada, considera-se que os servidores enviam 2 tipos de mensagens: mensagens con-
tendo informações referentes ao novo conjunto TabCustRaàzes e mensagens que apenas enviam
informações menores, como a mensagem Update.Rset. Assume-se que as mensagens que não
enviam conjuntos Tabu'ust.Raízes apresentam colhprímento constante, O(1). E as que contêm
conjuntos TabGustRaázes tem complexidade O(N:).

Avaliando a etapa de atualização, verifica-se que inicialmente o coordenador precisa enviar P
mensagens Update.Rset às estações-base, de comprimento O(1) . Após as estações-base calcularem
os novos conjuntos 7ab(?ustRaázes, estes devem ser enviados para todos servidores de busca, logo
são enviadas P.C? mensagens Update.Rwset de comprimento O(.V2). Assim que todos servidores
de busca receberem todos conjuntos TabCustRaízes, são enviadas P.Q mensagens Receáued.Rmset
de O(1). A próxima etapa consiste no envio de P mensagens Receáued-Rset das estações-base para
o coordenador. Tendo recebido todas as notificações de mensagens Receàued.Rset, o coordenador
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envia P + Q ntensagens Goma,zt-Rset para estações-base e será'odores de busca de comprimento
O(1). Portanto, a complexidade do con:tprimento da informação trafegada na rede durante a
at.ualização é O(P.Q..V2). Apenas para dar um exemplo prát.ico, no caso de gratos distribuídos
com Conjuntos Raízes com cerca de 100 nós, estimou-se que as mensagens de envio de conjuntos
7ab(:ustRaázes geram niensagelts da ordem de 102 Kb.

4.11 Análise do algoritmo distribuído

Nesta seção é apresentada uma análise do algoritmo de busca apresentado. Em particular,
serão apresentadas considerações para mostrar que o algoritmo calcula um caminho mínimo com
os dados indexados pelo estado k. Além disso, é mostrado também que o tempo de execução do
algoritmo de busca é polinomial, no pior caso.

Considere um grifo G particionado em t estações-base e um servidor de busca S.Bj. Para
simplificar, admita que os conjuntos Raízes(Gt) representam 100% das bordas de -E.Bt. Com os
dados amazenados nas estações-base, o algoritmo de busca:

A. obtém um caminho mínimo para os dados indexados pelo estado k nos servidores, se õxr
0

B. o tempo de execução da busca é polinomial, no pior caso

Inicialmente, será mostrado o item A

Considere inicialmente um cliente C' solicitando um caminho de X a y. Neste caso, EBx
recebe a solicitação e obtém 7.x

i) Se y C 7.x e Peso(Pxr) $ (5xr, Pxr é retornado para o cliente C, para efeitos de
otimização. Neste caso, pode ocorrer de Pxr não ser mínimo, pois pode existir um caminho /Çr
passando por outras estações-base, tal que o Peso(/%r) < Peso(Pxr). Por isso, a otimização
não é considerada se é desejado mostrar que o caminho calculado é mínimo, com os dados
presentes nos servidores.

ii) Considere então .5xr = 0, logo se y C 7.x e Peso(Pxr) > .5xr, EBx gera o con-
junto C'ustosX.ate.-Raizes e se colecta ao servidor de busca S/3:j para que o mesmo obtenha
um caminho mínimo de X a y com dados do estado global indexado por k. O conjunto
(:ustosX.ate.Raízes é enviado para o servidor de busca SBj, que inicia a execução do pro-
cedimento BuscaSB para obter um caminho.

Inicialmente, o procedimento BuscaSB solicita o conjunto C'ustosRaázes-a&e.y através da
chamada do procedimento ConsultaPorticEB em .E/3r . Com os conjuntos (:ustosX.ate.Ra-
ízes e C'ustosRaázes-ate.y, S.Bj atualiza o grifo SG. O grifo SG neste momento, apresenta
arcos (u, u) contendo os custos dos caminhos mínimos interligando os nós u a u com os dados
do estado indexado por k. A partir de SG, um algoritmo para obtenção de caminho mínimo é
executado para calcular uln caminho de X a Y. Esse algoritlno pode ser estático ou dinâmico.
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Dessa forma. S.B, obtém um caminho n:tíninlo de X a y com os dados dos estados indexados
por k en:l cada estação-base.

Em particular, se a requisição cliente é global. S-B, necessita requisit.ar os subcaminhos Pí
em EB*.

A seguir é mostrado o item B, ou seja, o tempo de execução do algoritnlo de busca é polino-
mial, no pior caso. Para a análise é assumido que o tempo de transferência de mensagens neste
sistema tem tempo polinomial. Todas as mensagens do sistema tem comprimento polinomial.

Para mostrar que o algoritmo de busca roda em tempo polinomial, no pior caso, assuma que
as piores implementações de algoritmos de busca conhecidos tem tempo polinomial. Neste caso,
i) executa em tempo polínomial, pois essencialmente a construção de 7.x e o retorno do caminho
PxV consiste na execução de um algoritmo de busca de caminhos mínimos no grifo Gx

Por outro lado, o tempo de execução de ii) é polinomial, no pior caso. Isso porque a geração
de 7k, conforme discutido anteriormente, tem tempo polinomia!. Durante a execução do procedi-
mento BuscaSB, a geração do conjunto C'ustosRaízes-ate.y custa O(n) . A etapa de atualização
do grifo SG de SB.j é O(n) e o cálculo de caminho mínimo de .X a y em SG é dependente do
tipo de algoritmo de busca sendo usado, que assume-se ter tempo de execução polinomial.

Finalmente, caso a requisição seja do tipo global, é necessário buscar em EBt os subcaminhos
Pt. A etapa de busca de Pt em .EBt é O(n) e a transferência de dados é assumida ter tempo
polinomial, logo essa etapa adicional também tem tempo polinomial de execução.

4.12 Considerações gerais

Este Capítulo apresentou um modelo para realizar a busca de caminhos em gratos distribuídos
em um conjunto de servidores. Em particular, ele permite que os dados armazenados nos arcos
sofram alteração. A atualização do estado global pode ser feita utilizando algoritmos de busca
dinâmicos. Conforme foi visto, o modelo assume a existência de 2 tipos de servidores especiais:
estações-base e servidores de busca. As estações-base armazenam um subgrafo do domínio de
aplicação. Todas as atualizações de arcos de um dado subgrafo G{ são enviadas para estação-base
EBi . As estações-base conhecem apenas as informações dos subgrafos que elas armazenam. Os
servidores de busca mantêm informação do estado global entre estações-base. Toda requisição
de caminho de uln ponto X a Y é encaminhada para a estação EBx, a qual executa as funções
de busca para prover uma estimativa (se existir) de caminho para o cliente.



Capítulo 5

Implement ação

Neste Capítulo, serão descritos detalhes da implementação do sistema proposto no
Capítulo 4. A implementação está disponível em http : //www . ime . usp . br/-mlv/di.stgraph/
index.htm]..

5.1 Arquiteturas computacionais distribuídas

Um dos principais objetivos deste trabalho é proporcionar que um grifo possa ser parti-
cionado em subgrafos disjuntos, os quais podem estar localizados em máquinas diferentes. Para
isso, torna-se necessário adotar algum modelo de computação distribuída que permita a descen-
tralização dos subgrafos de um grato.

Assim, decidiu-se seguir um modelo para a criação de um grifo distribuído usando CORBA
(Common Object Request Broker Architecture)l . CORBA é uma arquitetura para desenvolvi-
mento em computação distribuída baseada no modelo RPC (Remate Procedure Cala) 1231.
Através do modelo RPC é possível que um cliente consiga executar um procedimento de um
programa que está rodando em uma máquina remota e obter os dados de resposta, sendo que
todo o processamento referente à chamada do procedimento é feito na remotamente. Para chamar
o método remoto, o cliente dispõe de um interface (prozy), contendo as assinaturas dos métodos
do programa, que está sendo executado na máquina remota. O CORBA funciona como uma
camada intermediária (máddieware) responsável pela comunicação cliente/servidor.

Uma das grandes vantagens de CORBA é sua característica multi-plataforma e multa-lingua-
gem, ou seja, um cliente escrito em Delphi rodando em uma estação Windows pode perfeitamente
se comunicar com um programa escrito em Java rodando em UNIX, por exemplo. Isso é possível,
pois para o desenvolvimento de sistemas em CORBA é necessário que se especifique um arquivo de
interface escrito em uma linguagens própria conhecida como /níezl/ace Z)e#nàtáon Language (IDL).
Esse arquivo de interface é posteriormente compilado por um compilador presente na biblioteca
CORBA, que gera o código para a linguagem de programação para a qual ele foi projetado.

l http://www.Olhe.org/



CAPITU;L05. T\ TPT .R\,{ F.NTA C A r) 53

Por exen[plo, un] con:tpilado] para a linguagem Ja't'a gera as classes Java. que representam os
tipos descritos no arquivo de interface IDL. Out.ra característica de CORBA é que existe uma
grande quantidade de serviços padronizados que permitem auxiliar o desenvolvimento. A seção
5.2 apresenta os principais serviços da arquit.etura.

Exist.em outras arquiteturas de computação distribuída, dentre elas destacam-se a arquitetura
Jaua Remota JL/ethod /nuocatáon2 da Sun NlicroS) stems e DCOhi3 da \licrosoft que não apre-
sentam características como multa-plataforma/multa-linguagem. Logo, decidiu-se usar CORBA
para o suporte à computação distribuída. Existem várias implementações de CORBA. Para a
implementação do trabalho aqui apresentado, o pacote CORBA usado é o JacORB 1.4.14, por
ser uma implementação gratuita.

5.2 Serviços da arquitetura CORBA

Uma das vantagens de CORBA é a quantidade de serviços que a arquitetura oferece. Os
COR.B.Ásemãces são coleções de serviços em nível de sistema, empacotados com interfaces es-
pecificadas em IDL. A OMGs ( Oblect Management Grolzp), órgão responsável pela arquitetura
CORBA, publicou padrões para quinze serviços:

e Serviço de Ciclo de Vida: deÊne operações para criar, copiar, mover e remover componentes;

e Serviço de Persistência: provê uma interface única para armazena componentes persis-
tentemente, sobre uma variedade de servidores para armazenamento, incluindo Bases de
Dados Orientadas a Objetos (ODBMSs), Bases de Dados Relacionais (RDBMSs) e arquivos
(Bat Fte;)\

e Serviço de Nomes: permite que componentes localizem outros componentes por seu nome;

e Serviço de Eventos: permite que componentes se registrem para receber eventos específicos.
Este serviço define um objeto bem-conhecido chamado euent cAanne{ 1231 que colete e
distribui eventos entre componentes independentesl

e Serviço de Controle de Concorrência: provê um gerenciador de bloqueios, que podem ser
solicitados em transições ou por t/zreads;

o Serviço de TYansação de Objetos: provo uma coordenação de commát (realização de uma
transição) em duas fases, entre componentes recuperáveis, usando transições ./7at (plana)
ou transições aninhadas;

e Serviço de Relacionamento: provo um modo para criar associações dinâmicas (ZÍnks) entre
componentes independentes. Pode-se usar este serviço para qualquer tipo de ligação entre
componentes;

2 http://j ava.sun.com/products/j dk/rmi /
3 http://www . microsoft . com/com/tecla/DCOM . asp

4 http://www .jacorb .org

3 http://wwn* .omg .org
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+ Serviço de Ext.ernalização: provo un] padrão para obtenção de dados dentro e fora de um
componente, usando um mecanismo de strean:t;

e Serviço de Consult.a: prevê operações de consultas para objetos. É um superconjunto
de SQL e é baseado na especi6cação SQL3 e Object. Quere Language (OQL) do Object
Database Xlanagement Group(ODXIGj;

e Ser\,iço de Licenciamento: prevê operações para medir o uso de componentes e garantir a
compensação justa para seu uso. O serviço permite qualquer modelo de controle de uso,
em qualquer ponto de um ciclo de vida do componentes

e Serviço de Propriedades: provo operações que permitem associar valores nomeados (pro-
priedades) com qualquer componente. Usando este serviço, podemos dinamicamente asso-
ciar propriedades com um estado do componentes por exemplo, um título ou uma data;

e Serviço de Tempo: provê interfaces para sincronizar tempo em um ambiente de objetos
distribuídos;

e Serviço de Segurança: provê um arcabouço completo para segurança em ambiente de ob-
jetos distribuídos. Permite autenticação, listas de controle de acesso, confidencialidade e
nãc-repudiação. Também gerencia a delegação de credenciais entre objetost

e Serviço de Traduz- provê um serviço como as páginas amarelas para objetos; permite que
objetos publiquem seus serviços e ofereçam tarefas;

e Serviço de Coleção: provo interfaces CORBA para, genericamente, criarem-se objetos e
agrupa-los dentro de coleções. Assim, múltiplos objetos podem ser manipulados como um
grupo

A implementação do trabalho aqui proposto utiliza alguns destes serviços, como o serviço
de nomes, mas deseja-se utilizar os serviços de segurança, [rader e de persistência em versões
futuras.

5.3 IDL

A seguir é mostrada a IDL (/nte7:/ace Z)escüptáon Language) do sistema apresentado neste
trabalho. A IDL foi desenvolvida visando-se atender os requisitos principais da arquitetura
apresentada neste trabalho.

Para tanto, há dois módulos encapsulando a parte central da IDL: dgraph e orb. No inte-
rior do módulo orb, há elementos de uso geral, por exemplo a exceção DgServerException, a
seqüência VertexldSet, a estrutura de dados DgAbstractData, a seqüência DataSet e a estru-
tura DgAbstractRequest.

A sequência VertexldSet permite a criação de uma lista de identificadores de vértices de
grafos do sistema. A estrutura DgAbstractData representa o custo de um caminho formado por
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uma sequência de vértices. Para isso. DgAbstractData mantém uma seqüência VertexldSet e
unl campo para armazenar o custo (vague). A sequência DataSet representa un-la coleção de
objetos DgAbstractData.

A estrutura DgAbstractRequest encapsula as informações gerais representando uma men
vagem a ser trafegada entre os ser'ç'idores do sistema. A seguir, é apresentada unia lista dos
campos atualmente utilizados pelo sistema:

id: identificador global único do processo que está tratando a mensagem no servidor correntes

remoteld: identificador do processo que está tratando a mensagem no servidor remoto. Pode
ocorrer de um processo Ái necessitar executar uma ação de outro processo Á2 (remoto ou
não) e receber a resposta. Nesse caso, este campo permite que ,4i, ao enviar a mensagem
para '42, especifique o seu identificador, para poder receber o resultado da computação
efetuada por Á21

remoteServer: da mesma forma que um processo .4i pode precisar usar o seu identificador
remoteld, é vital que ele também possa identificar o seu o endereço, para que possa receber
a resposta da computação em outro agente, por exemplo Á2. O campo utilizado para isso
é remoteServerl

type: identifica o tipo de agente que deve tratar a mensagem;

status: identifica o resultado da computação de uma mensagem por um dado agente, normal-
mente indicando a causa do problema. Para tanto, foi definida uma coleção de respostas
possíveis do sistemas

data: Os dados pertinentes à mensagem sendo enviada, por exemplo, o valor de um caminho
entre dois pontos quaisquer de um determinado grato;

stateld: identificador do estado global do sistema sendo usado nas ações a serem desempenha
das para tratar a mensageml

post.ti.on: normalmente, o sistema gera mensagens relativamente grandes. Dessa forma, em
muitas situações, é necessário particionar a mensagem em várias partes, a serem transmi-
tidas. O campo position permite identificar qual a posição da sub mensagem recebida.
Assim que todas as partes tenham sido recebidas, será possível remontar a mensagem origi-
nal no servidor de destino, para ser usada pelo sistema. O sistema implementado apresenta
métodos especiais que tornam transparente para os agentes o fato de a mensagem ter sido
enviada em partes ou não, uma vez que eles sempre recebem a mensagem completa;

total: Esse campo permite identificar o número de partes que compõem uma mensagem pre
viamente particionada em um conjunto de sub mensagens.

Verificou-se que o sistema apresenta dois tipos possíveis de mensagens: mensagens de a-
tualização e de busca. Para tanto, foran-t criadas duas estruturas especiais DgSearchRequest
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e DgUpdateRequest implententando mensagens de busca e mensagens de atualização da ar-
quitet.ura. respect.ivamente. Essas estruturas estendem DgAbstractRequest. A ideia inicial da
diferenciação foi de se poder ter at.ributos específicos para cada t.ipo de mensagem.

A seguir são apresentados os campos específicos para mensagens para realização de buscas:

sourceVertex: identifica o nó inicial do caminho solicitado para ser calculados

destVertex: identifica o nó final do caminho solicitado para ser calculados

searchType: o tipo de função de busca: Local ou Global

Em princípio, alguém poderia pensar que os campos sourceVertex e destVertex são des-
necessários, haja vista que já existe o campo data, herdado de DgAbstractData. Isso não é
verdade, pois se forem observadas mensagens como as enviadas durante a execução do agente
F'ãndRsetá?yÁgent, descrito na seção 5.6.3, observa-se que o campo data é o responsável por
armazenar o resultado dos melhores caminhos do conjunto Raízes(Gr) a y, enquanto os campos
sourceVertex e destVertex representam as informações específicas dos pontos origem e destino
do caminho solicitado por um cliente.

Por outro lado, a estrutura DgUpdateRequest utiliza apenas um campo específico descai.p
'Fq r\n '-llr\ onrxr/\ r\nPn alnTr ar fqaa/lv'arar\ac' or\lxT'o nr /xao f4rl n+Blnl vannnL'-LVlx} qu\' o\-l vç }/alce bllY ICbJL LlvObllyvuD DVL./lb cb\vÇD \.l\- ouu(Xllüa\ av.

No interior do módulo orb há o módulo servem o qual encapsula as interfaces descrevendo os
servidores do sistema. Para tanto há uma interface genérica, DgAbstractServer à qual mantém
o método processRequest. Esse método recebe um argumento DgAbstractRequest e lança a
exceção DgServerException

Dada à existência de dois tipos de servidores no sistema, o módulo servem possui ainda as
interfaces DgBaseServer e DgSearchServer as quais estendem a interface DgAbstractServer
A intenção do uso dessas interfaces adicionais também foi a de se adicionar possíveis futuros
métodos específicos a um dado tipo de servidor.

O código a seguir apresenta a IDL do sistema em detalhes:

Listing 5.1: Interface Description Language desenvolvida
l
2

3

4

5

6

7

8

g

10

1 1

12

13

14

/++
'k ferver .id].
+
+

+ Tais IDL speciíies
+ Framework
+

+ author Marce].o L.
+ Apri1-, 2003
+
+/

the data structures for the Distributed Graph

module dgraph
{
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!6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3g

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

51

52

53

54

56

58

60
61

62

63

64

65

modu].e orb
{

exception DgServerException
{

} ;
string wby;

typedef sequente <stri-ng> VertexldSet;

va].uetype DgAbstractData

publ i.c VertexldSet vertexldSet ;
public í].oat va].ue;

{

public DgAbstractData nextNode;
} ,

typedef sequence <DgAbstractData> Data$et;

va].uetype DgAbstractRequest
{

pub].i.c string id;
public string renoteld ;
public string renoteServer ;
pub].ic ]-ong type;
public ].ong status ;
publ-i.c DataSet data;
pub].ic ].ong stateld;
pub[i.c ].ong position;
pub].ic ].ong total

valuetype DgSearchRequest
{

DgAbstractRequest

public string sourceVertex ;
public stri.ng destVertex;
pub].ic lona searchType ;

valuetype DgUpdateRequest : DgAbstractRequest

public string des Gripe ion ;
{

} ;

module ferver
{

interface DgAbstract Servem
{

voi.d processRequest(in DgAbstractRequest req) raizes (
DgServerException);

66

67

68

69

70

7.1

} ;

interface DgBaseServer DgAbstractServer -C} ;

interface DgSearchServer
} ;

DgAbstractServer {] ;
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Um detalhe import.ante a ser observado é que a IDL desenç'olvida procura utilizar os conceitos
genéricos para mensagens e interfaces servidores justamente para permitir que no't'as ações sejam
adicionadas ao sistema sem que sejam feitas alterações no conteúdo do arquivo descritor da IDL.

5.4 Hierarquia de classes

Nesta seção se apresenta a hierarquia de pacotes criada para as principais classes do projeto
desenvolvido. A seguir são apresentados os 12 pacotes principais do projeto desenvolvido.

dgraph

dgraph.ddgraphs.datastruct

dgraph.ddgraphs graph
dgraph.ddgraphs.exception
dgraph.exception

dgraph.].isteners
dgraph.orb
dgraph.orb.ferver
dgraph.ferver
dgraph.servem.baseserver

dgraph.servem.searchserver
dgraph.util

Nos próximos itens serão apresentados os pacotes em maiores detalhes, inclusive mostrando
as principais classes que os compõem.

5.4.1 dgraph

Este pacote apresenta as classes que implementam os servidores do sistema. Essas classes
permitem instanciar servidores de busca, estações-base e clientes do sistema.

As principais classes deste pacote são:

BaseServerl-mpl

SearchServerlmpl
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DGraphCli.ent

A classe BaseServerlmpl permite que seja instanciada uma estação-base do sistema. Para
tanto, é necessário indicar o caminho de um arqui't'o de configuração de propriedades, conforme
será vist.o na seção A.2. Analogamente, a classe SearchServerlmpl permite que seja instanciado
um servidor de busca do sistema. também lendo um arquiç'o de configurações.

A classe DGraphCI i.ent permite a instanciação de um cliente do sistema. Uin cliente pode
solicitar informações de buscas locais ou globais de caminhos, enviar dados para atualizações,
etc, conforme será descrito na seção A.4.

5.4.2 dgraph.ddgraphs.datastruct

Esse pacote foi desenhado para manter estruturas de dados especiais que vão sendo incorpo
rodas ao sistema. Atualmente, há 5 classes e interfaces que merecem destaque especial:

Li.nkab].e

Linkab].eList

Pri.orityQueue

Pri.orityQueueElem

Priori.tyVector

A classe Li.nkableLI.st implemente a estrutura de !isto duplamente ligada. Os objetos a
serem inseridos nas listas devem obrigatoriamente implementar a interface Linkable.

A interface Pri.orityQueue apresenta métodos descrevendo o protótipo de uma implementação
de fila de prioridades. Em particular, a classe PriorityVector é uma implementação de Pri-
ori.tyQueue. Os itens a serem inseridos nas filas de prioridades devem obrigatoriamente ser
instâncias da classe Priori.tyQueueElem, o qual mantém um objeto do tipo Comparableltem.
Conforme será visto adiante, dois objetos que implementam a interface Comparableltem podem
ser comparados entre si.

5.4.3 dgraph.ddgraphs.graph

Esse pacote apresenta as classes responsáveis pela implementação de uma biblioteca para
permitir acessos concorrentes a um grifo. As classes principais desse pacote são:

AbstractData

AbstractGraph
AbstractVI.sitor
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Algori.thmNST

A].goritllms

Comparableltem
Data

DDException

DuplicateElementException
Dynami. cUpdateListener

DynamicUpdateRegister

Edge

Graph

InAnotherGraphException
NSTTest

Verter

VertexNotFoundExcepti.on

Uma descrição mais detalhada da biblioteca implementada pode ser encontrada no item 5.5.
Os algoritmos até agora utilizados pela arquitetura estão neste pacote. Como já foi explicado
anteriormente, os algoritmos de busca podem ter uma natureza estática ou dinâmica. Os al-
goritmos de busca estática estão na classe Algoritlms. Dentre eles, destaca-se o algoritmo
de Dijkstra implementado com fila de prioridades (classe PriorityVector presente no pacote
dgraph.ddgraph.datastruct).

Com relação aos algoritmos dinâmicos, a arquitetura disponibiliza uma implementação do
algoritmo proposto por Narváez et al., apresentado no Capítulo 3. A classe que implemente o
algoritmo dinâmico se chama AlgorithmNST. Ela implemente os passos descritos pelo algoritmo
dinâmico proposto por Narváez et al., apresentando a possibilidade de ser executado como uma
implementação do primeiro método ou segundo método incrementais.

Maiores detalhes de implementação sobre as classes com o algoritmo de busca dinâmica podem
qpr xriatnc nn cnpãn A l

5.4.4 dgraph.ddgraphs.exception

Este pacote mantém as classes de exceções gerais do sistema

A seguir são listadas as classes do pacote:

DgraphException

ServerExcepti.on
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A classe DgraphException serve para captura de exceções enter-módulos que estão rela-
cionadas às estruturas de dados e grifos do sistema. A classe ServerException. por sua vez,
possibilita o tratamento de exceções inter-módulos relacionadas com problemas en] servidores do
ql qtpm n

5.4.5 dgraph.listeners

Este pacote apresenta interfaces especiais para implementação de Zásíeners.
apresentados as principais classes deste pacote:

A seguir são

MTAgentLI.stener

PTAgentLI.stener

Os objetos que implementar a interface MTAgentLI.stener recebem eventos sobre o término
da execução de um dado objeto MTAgent. Conforme será visto, a classe MTAgent trata da
criação/atualização de uma determinada árvore-modelo. Analogamente, os objetos que imple-
mentam a interface PTAgentLI.stener recebem eventos indicando o término da execução de um
dado objeto PTAgent, que trata da criação/atualização de uma dada árvore pórtico.

5.4.6 dgraph.orb / dgraph.orb.server

Estes pacotes apresentam as classes geradas pelo compilador de IDL, quando executado com
a IDL mostrada na seção 5.3. No caso específico do compilador de IDL do JacORB, são geradas
aproximadamente 40 classes que mapeiam a IDL do sistema em linguagem Java.

5.4.7 dgraph.server

Este pacote apresenta classes genéricas de uso tanto com servidores de busca (SearchSemers)
quanto estações-base (.BaseSemers) . As classes principais são:

AbstractÂgent
AbstractRequest
AbstractServer
RootSet

SearchAgent

SearchRequest

UpdateAgent

UpdateRequest
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},maiores detalhes da funcionalidade destas classes serão dados na seção 5.6.8

5.4.8 dgraph.server.baseserver

Este pacote apresenta as classes que se relacionam com as ações de estações-base do sistema,
como por exemplo, os BS.4gents. Dentre as principais classes e interfaces deste pacote, destacas-
se

BaseServer

BaseServerAdapter

BaseServerRequestAgent
FindRset2YAgent

PTAgent

RequestSubPathAgent

UpdateDataLinkAgent

UpdateLinkState

UpdateRSetAgent

UpdateTransacti.onAgent
UpdateTransactionTimer

Maiores detalhes sobre as classes apresentadas serão dadas na seção 5.6.8 e na seção 5.6.2

5.4.9 dgraph.server.searchserver

Este pacote apresenta as classes que se relacionam com as ações de servidores de busca do
sistema, como por exemplo, os SS,4gents. Dentre as principais classes e interfaces deste pacote,
destacam-se:

Commi.tRSetAgent

MTAgent

PerformShortestPath
SearchServer

SearchServerAdapter
UpdateRWSetAgent

},llaiores detalhes sobre as classes apresentadas serão dadas na seção 5.6.8
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5.4.10 dgraph.util

Este pacote apresel)ta classes gerais ao sistema implementado. Dentre elas, destacam-se

Constante

DefaultComparable

Defau ]. tCompaab ].eltem

Props
ThreadTask

ThreadTaskManager
útil

A classe Constants armazena valores de constantes. A interface Defau]tComparab].e permite
estabelecer padrões de comparação entre os objetos que a implementam. Por exemplo, as classes
Edge e Vertex implementam essa interface, para possibilitar comparações entre os objetos. A
classe DefaultComparab[e[tem é uma imp]ementação da interface Defau].tComparable para
possibilitar a comparação de um objeto do String com qualquer outro que implemente a interface
Defau].tComparable.

A classe Props é um sángZeton l81 para armazenamento de propriedades. A classe Thread-
TaskManager permite o controle do número mínimo e máximo de processos sendo executados
concorrentemente. Por exemplo, se o número máximo de processos concorrentes é 5, essa classe
somente dispara o processo número 6 depois que algum dos 5 processos, que estão sendo exe-
cutados, terminar. Os processos a serem inseridos no gerenciador necessitam estender a classe
abstrata ThreadTask. O gerenciador de processos (ThreadManager) é utilizado principalmente
na atualização das árvores pórticos e árvores-modelo, para limitar o número máximo de processos
concorrentes.

A classe util apresentam métodos genéricos utilitários, como métodos para formatação de
saída de impressão.

5.5 Uma biblioteca para gratos com acessos concorrentes

Devido à natureza concorrente e distribuída do sistema, as bibliotecas utilizadas que dão
suporte à criação de estruturas de dados baseadas em gratos, precisam ser bem definidas. Em
geral, as bibliotecas atualmente disponíveis em Java, como por exemplo a apresentada em http :
//www . cs . rpi. edu/projects/pb/jgb/ não se adequam ao modelo proposto.

Em geral, vários processos podem estar executando algoritmos de busca sobre um mesmo
grafo, sendo que as implementações conhecidas não possibilitam, de imediato, tal funcionalidade.
Por isso, foi implementada uma biblioteca especial para permitir o processamento concorrente de
algoritmos de busca en] um inesnio grifo alocado na memória do servidor. Esta seção destina-se
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<<intedace>>

g

<<lntedace>>

Cloneable

Figura 5.1: Diagrama de classes da biblioteca de grifos da arquitetura

a apresentar a biblioteca desenvolvida

A figura 5.1 descreve de maneira geral as principais classes que compõem a biblioteca.

Em princípio, há a classe abstrata AbstractGraph. Essa classe representa a estrutura genérica
de um grato. Na biblioteca, a classe Graph é um exemplo de classe concreta que estende
AbstractGraph. As classes Edge e Vertex implementam as estruturas de arcos e vértices, re-
spectivamente. A classe AbstractGraph apresenta tabelas mapeando o seus conjuntos de arcos
e vértices. Ela também possui os métodos necessários para inserção, remoção e atualização dos
seus componentes internos.

A classe Vertex mantém uma !isto de arcos chegando ao objeto Vertex corrente ({ncoming-
.Foges) bem como a lista de arcos saindo do objeto Vertex corrente (outgoÍng.Edges). Devido
à necessidade de que vários processos possam executar algoritmos ao mesmo tempo, a classe
Vertex mantém tabelas especiais para indexar informações como a distância anual do vértice
corrente à raiz da árvore de caminhos sendo calculada por um determinado processo. Para que
um agente designado para realizar um algoritmo de caminhos consiga armazenar e consultar
dados referentes ao seu processo, ele precisa passar o seu identiâcador (threadld). Por exemplo,
um agente que deseje saber qual é o nó pai do vértice v pode usar o método getParent (String
threadld) , passando o seu identificador (threadldl.

A classe Edge apresenta métodos e campos apropriados para as funções especiais de arcos.
A biblioteca não apresenta especializações de arcos, como por exemplo, o conceito de arestas. A
implementação de arestas pode ser feita com dois arcos com pesos idênticos, mas em sentidos
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int'ersos, ligados ao mesmo par de vértices.

Conforme descrito anteriormente. uma das principais características da arquitetura proposta
é que os arcos podem sofrer atuaiizações periódicas. Dessa forma, a classe Edge implementada
pela biblioteca permite que sejam armazenados vários valores para custos, indexados pelo estado
(k) ao qual eles estão associados. Como apresentando anteriormente, a cada atualização de
estados, os arcos podem passar a possuir novos valores de custos.

De acordo com a especificação da biblioteca, um arco pode ser de dois tipos: Erige.SÍn-
gZe.UaZue ou Erige.À/uZtã.UaZue. Nos arcos Erige.MuZt{.UaZue vários valores de custos podem
ser associados ao arco, para um determinado estado (k). Entretanto, cada valor associado ao
arco em um determinado k precisa possuir um identificador único, normalmente o identiâcador
global único (threadld) do agente executando algum algoritmo no grato. Os arcos do tipo
.Erige.SángZe. Ualue permitem apenas um único valor para o custo, para cada estado.

Normalmente, os arcos em um grato são do tipo Erige.Síng/e.Ualue, isto é, aceitam apenas
um único valor a eles associados, para cada estado. Entretanto, no caso dos grafos SGf, que ar-
mazenam os conjuntos Tabu'ustRaázes(G{ ) em SSJ , existem arcos que são do tipo Erige.À/uZfá. UaZue
Os arcos desse tipo são justamente aqueles que se ligam aos nós especiais Origem e Sorvedouro.
Isso ocorre pois esses arcos apresentam valores particulares para cada processo de busca sendo ex-
ecutado por agentes no servidor de busca, possivelmente para o mesmo estado (k). Assim sendo,
assim que um agente, por exemplo, o agente PerformShortestPathAgent é executado no servi-
dor de busca, ele atualiza os custos dos arcos contendo os nós Origem(Gx) ou Sorvedouro(Gr),
com os valores enviados pelas estações EBx e .EBV , respectivamente.

A utilização de arcos .Bege.MwZtá. UaZue permite que a mesma estrutura de dados seja utilizada
por inúmeros agentes do tipo PerformShortestPathAgent, economizando espaço de memória
alocada. Uma implementação alternativa sem a utilização de arcos Erige.MuZt{. UaZue poderia ser
muito custosa, pois para cada agente PerformShortestPathAgent sendo executado, uma réplica
do grifo SG deveria ser criada. Isso é necessário, pois para cada prcesso sendo executado, os
pesos de arcos que possuem conexões com os pontos X ou Y apresentam valores diferentes para
cada requisição sendo atendida.

Devido à característica dinâmica do sistema, a classe Edge implemente as interfaces Dynamic
UpdateLI.stener e DynamicRegisterListener. A interface DynamicRegisterListener disponi-
biliza métodos para registrar e remover objetos que implementem a interface DynamicUpdate-
Listener. A interface Dynami.cUpdateLI.stener apresenta o protótipo de um método genérico
dynamicUpdateAction. A idéia é que qualquer classe que implemente Dynami.cRegisterListener
permita cadastrar objetos (que implementem DynanicUpdateListener) qTJe serão informados
assim que houver uma alteração de custo no arco (classe Erige).

De uma forma geral, as classes que descrevem a estrutura de grafos implementam as interfaces
Cloneable, AbstractVisitor e Comparableltem.

A interface Cloneable permite que sejam criadas cópias (clones) dos objetos bem como
dos componentes internos que também implementam a interface Cloneable. A interface Abs-
tractVI.sitor permite que os elementos que constituem um grato possam ser visitados de forma
recursiva para algum fim, por exemplo, a impressão dos itens que compõem o grifo.
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A interface Comparableltem apresenta métodos gerais que permitem a personalização de
funções de comparação entre os objetos do sistema. Essa interface disponibiliza dois métodos a
serem in-tp]ementados: comparab]e]tem e getComparab].eID. O método comparableltem recebe
um objeto que imp]ementa Comparab].eltem como parâmetro e devolve, se houver, o objeto que
apresenta o mesmo '''açor retornado pe]o método getComparab].eID.

5.6 Arquitetura das classes servidoras

A partir deste momento será dada uma descrição da arquitetura das principais classes que
compõem a estrutura de servidores do sistema. Para tanto, a figura 5.2 descreve em um diagrama
de classes UML as principais associações e estrutura de hierarquia das classes.

Os itens a seguir irão apresentar com maiores detalhes as classes apresentadas no diagrama da
figura 5.2. A ordem de apresentação das classes foi formulada visando um melhor entendimento.
Pala isso, as classes foram divididas nos seguintes grupos, de acordo com a funcionalidade: classes
de solicitação (request), classes agentes (agente), classes de representação de domínios, classes de
implementação de servidores e classes adaptadoras.

5.6.1 Classes de solicitação

As classes de solicitação (request) são responsáveis por armazenar dados referentes a uma
solicitação de ação a ser transmitida ou trocada entre servidores e clientes. Dentro da arquite-
tura proposta neste trabalho, previu-se a existência de dois tipos especiais de requisições: de
atualização (update) ou de busca (search).

Todas as classes de solicitação da arquitetura servidora estendem a classe AbstractRequest .
Essa classe apresenta os campos genéricos de uma solicitação. Dependendo do tipo de solicitação,
podem existir campos específicos. Neste caso, há duas classes as quais estendem Âbstract-
Request: SearchRequest e UpdateRequest. A classe SearchRequest apresenta campos es-
pecíficos para uma solicitação de busca de caminhos, por exemplo, os vértices inicial e final da
requisição. Analogamente, a classe UpdateRequest apresenta campos específicos para solicitações
('jp n tllnli,,n,.ã..-.

UYWv-

]:iá uma estreita relação entre as classes para solicitação geradas pela IDL descrita na seção 5.3
e as classes de solicitação da arquitetura servidora. Mais especificamente, AbstractRequest a-
presenta os mesmo campos apresentados em DgAbstractRequest, SearchRequest possui os mes-
mos campos de DGSearchRequest e UpdateRequest mantém os mesmos campos de DgUpdate-
Hequest

A opção de se utilizar outro conjunto de classes de solicitação na arquitetura servidora e
não aproveitar as classes de solicitação geradas pelo compilador IDL foi devida à intenção de
manter as classes da arquitetura servidora o mais separadas possível das classes mapeadas pela
IDL, permitindo que a arquitetura independesse da IDL utilizada. O principal motivo dessa
abordagem é permitir que as classes que implementam as camadas superiores do modelo não
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utilizem classes que são destinadas à implementar as camadas de comunicação. Dessa forma,
uma mudança futura da arquitetura usada na camada de comunicação (por exemplo, de CORBA
para RXll) seria transparente para as camadas superiores.

Para tant.o, foram desenvolvidas algumas classes adaptadoras que realizam a ponte entre as
classes da arquitetuia servidora e as classes geradas pelo compilador IDL. No caso específico das
classes de solicitação, há 3 classes adaptadoras, que realizam as associações entre classes servido-
ras e c]asses mapeadas peia compi]ador ]])L: DgAbstractRequestlmpl, DgSearchRequestlmpl
e DgUpdateRequestlmpl. Essas três classes possuem métodos que permitem as conversões entre
classes mapeadas e classes servidoras e vice-versa.

5.6.2 Classes agentes

De acordo com o tipo de funcionalidade à qual o servidor se destina, ele terá um conjunto
definido de ações pertinentes, a serem desempenhadas. Uma ação comum a um dado servidor
do sistema é sempre desempenhada por um agente. Os agentes são processos especiais que
são iniciados pelos servidores a fim de realizar uma tarefa específica. Em geral, os agentes são
processos leves (ZàgAtweáght processos), tais como threads em Java.

Todos os agentes da arquitetura servidora implementam a classe abstrata AbstractAgent.
Essa classe apresenta 2 métodos: run e execute. O método run é devido ao fato de que
AbstractAgent implemente a interface Runnable. Assim que o agente é criado, é executado
o código no interior do método run. O método execute recebe um objeto AbstractRequest,
contendo os valores de uma requisição previamente solicitada pelo agente. Isso ocorre porque
esse método serve pma que o agente continue um processamento previamente paralisado, devido
à necessidade de se realizar uma solicitação de alguma tarefa de outro agente, por exemplo.
Assim que a solicitação é devolvida (um objeto AbstractRequest), o agente pode continuar o
seu processamento previamente paralisado.

Nas figuras 5.3 e 5.4, são apresentadas as ações desempenhadas por estações-base e servidores
de busca, bem como os seus respectivos agentes invocados por clientes e/ou servidores. As ações
apresentadas acima das linhas tracejadas se relacionam com os processos de busca de caminhos
enquanto aquelas nas partes inferiores são usadas para executar a atualização de estados do
sistema. Para uma melhor compreensão do texto, decidiu-se classificar os agentes do sistema
em dois grupos, de acordo com o tipo de servidor ao qual eles estão associados. Assim, de
acordo com o local onde um agente é executado, ele pode ser chamado de BSagent (executado
en] estações-base) ou SSagení (executado em servidores de busca).

5.6.3 -BS.4.gente para busca de caminhos

Os itens a seguir apresentarão os principais agentes da arquitetura implementada
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Figura 5.4: Relação de ações e agentes em servidores de busca
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O agente BaseServerRequestAgent

O agente BaseServerRequestAgent é responsá't'el por tratar a requisição cliente de um ca
minho de X a Y. Para isso, é calculada a árvore de can:Linhos com raiz em X, com os dados do
estado corrente do ser't'odor El?x (k) , Este agente implemente as funcionalidades do procedimento
BuscaEB, conforme apresentado na seção 4.8.1.

Quando não há um caminho entre os pontos X e Y ou o caminho encontrado não apresenta
um peso aceitável, o procedimento BuscalnterEB é executado. Esse procedimento escolhe um
dos servidores de busca para realizar o processamento considerando-se as informações globais.

O agente FindRset2YAgent

Uma estação-base EBr também pode executar o agente FindRset2YAgent, invocado
remotamente por algum servidor de busca do sistema. Esse agente retorna os custos dos melhores
caminhos dos pontos r € Raízes(Gr) a y, a partir dos dados de Gr, com estado igual ao
valor passado na variável k. Ê utilizado o procedimento ConsultaPorticEB, anteriormente
apresentado na seção 4.8.1.

O agente RequestSubPathAgent

Esse agente é requisitado por servidores de busca (durante a execução do procedimento
BuscaSB, descrito no item 4.8.2), quando a solicitação cliente é por uma requisição de ca-
minho global. Nesse caso, após o servidor de busca ter calculado o caminho enter-estações, é
necessário solicitar a cada estação-base participante do caminho calculado o fornecimento de
todos os pontos que compõem o subcaminho dentro de seu grato. Essa ação é executada pelo
agente RequestSubPathAgent.

5.6.4 SS.Agente para busca de caminhos

O agente PerformShortestPathAgent

Um servidor de busca S.Bj executa o agente PerformShortestPathAgent para obter caminhos
com os dados globais do sistema. Este agente implementa as funcionalidades do procedimento
BuscaSB, executado pelos servidores de busca. Maiores detalhes desse procedimento podem ser
encontrados na seção 4.8.2.

Para tanto, os servidores de busca SZ?j recebem uma mensagem da estação-base E-Bx, com
os pontos X e Y, o tipo de requisição, o conjunto CustosX-ate-Rai.zes e o estado (k) que se
deseja usar para o cálculo.

E calculado um caminho de X a Y, se existir, a partir do grato SGj, utilizando-se para tanto
uma réplica temporária dos dados presentes na árvore-modelo com raiz Origem(Gx) e estado
k, M-Z}. Conforme foi explicado anteriormente, o grato SG, é mantido por S.Bj, com os dados
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dos conjLu-Lt.os Tabu'ustRaázes((;l 1, enviados pelas estações-base BSí, durante os processos de
nt 1 1 n l i vn p :i n dn nct nH nc

Para realizar a busca de um caminho de X a y enl SG,, são utilizados nós especiais de
SG, para representar X e Y. O nó Origem(Gx) faz conexão cona os vértices que descre't,em
o conjunto Raízes(Gx). Os arcos que saem de Origem(Gx) e se ligam aos nós do conjunto
Raizes(Gx), têm seus pesos definidos de acordo com o conjunto CustosX.ate.Raizes enviado
pela estação--base que solicitou o caminho, Z;Bx

Analogamente, o nó Soruedmro(Gv) se colecta aos vértices que descrevem o conjunto
Ra zes(Gv), cujos pesos dos arcos são definidos no conjunto CustosRaizes-ate.Y . O conjunto
CustosRai.zes.ate.Y é obtido pela chamada do agente FindRset2YAgent (descrito anterior-
mente) na estação que contém o nó Y (E-Br).

As definições dos pesos dos arcos de Origem(Gx) e Soruedmro(Gr) são executadas pelo
método updateGraphWI.thRWSet e podem ser descritas como segue: SGj mantém apenas 2 nós,
Origem(Gi) e Sm'uedouro(Gi), para cada conjunto Raízes(Gi). Assim, caso SBj receba 2
solicitações de busca, de Xi a yi e de X2 a y2, tais que {Xi, X2} c E.B. e {yl, ya} C EBz, SGj
se utiliza do mesmo nó aragem(G.) para representar Xi e X2 e, analogamente, o mesmo nó
Sorued(mro(G;) para representar yi e y2, para realizar as buscas.

Dessa forma, o procedimento DynamSPT descrito em 4.8.2 permite obter um caminho de
X a Y a partir da réplica da árvore-modelo Mlr} , atualizando-se os arcos especiais com os pesos
enviados nas mensagens CustosX-ate-Rai.zes e CustosRai.zes.ate.Y e utilizando-se o algoritmo
dinâmico descrito no Capítulo 3. Maiores detalhes podem ser encontrados no item 4.5.

O resultado devolvido pelo agente PerformShortestPathAgent depende do tipo de requisi-
ção: se a requisição for local, é retornado o nó Rt em Raizes(Gx) que origina o melhor caminho
conhecido para chegar em Y bem como o custo C calculado para o caminho de X a Y

No caso de uma requisição do tipo Global, é devolvido o caminho completo P calculado de X
até Y. Nesse caso, após o servidor de busca obter a rota de X a Y, presente na árvore SPT, obtida
com os dados de SGj, o servidor de busca S.BJ necessita contactar cada uma das estações .E.Bi
que possuem um subcaminho -r?, de P, visando obter a descrição completa dos nós que compõem
P

5.6.5 .B$.Agente para atualização de estados

O agente Update'l\'ansactionAgent

Conforme apresentado na seção 4.9, a atualização global do sistema é feita por uma estação-
base coordenadora. Para tanto, após um intervalo de tempos a partir da última atualização do
estado global, é disparado o agente UpdateTransactionAgent no coordenador, que é responsável
por coordenar as tarefas de atualização do estado. Basicamente, este agente envia mensagens às
estações-base e servidores de busca para que sejam calculados novos estados, envia mensagens
para que os servidores realizem a ação de sedimentação do novo estado (commit), etc. Para o

cesse intervalo é configurado no arquivo de propriedades da estação-base coordenadora



CAPÍTULOS. IX-lPLENIENTACAO 72

cálculo de novos estados, at.ualizaçã.o de árvores pórtico e árvores-modelo. os será'odores executam
agentes específicos. como por exemplo. o agente UpdateRsetAgent, descrito a seguir.

O agente UpdateRsetAgent

O agent.e UpdateRsetAgent é criado por uma estaçãc-base, para tratar as mensagens t,'p-
date.Rset, enviadas pelo coordenador. Dentre as principais funcionalidades desse agente, destaca-
se a atualização das árvores pórtico ou a criação delas (caso esteja sendo gerado o primeiro
estado), bem como o envio do conjunto TabCustRaizes, gerado pela atualização das árvores
pórtico, para a lista de servidores de busca do sistema. Assim que todos os servidores de busca
devolvem a mensagem ReceÍued.Rwsef, UpdateRsetAgent envia para o coordenador a mensagem

ece ued.Rset. Para a atualização das árvores pórtico, os servidores de busca instanciam os
agentes PTAgent que são processos (ThreadTask) a serem inseridos no gerenciador de proces-
sos ThreadTaskManager. Os agentes PTagent executam os algoritmos de busca estática para
criação das árvores ou algoritmos dinâmicos para atualização. Maiores informações sobre as
classe ThreadTask e ThreadTaskManager podem ser obtidas na seção 5.6.8

O agente CommitRsetAgent

O agente CommitRsetAgent é instanciado por uma estaçãc-base para tratar uma mensagem
C'ommát.RsetÍÃ-+.ZJ, enviada pelo coordenador. Dessa forma, a estação-base passará a utilizar
as informações do estado (k + 1). Também este agente atualiza informações para que o agente
UpdateDataLI.nkAgent (apresentado na próxima seção) passe a receber mensagens para atuali-
zações de arcos e armazenar os novos valores para os arcos, indexados pelo estado k + 2.

O agente UpdateDataLinkAgent

Conforme foi explicado anteriormente, o agente permite receber mensagens contendo listas
de novos pesos para os arcos do subgrafo mmazenado na estaçãc»base E-B{. Os dados recebidos
são sempre armazenados no próximo valor de k (estado), para que na próxima atualização de
estados, eles sejam efetivamente utilizados.

5.6.6 SS.Agents para atualização de estados

O agente UpdateRwsetAgent

O agente UpdateRwsetAgent é criado por um servidor de busca, para tratar as mensagens
L'pdateRmset, enviadas pelo coordenador. Dentre as principais funcionalidades desse agente,
destaca-se a atualização das árvores-modelo ou a criação delas (caso esteja sendo gerado o
primeiro estado). Para a atualização das á.rvores-modelo, os servidores de busca instanciam
os agentes MTAgent. que sã.o processos (ThreadTask) a serem inseridos no gerenciador de pro-
cessos ThreadTaskManager. Os agentes MTagent executam os algoritmos de busca estática para
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criação das árvores ou algoritmos dinâmicos para atualização. Nlaiores inforlBações sobre as classe
ThreadTask e ThreadTaskManager podem ser obtidas na seção 5.6.8 Assim que todas árvores-
modelo tenham sido atualizadas, UpdateRwsetAgent envia uma n«mensagem RecezuedRmset para
t.odas est.ações-base participantes da etapa de atualização.

O agente ClommitRwsetAgent

O agente CommitRwsetAgent é instanciado por um servidor de busca para tratar uma men-
sagem Commát.RwseZT'k-+/J, enviada pelo coordenador. Dessa forma, o servidor de busca passará
a utilizar as informações do estado (k + 1), enviada junto a mensagem Oommát-Rmset, para re-
alizar os processamentos de busca de caminhos.

5.6.7 Classes de representação de domínios

As classes de representação de domínios permitem que sejam identificados, por exemplo,
quais os vértices que compõem o Conjunto Raízes de um dado servidor ou quais os vértices que
constituem a área de cobertura da estação-base. Dentre as principais classes representantes de
domínios, destacam-se as classes RootSet e ServerArea.

A classe RootSet permite que seja armazenada a descrição dos vértices que formam o Con-
junto Raízes de uma dada estação-base. A classe ServerArea, por sua vez, possibilita o encapsu-
lamento dos detalhes sobre quais os vértices que compõem a partição do domínio a ser controlada
por uma dada estação.

5.6.8 Classes de implementação de servidores

As principais classes da arquitetura servidora são aquelas que implementam os servidores.

Todos os servidores da arquitetura proposta implementam a classe abstrata AbstractServer
Essa classe apresenta a lógica e estruturas de dados genéricas para os dois tipos de servidores
propostos neste trabalho: estações-base e servidores de busca. Por exemplo, os servidores apre-
sentam uma estrutura de dados descrevendo um grato (classes AbstractGraph e Graph).

A classe AbstractServer apresenta o método abstrato processRequest, o qual precisa ser
implementado por suas subclasses. Esse método recebe como parâmetro um objeto AbstractRequest,
contendo a requisição a ser atendida pelo servidor. Essa classe apresenta métodos genéricos, como
por exemplo, para realizar a conexão remota com outros servidores, realizar a remoção de estados
antigos que não estão sendo mais utilizados ou particionar a mensagem en't'fada em várias partes.

As estações-base são implementadas pela classe BaseServer e os servidores de busca são
implementados pela classe SearchServer. As classes BaseServer e SearchServer estendem a
classe AbstractServer e, portanto, precisam possuir uma implementação concreta do método
processRequest. Esse método realiza a associação entre solicitação e agente, ou seja, identifica
para qual agente a solicitação deve ser encaminhada.
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A trecho de código mostrado a seguir exemplifica o método processRequest da classe
BaseServer:

Listing 5.2: Exemplo do método processRequest

2
3
.4

5
/++

# P7'0cess a leques t .
o r' c t { en t s .)

Tais method {s catZed by r'emite ob.jects (seruers
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51

32

+/
public void processRequest(AbstractRequest req)
{

(req == null) return;

AbstractÂgent agent = nu]].;

if (req. remoteld != nul-l) {
agent =(AbstractAgent) pendingRequests.get(req.remoteld);

}

// the agent att"eady ezists
if (agent 1= null) [

agent .execute (req);
}

{

// tais {s a new request, then {t {s anatyzed
// and the v'eght action {s per.for'med
e].se {

switch (req.type) C
case AbstractServer . FIN]).Y.IN.F'PRESS

performFindlnterPath((SearchRequest) req) ;
break;

case AbstractServer . PERFORM.PATA.SEARCH : {
performPathSearch((SearchRequest) req);
break;

}

}

case AbstractServer , UPDATE.RSET: {
perfornUpdateRSet((UpdateRequest) req);
break;

}

case AbstractServer . START.UPDATE.GLOBAL.STATE : {
if (am[coordi.natal && transactionT].mer == nu].].) {

transactionTimer = new UpdateTransactionTimer(tais)
transact i onTI.mer . start ( ) ;

}

break;

case AbstractServer . START.UPDATE.LINK.VALUE :
if (generatorLinkUpdates == null) [

generatorLinkUpdates = new UpdateLinkState(Leis)
generatorLI.nkUpdates . starto ;

{

}

break;
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53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76
77

78

}

case AbstractServer . UPDATE.GLOBAL
if ( anl coordi.Datar ) {

startG].obalState o

break;
}

}

SKATE
{

case AbstractServer .COMMIT.RSET: {
perfornConmitRSet((UpdateRequest) req);break;

}

case AbstractServer.RQST.SUB.PATA: {
performSubPathRequest((SearchRequest) req) ;
break;

}

case ÀbstractServer . UPDA'rE.LINK.VALUE : {

performUpdateLink((UpdateRequest) req) ;
break;

}

defau].t : {
Uti]..getlnstanceo.println("There is no acta.on for

type :: " + req.type);
break;

}80

81

82

83

}

}

}

Assim que uma requisição chega à classe BaseServer. é verificado o identificador descrito
no campo remoteld da solicitação. Este é procurado na lista de solicitações pendentes para
verificar se a solicitação é o resultado de um pedido de algum agente previamente acionado. Se
esse for o caso, a requisição é passada ao agente, para que o mesmo consiga continuar seu proces-
samento. Para isso, é chamado o método execute do agente, passando-se a solicitação (objeto
AbstractRequest), conforme descrito anteriormente. Assim que o agente finaliza sua execução,
ele automaticamente solicita a sua retirada da lista de requisições pendentes do servidor.

Caso a solicitação não esteja na lista de requisições pendentes, é avaliado o campo type da
requisição para que seja instanciado o agente (processo) correio para tratar a requisição.

Dentre uma das principais tarefas de atualização de estações-base, destaca-se a atualização das
árvores pórtico. Para tanto, a classe BaseServer instancia um agente especial, PTAgent, que é um
processo leve ( tAread). Dessa forma, BaseServer implemente a interface PTAgentListener a qual
permite que um agente PTAgent informe ao servidor quando ele terminou o seu processamento.

Para evitar que muitos processos sejam executados simultaneamente, os objetos BaseSer-
ver apresentam uma instância da classe ThreadTaskManager, para permitir o controle fino do
número mínimo e máximo de processos (classes ThreadTask) sendo executados ao mesmo tempo.

Analogamente para os servidores de busca, uma das principais tarefas da etapa de atualização
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é a atualização das ár'ç'ores-modelo. Para tanto, a classe SearchServer instancia um agent.e
especial. MTAgent, que é uni processo (thread) responsável para realizar a atualização de uma
árvore-modelo. SearchServer implemente a interface MTAgentListener e também utiliza uma
instancia da classe ThreadTaskManager.

5.6.9 Classes adaptadoras

As classes adaptadoras foram desenvolvidas para realizar a integração entre as classes prin-
cipais da arquitetura servidora proposta e as classes geradas pelo compilador IDL. Conforme
foi explicado anteriormente, o principal objetivo dessa ação é manter um certo grau de isola-
mento da arquitetura proposta e uma particular IDL, possibilitando assim que uma mudança na
organização na IDL, não acarrete mudanças drásticas nas classes que descrevem a arquitetura
servidora, mas apenas nas classes adaptadoras.

Conforme apresentado no item 5.6. 1, as classes de solicitação apresentam classes que permitem
a transformação de dados entre classes de solicitação servidoras e classes de solicitação da IDL.

Analogamente para os servidores de busca e estações-base, foram desenvolvidas as classes
BaseServerAdapter e SearchServerAdapter que realizam a associação entre as classes que
descrevem os servidores geradas pelo compilador IDL e as classes servidores da arquitetura
proposta.

As classes geradas pelo compilador IDL para mapear servidores de busca ou estações-base
estendem a classe DgAbstractServerPOA. Dessa forma, as classes DgBaseServerPOA e DgSearch-
ServerPOA estendem DgAbstractServerPOA e são as classes geradas pelo compilados IDL para
mapear estações-base e servidores de busca, respectivamente.

A classe BaseServerAdapter estende DgBaseServerPOA e SearchServerAdapter estende
DgSearchServerPOA.

5.7 Remoção de estados

Uma das tarefas de estações-base e servidores de busca é realizar a remoção de estados antigos,
que não são mais utilizados. Os servidores da arquitetura utilizam uma política simples que, pode
ser melhorada, de acordo com as necessidades. Basicamente, são removidas as informações de
estados E tais que E $ k -- #, onde k indica o valor do estado atual e x é o valor indicado na
propriedade dgraph . numpreservedstates, presente nos arquivos de configuração dos servidores.
Maiores detalhes sobre os arquivos de configuração podem ser encontrados em A.2.

Assim que uma solicitação de busca de caminhos é devolvida ao cliente, o resultado do
processamento para encontrar o caminho é removido pelos servidores. Na prática, a regra geral
para remoção dos dados calculados durante uma busca de caminhos é a seguinte: assim que
um agente é removido do seu servidor hospedeiro, o processamento gerado pela sua execução é
removido, especialmente valores de distâncias de caminhos, que são mantidos nos grifos. Para
realizar a remoção dos dados gerados por uma busca, é utilizado o identificador threadld da
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mesma

Nlaiores detalhes podem ser encontrados no apêndice A ou na documentação do código irn
plementado.

5.8 Considerações gerais

Este Capítulo apresentou detalhes de implementação do modelo proposto no Capítulo 4.
Conforme foi visto, CIORBA foi a arquitetura para computação distribuída utilizada na imple-
mentação do modelo. A IDL de6nida na seção 5.3 foi especificada visando limitar a necessidade
de grandes alterações, caso novas funcionalidades venham a ser incorporadas.

Para permitir vários processos executando algoritmos (por exemplo, de busca) na mesma
estrutura de um grifo, foi desenvolvida uma biblioteca especial que permite acessos concorrentes,
conforme descrito na seção 5.5. As classes servidores apresentadas na seção 5.6 apresenta a
arquitetura definida para a implementação de servidores do sistema. As classes que compõem a
arquitetura servidoras foram classificadas em 5 grupos, de acordo com a funcionalidade: classes
de solicitação (requesf) , classes agentes (agente) , classes de representação de domínios, classes de
implementação de servidores e classes adaptadoras.

Em particular, conforme foi visto na seção 5.6.9, foram utilizadas classes adaptadoras l81 na
implementação para possibilitar que as classes que compõem as camadas superiores da arquite-
tura não tenham interferência das classes que definem as camadas mais baixas. Essa abordagem
é particularmente interessante, caso se deseje alterar, por exemplo, a arquitetura de computação
distribuída usada, pois permite que a alteração seja transparente para as camadas superiores da
arquitetura.

Toda ação que é desempenhada por um servidor do sistema é tratada por um agente 5.6.2.
Os agentes são processos especiais (ZighfweágAt processos) que estendem a classe AbstractAgent.
São exemplos de agentes, os agentes relacionados com ações de estações-base (BS.4gents) e os
agentes relacionados com ações desempenhadas em servidores de busca (SearchSemers) .



Capítulo 6

Testes

Nesta seção são mostrados alguns resultados coletados em testes efetuados com a arquite-
tura implementada. Veremos comparações relativas à qualidade da solução, assim como testes
de desempenho do sistema.

6.1 Ambiente computacional

Os testes foram realizados com os equipamentos disponíveis no Laboratório de Computação
Paralela e Distribuídas, em máquinas Pentium ll com 400 MHz e 128 MB de memória RAM,
em sistema operacional Linux. A versão da linguagem Java utilizada foi o pacote JDK 1.3.12 e
o pacote CIORBA usado foi o JacORB 1.4.1a

6.2 Visão geral

Os testes efetuados permitiram realizar comparações de desempenho com a arquitetura im-
plementada, comparando-se os principais parâmetros envolvidos. Para tanto, foram realizados
testes variando-se o Conjunto Raízes considerado, o grau, o número de nós, entre outros. Além
disso, foi verificada a influência da porcentagem de arcos afetados, escalabilidade, bem como
comparações entre algoritmos de busca dinâmicos e estáticos e testes de qualidade da solução
encontrada. Também foram efetuadas execuções para observar o comportamento do sistema
variando-se o número de clientes ativos. Os testes foram efetuados para vários conjuntos de
servidores. As seções a seguir apresentarão os resultados das execuções realizadas com a arquíte-
tura implementada.

Para os testes realizados, foi considerada a utilização do algoritmo estático de Dijkstra uti-
lizando filas de prioridades e a versão dinâmica do algoritmo de Dijkstra com fila de prioridades

l http://www .lcpd.ime. usp.br/
2http://www.javasoft.com/
3http://wn w .jacorb . org
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usando o primeiro método incremental, conforme apresent.ado no Capítulo 3.

Det'e-se ressaltar que os testes comparativos foram realizados com os mesmos conjuntos de
dados. Esse é unl aspecto import.ante, principalmente para os testes de qualidade de solução
(descritos na seção 6.6), onde a principal preocupação foi a de comparar os valores de custos
de caminhos obtidos variando-se os Conjuntos Raízes. Os valores médios apresentados neste
capítulo foram obtidos considerando-se 5 repetições. Nesse caso, foi necessário calcular valores
obtidos para caminhos considerando-se Conjuntos Raízes de tamanhos variáveis. Dessa forma,
para realizar as comparações e cálculos de erros médios, foi imprescindível que as buscas fossem
feitas em grifos idênticos (em estrutura e nos valores de pesos de arcos).

6.3 Influência do Clonjunto Raízes

Um dos parâmetros mais importantes da arquitetura apresentada neste trabalho é o Conjunto
Raízes. Dependendo do conjunto sendo considerado, o sistema pode ter um desempenho melhor
ou pior. Por isso, foram realizados diversos testes em gratos pmticionados de diversas maneiras.
Foram realizados testes para conjuntos variáveis de servidores, visando-se analisar o desempenho
de ações de busca e atualização no sistema implementado.

Para os testes de verificação da influência do Conjunto Raízes no sistema, foram considerados
gratos contendo aproximadamente 10000 nós, com grau 4. Os gratos foram particionados de
diversas formas e armazenados em 1, 2, 3, 4 ou 5 estações-base, utilizando-se l servidor de busca.
O motivo da escolha de grafos contendo 10000 nós é devido ao fato de que grifos com muito
mais nós não poderem ser alocados em um único servidor com a infra-estutura disponível. Além
disso, os testes para busca de caminhos desta etapa precisam também ser realizados em grifos
alocados em uma única estação-base, para comparar o desempenho do algoritmo centralizado
com o do distribuído.

Em geral, o comprimento atribuído às bordas das partições geradas nas execuções variaram
entre 250 a 500 nós. Assume-se então que o número médio de nós nas bordas das partições é de
aproximadamente 350 nós. Para as bordas fixadas, realizaram-se testes variando-se os Conjuntos
Raízes entre 25% até 100% da borda considerada. Além disso, as execuções efetuadas conside-
raram que, em média, 50% dos arcos sofreram alterações de seus pesos, para serem processadas
na próxima etapa de atualização. As variações de pesos de arcos são aleatórias, dentro de uma
faixa deânida.

As seções a seguir mostram os resultados dos testes avaliando a influência do Conjunto Raízes
nas funções de atualização e busca.

6.3.1 Atualização

Os gráficos 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 apresentam os tempos para a atualização de estados para servi-
dores de busca utilizando o algoritmo estático (SB-E), servidores de busca utilizando o algoritmo
dinâmico (SB-D) . estações-base utilizando o algoritmo estático (EB-E) , estações-base utilizando
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Figura 6.1: Atualização em servidores de busca utilizando o algoritmo estático
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Figura 6.2: Atualização em servidores de busca utilizando o algoritmo dinâmico

o algoritmo dinâmico (EB-D), respectivamente, para gratos de tamanho 10000 particionados em
2, 3, 4 e 5 estações-base. E interessante observar que os gráficos 6.1 e 6.2 não estão na mesma
escalaS

Os gráÊcos 6.5 e 6.6 apresentam comparações entre os tempos de atualização de estados
usando o algoritmo estático e o dinâmico variando-se os tamanhos de Conjuntos Raízes, para
grafos particionados em 2, 3, 4 e 5 estações. O gráfico 6.5 apresenta os resultados comparativos
para a atualização de estados de estações-base e o gráfico 6.6 apresenta as comparações para os
tempos de atualização de servidores de busca.

Os gráficos 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 permitem verificar que para Conjuntos Raízes de tamanhos
pequenos, a variação do número de estações-base apresenta uma influência menor quando com-
parada a Conjuntos Raízes maiores. O gráfico 6.2 permite verificar que o uso do algoritmo
dinâmico, em geral, melhora o desempenho comparativo para grafos particionados em 2, 3, 4 e
5 estações-base. Em particular, para Conjuntos Raízes de tamanhos a partir de 50% da borda,
observa-se que os tempos de atualização em servidores de busca para sistemas contendo um
número maior de estações-base são significativamente maiores do que para sistemas com um
número menor de estações-base. Isso ocorre pois, com o aumento de estações-base, há uma au-
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Figura 6.4: Atualização em estações-base utilizando o algoritmo dinâmico
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Figura 6.6: Comparação entre algoritmos durante a atualização de servidores de busca

mento no número de partições, gerando grifos SG (presentes nos servidores de busca) maiores.
O gráfico 6.3 apresenta os tempos de atualização em estações-base usando o algoritmo estático.
Por esse gráfico, é possível verificar que os tempos de atualização são maiores para sistemas
usando um número menor de partições do grato representante do domínio de aplicação. Isso
ocorre, pois o número menor de partições acarreta subgrafos maiores, o que ocasiona um tempo
de processamento de atudização superior. O gráfico 6.4 apresenta os tempos de atualização
em estações-base usando o algoritmo dinâmico. Por ele, é possível perceber que também para
estações-base, o emprego desses algoritmos, em geral, apresenta resultados melhores quando
comparados aos algoritmos estáticos.

E possível verificar também que o tamanho dos Conjuntos Raízes sendo usados influencia
fortemente o desempenho do sistema. Em particular, é possível observar que os servidores de
busca são mais sensíveis a mudanças no Conjunto Raízes, pois percebe-se que seus tempos de
atualização sofrem um crescimento mais acentuado do que os tempos de atualização de estações-
base. Isso ocorre porque, com Conjuntos Raízes maiores, há um maior número de combinações
possíveis entre nós, indicando um crescimento de tempo de ordem quadrático. Além disso, os
grá.ecos 6.5 e 6.6 apresentam a vantagem da utilização do algoritmo dinâmico nas etapas de
atualização do sistema. O uso do algoritmo dinâmico em servidores de busca apresenta um
desempenho comparativo (gráfico 6.6) superior ao desempenho comparativo mostrado para as
estações-base (gráfico 6.5). Isso ocorre pois os grifos armazenados em servidores de busca são,
em geral, menores em número de nós e com grau elevado. Esse corportamento foi descrito pelos
autores do arcabouço proposto por Narváez et al. j181, onde são apresentadas execuções que
mostram que à medida que o grau aumenta, a complexidade dos algoritmos diminui. Maiores
detalhes estão na seção 9.5 de j181. Deve-se ressaltar que a computação do estado inicial (0),
necessita utilizar algoritmos estáticos, uma vez que os algoritmos dinâmicos assumem a pré-
existência de uma árvore de caminhos previamente calculada.

Os resultados apresentados indican-t que o número de vértices nos Conjuntos Raízes tem
grande importância e por isso, deve-se dar preferências a particionamentos que minimizem o
número de vértices nas bordas.

Uma análise mais detalhada sobre a influência da distribuição no desempenho de atualizações
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Figura 6.8: Buscas locais em função dos Clonjuntos Raízes

de estados globais e buscas de caminhos serão dados na seção 6.9

6.3.2 Buscas de caminhos

Os gráficos 6.7 e 6.8 apresentam resultados para a busca de caminhos globais e locais, respec-
tivamente, para pares de vértices aleatórios (em geral, exigindo consulta ao servidor de busca),
em função do Conjunto Raízes. O gráfico 6.9 apresenta uma comparação entre buscas locais
e globais, apresentando a diferença média em porcentagem entre os dois tipos de buscas, para
gratos particionados em 1, 2, 3, 4 e 5 estações-base, variando-se o Conjunto Raízes.

A análise dos dados apresentados mostra que para gratos particionados em 4 ou 5 estações-
base, apresentam-se tempos de busca razoavelmente maiores do que para partições usando 1, 2 ou
3 estações. Isso ocorre pois à medida que se aumenta o número de partições do domínio, imedi-
atamente torna-se necessário aumentar o número de Conjuntos Raízes (um para cada partiçãol,
o que acaba aumentando o número de vértices e de arcos nos gratos SG, presentes nos servidores
de busca. Para os testes realizados, observou-se que a busca global leva, aproximadamente, 10%
a mais de tempo, para ser realizada, quando comparada aos tempos médios de buscas locais.
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Figura 6.9: Comparações entre buscas !ocais e buscas globais

Conforme pode ser visto através dos gráficos, o tamanho dos Conjuntos Raízes usados é um
importante fator no desempenho das funções de busca do sistema. Por exemplo, com os dados
apresentados, buscas distribuídas com Conjuntos Raízes contendo cerca de 500 nós (100%), as
buscas distribuídas levam entre 2 e 5 vezes o tempo de buscas centralizadas.

6.4 Arcos afetados

Foram realizadas execuções para avaliar a iníiuência do número de arcos afetados durante
as etapas de atualização do sistema. Para tanto, foram feitos diversos testes com gratos parti-
cionados em 2, 3, 4 e 5 estações-base. Para estes testes, o Conjunto Raízes foi fixado em 50% e
rea[izaram-se testes com gratos contendo aproximadamente 10000 nós, com grau 4. Em geral, o
comprimento atribuído às bordas das partições geradas nas execuções foi de 500 nós.

Com essa infra-estrutura, foram realizadas execuções considerando-se que 25%, 50%, 75% e
100% dos arcos tiveram seus pesos alterados, desde a última atualização. Os valores dos pesos
foram modificados aleatoriamente, dentro de um intervalo estabelecido. Os resultados dos testes
podem ser vistos nos gráficos 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13. Eles apresentam os resultados das médias
de tempos para testes de atualização de estados para servidores de busca usando o algoritmo
estático (SB-E), para servidores de busca usando algoritmo dinâmico (SB-D), para estações-
base usando algoritmo estático (EB-E) e para estações-base usando algoritmo dinâmico (EB-D),
respectivamente.

Conforme pode ser visto, aparentemente para os dados testados, o número de arcos afetados
não apresenta uma influência significativa no modelo. Um destaque especial deve ser dado
para os resultados das execuções envolvendo algoritmos dinâmicos, uma vez que elas utilizam
os algoritmos descritos em A.l, os quais foram desenvolvidos com o cuidado especial para que,
independente do número de arcos afetados (incrementos ou decrementos), eles executem um
número lixo de instruções, dependendo apenas da natureza do grato.
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Figura 6.13: Variação de arcos afetados para estações-base usando o algoritmo dinâmico

6.5 Influência do grau

Foram realizados testes para avaliar a influência do grau dos grifos na atualização do sistema
e buscas de caminhos.

Foram feitos testes com gratos particionados em 1, 3 e 5 estações-base. Para estes testes,
os Conjuntos Raízes foram fixados em 30% e realizaram-se testes com grafos contendo aproxi-
madamente 10000 nós. Em geral, o comprimento atribuído às bordas das partições geradas nas
execuções foi de 500 nós. A taxa de arcos afetados foi âxada em 50%.

Com essa infra-estrutura, foram realizadas execuções com grifos possuindo arcos com graus
variando no intervalo de 2 a 8. Os resultados das execuções podem ser vistos nos gráâcos 6.14.
6.].5 e 6.16.

O gráfico 6.14 apresenta valores médios de 50 buscas locais (conforme explicado anteriormente,
uma busca local pode invocar uma chamada a um servidor de busca) de caminhos aleatórios,
variando-se o grau dos grifos, particionados em 1, 3 e 5 estações-base.

O gráfico 6.15 apresenta as médias de tempos para testes de atualização de estados para
servidores de busca usando algoritmo estático (SB-E) e para servidores de busca usando algoritmo
dinâmico (SB-D). Os gratos usados foram particionados em 3 ou 5 estações. Neste caso, SB-3-
D representa os valores obtidos para a atualização de servidores de busca (SB) utilizando o
algoritmo dinâmico, com grifos particionados em 3 estações-base, SB-3-E representa os valores
obtidos para a atualização de servidores de busca (SB) utilizando o algoritmo estático, com grifos
particionados em 3 estações-base. O mesmo raciocínio pode ser seguido para 5 estações

O gráfico 6.16 apresenta as médias de tempos para testes de atualização de estados para
estações-base usando algoritmo estático (EB-E) e para estações-base usando algoritmo dinâmico
(EB-D). Os gratos usados foram particionados em 3 ou 5 estações. Neste caso, EB-3-D representa
os valores obtidos para a atualização de estações-base (EB) utilizando o algoritmo dinâmico, com
gratos particionados em 3 estações-base, EB-3-E representa os valores obtidos para a atualização
de estações-base (EB) utilizando o algoritmo estático, com gratos particionados em 3 estações-
base. Um raciocínio análogo pode ser seguido para 5 estações.
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Conforme pode ser visto pelo gráfico 6.14, para os dados testados, 't'erificou-se que a ç'armação
crescente do grau ocasiona um aumento nos tempos de atualização mais nítido em sist.elas com
l estação-base (centralizados). Para sistemas contendo 3 ou 5 estações-base: pode ser obter't'ado
que o crescimento é bem menos acentuado. Isso pode ser explicado pois para sistemas com 3 ou 5
estações-base, em geral, as buscas exigiam consultas aos servidores de busca, os quais utilizam o
algoritmo dinâmico para atualizar a árvore-modelo necessária para calcular o caminho solicitado.
Conforme descrito em j181, o arcabouço dinâmico proposto por Narváez et al. apresenta uma
diminuição de complexidade em função do aumento do grau do grato. Entretanto, essa tendência
de diminuição não fica nítida para os dados mostrados no gráÊco 6.14: apenas é verificado que o
crescimento é menor para sistemas usando 3 ou 5 estações-base. Isso ocorre pois possivelmente
os graus testados não são muito altos e também porque os procedimentos de busca representam
dois tipos de algoritmos: nas estações-base que recebem a solicitação, é executado o algoritmo
estático e as requisições de caminhos em servidores de busca usam o algoritmo dinâmico. Deve
ser observado que nesses tipos de sistemas, a busca é realizada essencialmente por algoritmos
estáticos.

Em relação ao gráâco 6.15, verifica-se comparativamente que os tempos de atualização em
servidores de busca usando algoritmos estáticos são superiores aos tempos de atualização usan-
do o algoritmo dinâmico. Em particular, o grábco apresenta que para servidores de busca de
sistemas com 5 estações-base com o algoritmo estático, houve a maior taxa de crescimento, em
função do aumento de grau. O gráfico 6.16 também apresenta o fato de que o aumento de grau
ocasiona um aumento nos tempos de atualização de estações-base maior para testes usando o
algoritmo estático. Conforme explicado anteriormente, segundo j181, o aumento do grau acarreta
a diminuição da complexidade do algoritmo dinâmico. Essa tendência não ficou muito nítida
para os testes realizados, possivelmente porque os graus usados nos testes não foram muito
altos. Entretanto, para os testes realizados com servidores de buscas e estações-base (6.15 e 6.16,
respectivamente) usando sistemas com 5 subgrafos e o algoritmo dinâmico, percebe-se que, com
o crescimento do grau, há uma diminuição sutil nos tempos de atualização.

6.6 Qualidade da solução

Foram realizadas execuções para avaliar a qualidade da solução para buscas de caminhos, em
função dos Conjuntos Raízes considerados.

Foram feitos testes com grafos particionados em 3, 4 e 5 estações-base. Para estes testes,
os tamanhos dos Conjuntos Raízes foram fixados em 50% dos tamanhos totais e realizaram-se
execuções com gratos contendo aproximadamente 10000 nós. Em geral, o tamanho atribuído às
bordas das partições geradas nos testes variou entre 300 e 500 nós. O grau dos grifos testados
foi âxado em 4.

Com essa infra-estrutura, foram realizados testes com Conjuntos Raízes variando entre 25%
até 75%. Os resultados dos testes podem ser vistos no gráfico 6.17.

Os valores obtidos são os resultados das médias de erros calculadas para 500 buscas de diversos
caminhos nos grifos testados, comparando-se sempre com o valor correto. Assume-se que o valor
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Figura 6.17: Qualidade da solução variando-se os Conjuntos Raízes

carreto é aquele calculado para cenários utilizando Conjuntos Raízes iguais a 100%. Na realidade,
primeiramente as buscas por caminhos foram testadas utilizando Conjuntos Raízes iguais a 100%.
Depois, os mesmos grifos e valores de pesos de arcos foram utilizados para realizar as mesmas
buscas, considerando-se Conjuntos Raízes vmiando entre 25% e 75%. Deve-se ressaltar que os
testes procuraram utilizar uma distribuição uniforme de nós na borda para formar os Conjuntos
Raízes, evitando uma concentração grande de nós para poucas partes da borda e uma carência
de nós em outras, o que poderia ocasionar grandes contrastes nas soluções encontradas.

Conforme pode ser visto no gráfico apresentado, à medida que são considerados valores
maiores para os Clonjuntos Raízes, o erro médio associado às soluções encontradas diminui. O
assunto de controle de qualidade de solução é bastante importante e abre possibilidades para
inúmeras políticas para tentar melhorar o resultado obtido, por exemplo, obter interpolações
entre nós vizinhos, manter uma distribuição equilibrada de nós da borda, para os Conjuntos
Raízes considerados, entre outras.

6.7 Desempenho em função do tamanho do grato de domínio

Foram realizadas execuções para avaliar a escalabilidade e desempenho do sistema em função
do tamanho do grifo sendo utilizado.

Foram feitos testes com gratos particionados em 1, 2, 3, 4 e 5 estações-base. Cada estaçãc-
base armazenou os maiores gráficos que podiam ser aiocados em memória sem problemas de
falta de memória, considerando a infra-estrutura computacional utilizada. Definiu-se que cada
estação-base armazenada um grifo com 10000 nós e grau aproximadamente 4, isto é, contendo
aproximadamente 40000 arcos. Dessa forma, os testes abrangeram grifos de 10000 a 50000 nós e,
de 40000 a 200000 arcos, aproximadamente. Para estes testes, os Conjuntos Raízes foram fixados
em 50%. Em geral, o comprimento atribuído às bordas das partições geradas nas execuções foi
entre 400 e 500 nós.

Os resultados dos testes podem ser vistos nos gráficos 6.18, 6.19 e 6.20. O objetivo destas
execuções foi justamente ver o comportamento do sistema considerando-se gratos de dimensões
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Figura 6.18: Atualização em servidores de busca em função do tipo de algoritmo
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Figura 6.19: Atualização em estações-base em função do tipo de algoritmo

maiores

Os gráficos 6.18 e 6.19 apresentam os tempos médios de atualização em servidores de busca
e estações-base, respectivamente. Percebe-se que o crescimento de tempos de atualização em
servidores de busca é mais acentuado, justamente pelo fato de que com o crescimento do número
de estações-base, há um maior número de Conjuntos Raízes. Os tempos de atualização em
estações-base permanecem aproximadamente constantes. Isso ocorre pois os tamanhos de seus
subgrafos e Conjuntos Raízes não foram alterados.

Por outro lado, pode ser visto pelos gráficos que os tempos de atualização em estações-base são
maiores do que em servidores de busca. Isso pode ser explicado porque, em geral, as estações-bme
apresentam um número muito maior de árvores para atualizar (cujas raízes estão nos respectivos
Conjuntos Raízes) do que em servidores de busca, os quais precisam atualizar apenas as árvores-
modelo. Em geral, o número de árvores-modelo é igual ao número de partições, o qual é muito
menor do que os tamanhos de Conjuntos Raízes. Além disso, conforme explicado na seção 6.3,
é apresentado em j181 que à medida que o grau aumenta, a complexidade do algoritmo diminui:
em geral, os gratos armazenados em servidores de busca apresentam um grau muito superior
ao grau de nós presentes em estações-base. Um outro motivo para o fato observado é que os
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Figura 6.20: Desempenho de buscas de caminhos globais e locais

próprios grifos armazenados em servidores de busca apresentam um número inferior de nós
quando comparados com os subgrafos armazenados em estações-base.

O gráfico 6.20 apresenta os resultados de busca de caminhos locais e globais para vários pares
de vértices dos gratos considerados, em geral, escolheu-se caminhos enter-domínios, ou seja, que
exigiam consulta aos servidores de busca. Como pode ser observado, os tempos de busca âcaram
entre 1000 ms e 2500 ms para os dados testados.

6.8 Número de acessos de clientes

Foram efetuados testes para avaliar o desempenho das funções de busca em função do número
de clientes ativos. Para tanto, os comportamentos de sistemas variando-se o número de estações-
base e também o número de servidores de busca foram observados.

Os testes efetuados utilizaram grifos contendo aproximadamente 10000 nós com grau 4, em
média. A taxa de arcos que tiveram os pesos alterados (desde a última atualização realizada) foi
de 50% em média e foram geradas partições de forma que os subgrafos apresentassem bordas de
100 a 300 nós, considerando-se Conjuntos Raízes de 70%. Gom esses ambientes foram realizadas
buscas locais aleatórias. Em geral, os caminhos solicitados exigiam o uso de servidores de busca.

O gráfico 6.21 apresenta os resultados de tempos médios de buscas em sistemas utilizando-se
um servidor de busca e 1, 2 ou 3 estações-base. O gráfico 6.22 apresenta os resultados de tempos
médios de busca em sistemas contendo 2 estações-base e variando-se o número de servidores de
busca entre l e 2. Para os testes efetuados, os números de acessos de clientes ativos variaram
de 100 a 1400. Para os testes, definiu-se que 5000 ms seria o máximo tempo de resposta médio
n í'pl t à vo l

O gráfico 6.21 mostra que sistemas centralizados apresentam um limite não muito alto para
o número de clientes ativos no sistema. Conforme pode ser visto no gráfico 6.21, um sistema
contendo o grato de domínio totalmente inserido em um servidor (centralizado) apresenta um
limite de clientes ativos: para os testes realizados, o número máximo de clientes em sistemas
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centralizados foi de 573 clientes, em média. Considerando-se que o tempo médio de resposta
aceitável para o cálculo de caminhos é de até 5000 ms, o número máximo de clientes em sistemas
centralizados foi de aproximadamente 50 clientes. Pelo gráfico 6.21 observa-se que, as mesmas
buscas, ao serem efetuadas em sistemas distribuídos, (com 2 ou 3 estações-base) apresentaram
um número superior de clientes ativos, considerando-se o máximo tempo de resposta aceitável.
Em particular, sistemas contendo 3 estações-base apresentmam o melhor desempenho.

Apesar do fato de o gráfico 6.21 apresentar as vantagens de sistemas distribuídos para o
número de acesso de clientes ativos, os testes foram realizados usando apenas l servidor de
busca. Entretanto o modelo proposto no Capítulo 4 permite o uso de múltiplos servidores de
busca. Dessa forma, o gráfico 6.22 apresenta dados para sistemas contendo l ou 2 servidores
de busca, mantendo-se fixo o número de estações-base em 2. Os testes usando 2 servidores de
busca foram definidos de forma que cada estação-base acessasse exclusivamente um dado servidor
de busca para solicitar os caminhos, ou seja, a estação-base -E.Bi usa o servidor de busca S.Bi,
á = 1, 2. Os dados apresentados no gráfico 6.22 mostram os tempos médios obtidos para buscas
do tipo local, cujos caminhos solicitados exigiam acesso aos servidores de busca. Com os dados
apresentados, verifica-se que os sistemas contendo mais servidores de busca apresentam um limite
de acessos maior, considerandc-se um tempo médio de resposta de no máximo 5000 ms.

6.9 Considerações gerais

Analisando os diversos resultados obtidos, observa-se que a variação dos Conjuntos Raízes tem
uma grande influência no desempenho dos tempos de atualização e busca do sistema, conforme
m netrn.4n n ç, enpãn 6 q

\rWV VHV-

Além disso, a seção 6.6 apresentou que existe um compromisso claro entre a variação de
tamanho dos Conjuntos Raízes usados e a qualidade da solução obtida. Para melhorar a qualidade
das soluções para Conjuntos Raízes com tamanhos inferiores aos tamanhos das bordas, poderiam
ser utilizadas técnicas auxiliares, como por exemplo, realizar a interpelação de dados ou melhorar
a distribuição de nós nos Conjuntos Raízes selecionados.
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A 6gwa 6.23 apresenta os resultados observados de testes efetuados para obter o tempo total
de atualização de estados em função do número de estações-base. O objetivo desses testes foi de
observar se a distribuição do grato de domínio de aplicação em um número maior de estações-
base permite melhorar o desempenho das etapas de atualização. Para os testes executados, foram
utilizados gratos contendo aproximadamente 10000 nós, com grau variando de 2 a 8. A taxa de
atualização de arcos contendo pesos alterados a cada atualização foi de 50% em média. Com
esse cenário, foram executados testes para calcular o tempo total de atualização do estado global
de sistemas variando-se o número de estações-base de 2 a 5. O gráfico 6.23 mostra os resultados
obtidos para testes com Conjuntos Raízes de 25%, 50%, 75% e 100%. Com os dados testados,
pode-se observar que à medida que o número de estações-base aumenta, os tempos totais de
atualização de estados diminui. Em contrapartida, com foi observado na figura 6.7, à medida
que o número de partições aumenta (maior número de estações-base), os tempos de busca de
caminhos tendem a crescer.

Pôde ser observado pelos gráficos mostrados na seção 6.8, que existe um limite não muito alto
para o número de clientes ativos em sistemas centralizados. Os resultados apresentados mostram
que, em geral, os sistemas com mais de l estação-base, possuem um limite maior para o número
de clientes ativos. Também foi apresentado que o uso de um número maior de servidores de
busca melhora o desempenho de buscas do sistema além de permitir uma quantidade maior de
clientes utilizando o sistema.

A análise dos resultados mostra que a distribuição de um grato em um conjunto de servidores
não necessariamente melhora o desempenho das buscas de caminhos, mas permite o aumento de
escalabilidade, tanto no tamanho do grifo quanto no número de acessos de clientes. Além disso,
conforme foi afirmado anteriormente, os particionamentos deveriam privilegiar comprimentos
mínimos de bordas, pois Conjuntos Raízes de tamanhos maiores mostraram ter um desempenho
pior
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Capítulo 7

Considerações Finais

Este trabalho apresentou um modelo que permite o cálculo de estimativas de caminhos em um
grato particionado em um conjunto de servidores conectados através de uma rede de interconexão.
sendo que o grato sofre atualizações nos pesos dos arcos em determinados intervalos de tempo.
Para isso, são considerados algoritmos de busca em gratos dinâmicos, tal como o proposto por
Narváez et a!. j181. O arcabouço proposto por Narváez et al. foi discutido no Capítulo 3.
O modelo apresentado neste trabalho foi denominado de "Roteamento adaptativo através de
árvores dinâmicas"

Conforme foi apresentado no Capítulo 4, o modelo apresenta dois tipos especiais de servidores:
estações-base e servidores de busca. As estações-base são responsáveis por manter informações
do subgrafo representante da partição do domínio que está sob sua responsabilidade. Todas as
atualizações de arcos e requisições de caminhos cujos nós iniciais estão no interior do subgrafo
armazenado na estação-base E.Bx são encaminhados para essa estação. Os servidores de busca
são elementos responsáveis por manter a informação dos melhores caminhos conhecidos entre
as estações-base. De tempos em tempos, uma estação-base do sistema (coordenador) realiza a
atualização do estado global do sistema.

Conforme foi apresentado no Capítulo 5, o modelo apresentado foi implementado usando
CORBA e a linguagem Java. Os resultados apresentados no Capítulo 6 indicam que o tamanho
das bordas consideradas em cada partição tem um pape! preponderante no desempenho do
sistema. Em geral, verificou-se que o sistema apresenta um desempenho muito superior quando
as partições têm Conjuntos Raízes menores. Existe um compromisso claro entre a qualidade da
solução e o tempo necessário para calcula-la.

Os resultados apresentados na seção 6.6 indicam que a escolha de Conjuntos Raízes de di-
mensões muito menores que o comprimento total da borda considerada pode gerar diferenças nos
valores de custos de caminhos ca]cu]ados. Uma possível técnica para melhorar as estimativas é
decidir por se usar técnicas de interpolação.

Um outro aspecto que pôde ser observado através dos resultados apresentados na seção 6.3
é que os algoritmos de busca em grifos dinâmicos se adequarem bem ao modelo proposto neste
trabalho.
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Os testes apresentados na seção 6.8 mostram que sistemas distribuídos de busca permitem
um número maior de clientes ativos no sistema: quando comparados com as respecti'ç'as versões
centralizadas. Tambéna pôde ser visto que o uso de uln número maior de servidores de busca
melhoram o desempenho e diminuem os tempos médios de busca de caminhos.

Deve-se ressaltar que, ao melhor de nosso conhecimento, a arquitetura aqui apresentada é o
primeiro trabalho que aborda aspectos de distribuição para algoritmos de busca de caminhos em
gratos dinâmicos.

7.1 'r'rabalhos futuros

Um modelo como o proposto neste trabalho é bastante extenso. Existe uma série de melhorias
que podem ser incorporadas ao protótipo implementado. A seguir são listadas algumas idéias de
possíveis trabalhos futuros no modelo implementado:

e Desenvolvimento de padrões para interpolações a fim de se minimizar erros utilizandc-se
Conjuntos Raízes de comprimentos menores;

e Criação de uma interface gráfica para visualização de gráficos e caminhosl

e Desenvolvimento de API cliente para acesso ao sistema através de dispositivos móveis,
como handheZds;

e Criação de heurísticas para realizar previsões do estado da rede: como a atualização do
estado global é realizada em determinados períodos de tempo, alguns sistemas de tempo real
utilizam algoritmos especiais para estimar o estado da rede em um determinado momento
futuro, baseando-se nos estados anteriores previamente calculadosl

+ Expandir a API anual para realizar buscas e atualizações usando outros algoritmos de busca
(estáticos e/ou dinâmicos);

e Utilização de serviços de persistência de dados para, por exemplo, armazenar estados anta.
gos em bancos de dados persistentes;

e Utilização de serviços de segurança e trazer de CORBA: o protótipo anual não tem nenhu-
ma preocupação com controles de segurança dos dados. Além disso, poderia ser usado o
serviço de páginas amarelas (trazer) para publicação dos serviços de localização para outros
objetos Corba.
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,A.lguns detalhes da implementação

Este Apêndice destina-se a apresentar detalhes extras da arquitetura implementada.

A.l Classes para implementação de algorítmos de busca

Os algoritmos até agora utilizados pela arquitetura estão no pacote dgraph . ddgraph . graph.
Como já foi explicado anteriormente, os algoritmos de busca podem ter uma natureza estática ou
dinâmica. Os algoritmos de busca estática estão na classe Algori.thms. Dentre eles, destaca-se
o algoritmo de Dijkstra implementado com fila de prioridades (classe PriorityVector presente
no pacote dgraph . ddgraph . datastruct).

Com relação aos algoritmos dinâmicos, a arquitetura disponibiliza uma implementação do
algoritmo proposto por Narváez et al. j181, apresentado no Capítulo 3. A classe que implemente
o algoritmo dinâmico se chama AlgorithmNST. Ela implemente os passos descritos pelo algoritmo
dinâmico proposto por Narváez et al., apresentando a possibilidade de ser executado como uma
implementação do primeiro ou segundo método incrementais.

Devido ao fato de que o algoritmo precisa operar em um grifo contendo múltiplas atualizações
simultâneas, a implementação presente na classe AlgorithmNST contempla a possibilidade de que
o grato possua essas características. Detalhes de como o algoritmo de Narváez et al. pode ser
adaptado para múltiplas atualizações podem ser encontrados em j181 ou no Capítulo 3.

O trecho de código demonstra um exemp]o de uso da c]asse A].gorithmNST:

Listing A.l: Exemplo de uso da classe AlgorithnNST
l

2
3
4

].ong t = System.currentTimeMi-aliso ;

AlgorithmNST nst = new AlgorithnNST(threadld, stateld,
baseServer .getGrapho , AlgorithmNST.SECOND);

HashMapll].ist = baseServer.getDiíferenceList(stateld);
if (].ist B= nu].].) {

tbrow new $erverException ("li-st == Dali");
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9

10

}1

12

13

}4

15

:16

17

18

}

/# {ncreas es #/

nst . ca].cu].atelncreaseso ;

/# decreas e$ 'p/
nst . ca].cu]ateDecreases(]istE]]) ;

t = System.cura'entTimeMi]].iso - t;
Uti[.get]nstanceo .print]n("ENST] Tine + t) ;

O trecho de código anterior foi extraído da classe PTAgent (responsável pela atualização de
uma dada árvore pórtico) e demonstra como a classe AlgorithlüNST é utilizada para realizar a
atualização de uma árvore de caminhos com identiâcador threadld e estado stateld.

Conforme descrito no Capítulo 3, as adaptações no algoritmo para realizar múltiplas atual-
izações de pesos são feitas na etapa de inicialização. Basicamente, são realizadas 2 inicializações,
uma considerando todos os arcos que tiveram pesos incrementados e a outra para todos arcos
com pesos decrementados. Após ser efetuada a etapa de inicialização específica, o restante da
execução do algoritmo segue os passos descritos no Capítulo 3: Seleção de nós, Atualização de
Distâncias e Busca de nós. Por isso, o algoritmo é executado 2 vezes, uma para cada tipo de
inicialização: com arcos incrementados e com arcos decrementados.

Na primeira execução do algoritmo, são considerados todos os arcos que tiveram seus pesos in-
crementados, para que seja veriâcada a lista de nós presentes na árvore de caminhos previamente
obtida e que foram afetados pelos aumentos de pesos. O trecho de código a seguir apresenta o
método {ncrease, que realiza a etapa de inicialização considerando todos os arcos que tiveram os
pesos incrementados.

No código apresentado, o método updateDistAndCalcMaxDescendents realiza a atualização
das distâncias de caminhos na árvore previamente obtida com as novas diferenças (incrementou)
de pesos dos arcos do grato. Além disso, este método obtém uma lista dos vértices afetados
(nodesMap) pelas alterações. Para os nós contidos em nodesMap, é verificado se as novas distâncias
de caminhos são melhores que as previamente obtidas na árvore e, se esse for o caso, o nó é inserido
através do método enqueue na lista queue, para ser posteriormente processado pelos passos 2, 3
e 4 descritos no algoritmo apresentado no Capítulo 3.

Listing A.2: Método increase
l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

public voi.d increaseo throws DDException

lona t = System. currentTimeMil-liso;
{

Vector nodos;
Vertex vertex;
Enumeration enun B nu].l;
Erige erige = anil;
doub].e nevdist = 0.0;
Vertex startVertex=null , endVert ex =nu]. l ;

nodesMap .clear o ;
updat eD i. stAndCal- cMaxDes cendent s( NST. l NCR)
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15

16

17

18

lg
20

21

22

23

24

25

26

27

Set vertMap =
lterator item

nodesMap .keySet o ;
= vertMap.iterator o;

int z = O;
wbi].e (item.hasNext o) {

vertex = (Vertex) i.ter.nele o
enun = getGraphlnconingEdges(vertex)

i.f (enun !H nula) {
whi].e(enun.hasMoreE].enents o) {

erige =(Edge) enum.nextElemento
startVertex = (Vertex) graph. comparableltem(edge.

startVertex o );
endVertex = (Vertex) graph. conparabl-elten(edge.

endVertexo);
newdist = startVertex.getDistance(threadld)

+ edge.veight(statelld, threadld);
// i.f the ?"educed disÉance o.f a Rode atso
// reduces the d stance o./' anathe7'
// Rode choose the sma&Ze7' disfarce
// as the new potencial disfarce
if (endVertex.getDistance(threadld) > newdist) {

// update the nade with the
// new destance and the new
// par'ent in the tist quere
enqueue(queue , endVertex , startVertex , newdist);

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

}

}

}

Após a primeira execução do algoritmo com os arcos incrementados, são considerados todos
os arcos que sofreram decremento. Para tanto, o método decrease da classe AlgorithmNST
recebe uma lista dos arcos (iedges) que sofreram decremento de peso, bem como as respectivas
diferenças entre os novos e antigos valores para cada arco decrementado. Clom estas informações.
a árvore previamente calculada é atualizada, corrigindo-se as informações de relação entre nós
pai e filho, observando-se os nós conectados aos arcos que tiveram os pesos decrementados. Se
existir um arco E cujo decremento de peso acarreta uma diminuição do custo de algum caminho
na árvore previamente calculada, então um par de nós do caminho terá sua relação pai-filho
alterada, utilizando-se o arco E.

Em seguida, o método updateDI.stAndCalcMaxDescendents é chamado para realizar a a-
tualização das distancias de caminhos na árvore previamente obtida com as novas diferenças
(decrementos) de pesos dos arcos do grato. Além disso, este método obtém uma lista dos vértices
afetados (nodesMap) pelas alterações. Com os nós contidos em nodesMap, é verificado se as novas
distâncias de caminhos são melhores que as previamente obtidas na árvore e, se esse for o caso,
o nó é inserido através do método enqueue na lista queue, para ser posteriormente processado
pelos passos 2, 3 e 4 descritos no algoritmo apresentado no Capítulo 3.

Listing A.3: Método decrease
publ i.c void decrease(HashMap iedges)l
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2

3
{

Vector nortes;
Vertex vertex;4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Enumeration enfim = nu].l;
double newdist = 0.0;
Vertex startVertex=nu].]. , endVertex=nu].]. ;

[terator i.ter = nu]. ].

==

Edge e = nu]- ]- ;

if (i.edges := nula) {
tbrow nev DDException("iedges

}
null")

Set edges = iedges.keySet o ;
if (edges == nu].l) {

tbrov new DDException("edges
}

nu]. ]. " )

item = edges . iterator o ;
whi].e (i.ter.basNext o) {

( Edge ) item . nexo ( ) ;

startVertex = e.startVertexo
endVertex = e.endVertexo ;
newdist = startVertex.getDistance(threadld) + e.vei.ght(

stateld, threadld);
31

32 //{.f the reduced weeght o./' e yeetds

if(newdi.st < endVertex.getDistance(threadld))
// jeep track olf the difference
//delta = newdàst - endye7'tea. getl)istance (tA?'ead.Zd.) ;
// set the parent atar'ibute o.f the end Rode
updateParent(startVertex , endVertex);

(e)
{

a smatZe7' d stance .for E

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51

52

53

54

}

nodesMap.clear o;
updateDistAndCalcMaxDescendents(NST.DECR) ;

Set vertMap = nodesMap.keySet o
item = vertMap.iteratoro;
whi].e ( i.ter . hasNext o ) {

vertex = (Vertex) item.sexto;

enum = getGraphOutgoingEdges(vertex)
if (enun != nu].].) {

whi[e (enun.hasMoreE].enentso) {
(Edge) enum.nextEJ-ement o

startVertex = (Vertex) graph
startVertex o) ;

endVertex = (Vertex)
c onpar ab ]- e l t em ( e

graph.comparab].elten(e.
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endVertex o)
newdist = startVertex.getDistance(threadld) +

weight (stateld , threadld);
// {.f the t'educed d stance o.f a
// Rode aZso reduces Éhe d stance
// o.f another Rode, choose tAe sma&Ler
// disÉance as the new potencial
// dis t alce
if(endVertex.getDistance(threadld) > newdi.st)

// update the Rode with the new
// disfarce and tAe new
// pa7'ent in the iest quere
enqueue(queue , endVertex , startVertex

}

56

57

58

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

{

newdi.st) ;

}

}

}

}

Conforme foi explicado anteriormente, o método updateDistAndCa].cMaxDescendents per-
mite que as distâncias de caminhos previamente obtidos na árvore sejam atualizados com os novos
pesos de arcos incrementados (parâmetro NST-INCR) ou decrementados (parâmetro NST-DECR)
bem como gerar uma !esta de nós afetados pela alteração de pesos dos arcos. A implementação
corrente deste método foi feita de forma que o grato fosse visitado apenas uma vez independente
do número de arcos afetados.

A.2 Arquivos de configuração de servidores

O exemplo a seguir apresenta o conteúdo básico do arquivo de configuração de servidores de
hll cnn n nct n,.Ãne.hn c=nVW\-W VU V

Listing A.4: Exemplo de arquivo de configuração

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

dgraph
dgraph

graphpath=/cone/grad/mlv/thesis/vork/graphl . txt
rootsetfile=/cone/grau/mlv/thesis/work/rootsetl txt

dgraph.coordinator=bserver!
dgraph.servernamenbserver!
# for 3 $ervers

dgraph . baseservers:bserverl , bserver2 , bserver3
dgraph.searchservers=sserver

bserverl
bserver2
bserver3

dgraph
dgraph
dgraph

serverarea
serveral'ea
serverarea

/ hoje/ grad/m].v/ t he s is/ work/ s e rv er ar e al
/ come/grau/mlv/thesis/vork/ serverarea2
/come/grad/mlv/ tbes is/wark/ serverarea3

txt
txt
txt

dg . refresbt ime =60

dgraph.numpreservedstates=3
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Será dada a descrição das propriedades apresentada

e dgraph . graphpath: descre't'e o caminho de um arquivo contendo o grato descre'\'endo o
domínio a ser monitorado pela estação-base. Trata-se de uma propriedade específica às
estações-base. O formato do arquivo será dado na Seção A.3;

e dgraph.rootset: descreve o caminho de um arquivo contendo a lista de nós no Con-
junto Raízes do domínio a ser monitorado pela estação-base. Trata-se de uma propriedade
específica às estações-base. O formato do arquivo será dado na Seção A.3i

e dgraph . coordinator: identificador do coordenador. De uso geral (estações-base e servi
dores de busca);

8 dgraph . servername: identificador do servidor. Pode ser qualquer valor, desde que identi-
fique unicamente o servidor. De uso gerall

e dgraph . baseservers: lista de estações-base do sistema. De uso gerall

e dgraph . searchservers: lista de servidores do sistema. De uso gerall

e j.dentificador . dgraph . serverarea: para cada estação-base, é necessário especificar a
lista de nós que compõem o seu domínio. Para tanto, existe a propriedade dgraph . ser-
verarea, que recebe um arquivo descrevendo a lista de nós compondo o domínio de uma
estação-base. O formato do arquivo será dado na Seção A.3. Para cada estação-base, existe
uma propriedade dgraph . serverarea. No exemplo anterior, há 3 estações-base com iden-
tificadores bserverl, bserver2 e bserver3. Dessa forma, são necessárias 3 propriedades:
bserverl . dgraph . serverarea, bserver2 . dgraph . serverarea e bserver3 . dgraph . ser-
verarea. De uso gerall

e dgraph . refreshtime: Identiâca o intervalo de tempo (em minutos) que o coordenador
deverá esperar para iniciar um novo processo de atualização, tendo o atual estado sido
estabelecido;

e dgraph . numpreservedstates: Indica o número máximo de estados a serem armazenados
no servidor. Maiores detalhes podem ser encontrados na Seção 5.7.

Existem outras propriedades utilizadas para agilizar os processos de testes. Essas pro-
priedades bem como breves descrições podem ser vistas nos arquivos de configuração presentes no
pacote contendo a implementação da arquitetura, conforme apresentado no início deste Capítulo.

A.3 Formatos de entrada para criação de gratos

Esta seção se destina a apresentar o formato de entrada dos arquivos mencionados na seção
A.2
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A.3.1 Formato do arquivo usado na propriedade dgraph . graphpath

Este arquivo apresenta a descrição do grifo que representa o domínio monitorado pela estação
base. O formato de entrada do arquit'o é muito simples.

A seguir é mostrado um exemplo para criação do grato para a estação-base bserverX.

Listing A.5: Exemplo de arquivo de construção do grato de domínio
l

2

3

4
5

6

7
8

# graph for baseserver bserverX

Cada linha do arquivo deve apresentar um arco, contendo o identificador dos nós, o peso
inicial e um apelido ou descrição do arco. Por exemplo, para o arquivo mostrado acima, foi
atribuído um peso de 0.0 ao arco ligando os vértices v00 a v01, com uma descrição adicional de
"BR-A"

A.3.2 Formato do arquivo usado na propriedade dgraph. serverarea

Este arquivo apresenta a descrição dos nós do domínio monitorado por uma estação-base.

A seguir é mostrado um exemplo da descrição dos nós no domínio da estação-base bserverX

Listing A.6: Exemplo de arquivo de construção de áreas

# sorver área for baseserver bserverX

v00
v01
v!0
v!!
v20
v21

São Paul.o
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Rio Grande do Sul
Mato Grosso
Minas Gerais

Cada linha do arquivo deve apresentar um nó do domínio e um apelido ou descrição do
mesmo. Por exemplo, para o arquivo mostrado acima, foi adicionado à primeira linha o nó v00
com descrição "São Paulo"

A.4 Classes clientes

A versão atual da arquitetura implementada disponibiliza a classe dgraph . DGraphCI i.ent
para proporcionar acesso às estações-base, a íim de solicitar informações sobre caminhos.

v00 v01 0.0 BR-A
v10 vll 10.0 BR-B
v20 vll 8.0 BR-C
v00 v20 5. 0 BR-D
v!0 v21 3.0 BR-E
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A sintaxe utilizada é a seguinte

j aco dgraph . DGraphClient -bserver bservername

-acta.on acta.ontype params

Onde, bservername é o identificador da estação-base a ser requisitada, actiontype é o tipo
da ação a ser desempenhada. Para buscas, há dois tipos de ações: laca/searcÀ, para no caso de
buscas locais e gZobaZsearch, para buscas globais. params indica a lista de parâmetros especiÊca
ao tipo de ação, por exemplo, no caso de buscas locais ou globais, deve-se indicar os nós inicial e
final para os quais se deseja encontrar um caminho. No exemplo a seguir apresentado, é solicitada
a busca local de caminho do vértice vO,O ao vértice v99,99 à estação-.base bserverX, que é a
estação que possui o vértice vO , O em seu domínio.

j aco dgraph . DGraphCI i.ent -bserver bserverX
-action ]oca].search ' 'v0,0' } ' 'v99,99''

Há outros parâmetros usados na classe DgraphClient para facilitar os processos de simulação
e testes, que podem ser encontrados no pacote da implementação disponibilizada.
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