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Resumo 

Mundos Virtuais (VW), como os Jogos Sociais Massivos para Múltiplos Jogadores (MMOSG), têm 

ganhado muita atenção da mídia e da comunidade da Internet nos últimos anos, principalmente 

devido à nova maneira dos usuários interagirem com eles. Entretanto, pouco esforço foi despendido 

na intenção de entender seus padrões de tráfego e suas implicações na área de gerenciamento de 

rede. Além disso, com a atual taxa de crescimento do número de usuários dos mundos virtuais, a 

demanda de tráfego poderá eventualmente impor uma carga significativa na operação de uma rede 

de um Provedor de Acesso à Internet (ISP) típico. Atentando para estes fatos, este trabalho se 

propõe a analisar, modelar e simular o comportamento do tráfego de um mundo que vem se 

tornando muito popular, o Second Life (SL). Este mundo virtual conta hoje com mais de 10 milhões 

de usuários cadastrados, atinge picos de até 60 mil usuários on-line simultaneamente (42 mil em 

média) e movimenta mais de 7 milhões de dólares mensais. Os resultados das análises são 

apresentados para diferentes ambientes e ações dos avatares (representação de um usuário dentro do 

VW). Observou-se que o mundo virtual Second Life não possui os mesmos requisitos de rede que 

jogos on-line em geral. Em algumas situações este VW gera em média 300 kbps de vazão, podendo 

atingir picos de 500 kbps. Isto está muito além dos requisitos de rede necessários para a maioria dos 

jogos on-line estudados pela comunidade científica. Estendendo a análise, modelos probabilísticos 

foram criados e implementados em um simulador de rede. Deste modo, o resultado deste trabalho 

auxilia a área de gerenciamento e planejamento de rede de um ISP a estimar o impacto do uso 

intenso de mundos virtuais em suas redes de acesso e backbones. Os modelos para geração de tráfego 

sintético também são muito úteis para a comunidade científica para uso em simulações de redes. 

 

Palavras-chave: Análise de Tráfego, Modelagem de Tráfego, Simulação de Tráfego, Mundos 

Virtuais (VWs) 



 xi

Abstract 

Virtual Worlds (VW), such as Massive Multiplayer Online Social Games (MMOSG), have been 

gaining increasing attention of the news media and Internet community in the last few years, mainly 

due to the new way users interact with them. However, little effort has been devoted to understand 

their traffic profile and the implications to the traffic management area. Besides, with the current 

growing rate of VW user's number, their traffic demand could eventually impose a significant 

burden on the operation of a typical Internet Service Provider (ISP) network. Paying attention to 

these facts, this work proposes to analyze, model, and simulate the traffic behavior of an increasingly 

popular VW application, namely Second Life (SL). Currently, SL has more than 10 million registered 

users, and it accounts peaks of 60 thousands simultaneous users. From the economical point of 

view, SL users spend more than 7 million dollars monthly. We show results from an in-depth traffic 

analysis of a Second Life client, when an avatar performs different actions in the virtual world and at 

different places. Our results show that Second Life does not demand the same network 

requirements as compared to those traditional on-line games. Under certain conditions, SL generates 

an average throughput of 300 kbps and may reach peaks of 500 kbps. It is beyond of the network 

requirements necessary to majority of the on-line games studied by the research community. We 

then extend the traffic analysis work on Second Life by providing probability models for its traffic 

profile and implementing them in a network simulator. Thus, the main findings of this work will 

certainly help the network management and planning area in ISPs to estimate the impact of an 

intense use of such VW on access links and core networks. Such synthetic models are also useful to 

the networking research community for the use in network simulations.  

 

 

Keywords: Traffic Analisys, Traffic Modeling, Traffic Simulation, Virtual Worlds (VWs) 
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1 Introdução 
 

“A leitura faz o homem completo. A conversação o torna ágil. E o escrever o leva a ser preciso. ” 

Francis Bacon 

Um Mundo Virtual (VW) é um ambiente simulado e interativo acessado por múltiplos usuários, 

representados por avatares (representações dos usuários dentro dos VWs), através de uma interface 

on-line [6]. Mundos virtuais (ou mundos digitais) fornecem novos níveis de socialização, onde 

usuários podem experimentar sensações e interagir com outros de uma maneira similar à vida real. 

Novas formas de expressões para o comportamento humano, diversão e o mais importante, a 

possibilidade de conduzir negócios, são oferecidos por tais ambientes. Além disso, existe a vantagem 

de se preservar a privacidade e a identidade.  

Devido ao interesse por mundos virtuais ainda ser recente, não existe uma classificação bem 

definida para os mesmos. Segundo Edward Castronova [12], mundos virtuais podem ser divididos 

em espaços de jogos e extensões do mundo real. Entretanto, a categorização mais aceita os 

classificam em jogos e mundos sociais. Os mundos virtuais sociais ou mundos sociais se distinguem 

dos jogos on-line por apresentarem experiências mais realistas. Os visitantes não devem 

necessariamente ganhar ou jogar um jogo, mas socializar-se com outros usuários. Enquanto os 

mundos virtuais de jogos focam em um tema singular com convenções comuns, tais como avatares, 

progressão via narrativa e uma série de eventos de competição, os mundos sociais tendem a ser 

muito menos estruturados, fornecendo um ajuste do tema de acordo com a realidade, ferramentas 

básicas para a construção do ambiente e a habilidade de hospedarem atividades e eventos. Em linhas 

gerais, os mundos sociais funcionam mais como comunidades e usam elementos de jogos. 

Existem muitas categorias em que mundos virtuais podem se encaixar. Abaixo estão listadas 

algumas delas: 

� Ambientes Virtuais Colaborativos (CVEs, Colaborative Virtual Environments) ou Ambientes 

Virtuais Multiusuários (MUVES, Mult-User Virtual Environments): São ambientes virtuais 

que envolvem vários usuários que podem interagir e trocar informações entre si [5]; 
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� Ambientes Virtuais Imersivos (IVEs, Immersive Virtual Environments): Perceptualmente 

envolvem o usuário, aumentando o sentimento do usuário de estar dentro deste 

ambiente; 

� Jogos Online Massivos para Múltiplos Jogadores (MMORPG, Massive Multiplayer Online 

Role Playing Games), Massive Multiplayer Online (Games), isto é, MMOs em geral, descrevem 

coisas similares. Todos possuem objetivos definidos, e são freqüentemente baseados em 

temas fictícios (e.g., jogos on-line como: World of Warcraft [70], Ultima Online [66], 

Everquest II [25], Lineage II [51], etc.); 

� Domínios Multiusuários (MUDs, Mult-Users Domains) e MUDs Orientados a Objetos 

(MOOs, MUDs Object Oriented): São os primeiros mundos virtuais. Baseados em texto, 

são os predecessores dos mundos virtuais gráficos de hoje. 

Enquanto não se chega a um acordo sobre qual categoria os VWs se encaixam, o número de 

mundos virtuais cresce significativamente. Alguns são específicos para um determinado público 

(crianças, adolescentes, adultos), outros são específicos para educação, já outros são tão gerais que 

permitem até negócios. Como exemplos de VWs se pode destacar: The Sims Online [23], There 

[64], Gaia On-Line [34], Active Worlds [1], Second Life [63], entretanto muitos outros existem. 

Destes VWs citados, um vem chamando muito a atenção, o Second Life (SL). O SL vem crescendo 

muito em número de usuários e também tem atraído muitos setores da sociedade em escala global. 

Como será visto, o SL possui requisitos de rede muito diferentes dos jogos on-line em geral. Em 

algumas situações o SL gera em média 300kbps de vazão, podendo atingir picos de 500kbps. Isto 

está muito além dos requisitos de rede necessários para a maioria dos jogos on-line já estudados pela 

comunidade científica. 

1.1 Motivação e Contextualização 

O Second Life é um mundo virtual 3D criado por seus usuários (conhecidos como residentes)[60]. 

Por permitir a interação entre múltiplos usuários, ele é considerado um Massive Multiplayer Online Role 

Playing Game (MMORPG). Entretanto, devido a sua capacidade de criar novos ambientes e objetos, e 

de cada residente ser dono de suas próprias criações, ele também é classificado como Massive 

Multiplayer Online Social Game (MMOSG). Neste trabalho, foi adotada a nomenclatura mais geral, 

Mundo Virtual, porque como veremos, o SL é muito mais do que um simples jogo on-line. 

Os Mundos Virtuais (e jogos on-line em geral) têm experimentado uma rápida popularização 

nos últimos anos. O Second Life, por exemplo, possuía no início de setembro de 2006 em torno um 
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milhão de usuários, apenas um ano depois, em setembro de 2007, ele já possuía cerca de dez milhões 

de usuários cadastrados [63], com a perspectiva de atingir a marca de 25 milhões em 2008 [47]. 

Como é possível observar na Figura 1.1, o total de residentes cresce a cada mês. Fazendo uma 

previsão simples para os próximos 12 meses (utilizando regressão linear), obteve-se um valor de 22 

milhões de usuários no final de dezembro de 2008 (confirmando a perspectiva anterior). 

 
Figura 1.1 Total de usuários cadastrados no SL (em milhões)  

O crescimento do Second Life não é perceptível apenas pelo número de usuários 

cadastrados. Como mostra a Figura 1.2, o número de usuários on-line também vem aumentando em 

ritmo acelerado. Em março de 2007, o número médio de usuários simultâneos ficava em torno de 25 

mil, nove meses depois, esse número saltou para cerca de 42 mil usuários (crescimento de 60%), 

com picos de até 60 mil usuários simultâneos. Se a carga de usuários continuar com essa taxa de 

crescimento, a previsão é de que haja em média 60 mil usuários on-line simultâneos no final de 2008. 

Além disso, o número total de horas que os usuários despendem dentro do SL também está 

aumentando significativamente. A Figura 1.3 mostra que em setembro de 2006 os usuários 

permaneceram cinco milhões de horas dentro do VW, um ano depois, em setembro de 2007, esse 

valor passou para aproximadamente 25 milhões de horas. 
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Figura 1.2 Número de usuários on-line no SL (média mensal) 

 
Figura 1.3 Total de horas de usuários on-line (em milhões de horas) 

Outros números que vêm crescendo no SL são as operações financeiras. Assim como em 

outros VWs, o SL não é apenas uma plataforma para socialização e diversão, ele conta, também, 

com economia e moeda própria (Linden Dollar). Apesar de ser virtual, o Linden pode ser 

convertido em dólares americanos através do Lindex, o câmbio oficial da LindenLab (empresa que 

desenvolve o SL), ou através de câmbios de terceiros. As transações monetárias dentro do SL 

atingem cifras de milhões de dólares mensais. A Figura 1.4 mostra que o montante de transações 

cresceu significativamente no período de setembro do ano de 2006 a março de 2007, onde este valor 

se estabilizou na casa de sete milhões de dólares. Isto mostra que o SL não é apenas diversão. Nele 

os negócios virtuais são levados a sério e atingem cifras milionárias. 
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Figura 1.4 Valor das transações monetárias no SL (em milhões de dólares) 

A popularidade do SL tem atraído a atenção de grandes empresas, agências, mídia e até 

mesmo de governos. Como exemplos de adesão ao SL podem ser citados: a embaixada da Holanda, 

a empresa brasileira Petrobrás, a agência de notícias Reuters, IBM, CNN, Dell, a Agência Espacial 

Norte Americana (NASA), General Motors, Cisco Systems, Nokia, Philips, Unibanco, Volkswagen 

do Brasil, Renault, Peugeot, inúmeras universidades, bancos como o Bradesco e Itaú, entre muitos 

outros. Nos próximos parágrafos serão mostradas algumas das principais informações relacionadas 

ao SL. 

A reportagem “Using Second Life As A Business-To-Business Tool” [68], publicada na Information 

Week, mostra que o SL vem sendo utilizado como ferramenta de negócios por grandes empresas. A 

Cisco está utilizando, de maneira agressiva, o SL como veículo de comunicação com seus clientes. A 

companhia conta com algumas centenas de funcionários dentro do SL, e o utiliza para reunião entre 

grupos de usuários, e reunião entre seus funcionários. A empresa também realiza treinamentos para 

seus clientes dentro do SL, utilizando apresentações em Power Point, e streamings de áudio e vídeo, 

obtendo, com isso, informações dos seus produtos diretamente com seus clientes. 

A Agência Espacial Norte Americana (NASA), também marcou presença no SL. Segundo a 

reportagem “NASA launching to outer space via cyberspace” [4], concedida pelo diretor do centro 

pesquisa da NASA, Pete Worden, a nova tecnologia dos VWs permite que todos possam participar 

da tarefa de vislumbrar a exploração espacial. Para a agência, a ilha virtual pode ser a chave para o 

futuro da exploração espacial na vida real. A NASA vem utilizando o SL como parte do projeto 

CoLab [18], que é uma iniciativa que junta diversos grupos de empregados da NASA, lideres de 

negócios, programadores de software, e pessoas externas à comunidade espacial tradicional. O 

principal objetivo é a criação de um espaço colaborativo onde pessoas que trabalham em diferentes 
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áreas possam interagir e fertilizar novas idéias. Uma reunião do Colab dentro do SL é apresentada na 

Figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Reunião do Colab na ilha virtual da Nasa 

Uma acirrada discussão sobre o futuro dos VWs foi travada no Stanford Summit 2007. 

Nomes importantes da área de tecnologia da informação (TI) estavam presentes, entre eles: Jaron 

Lanier (um pioneiro da realidade virtual), Irving Wladawksy-Berger (da IBM), Philip Rosedale (CEO 

da Liden Labs), Chris Sherman (CEO da Gaia Online) e Chris Melissinos (chief gaming officer da Sun). 

Segundo Berger, os VWs são a evolução da Web, eles apresentam de maneira mais humana o que o 

ramo de TI faz. Ele adiciona, ainda, que em algum momento o Entreprise Resource Management (ERP) 

será reinventado para os VWs. Melissimos disse que os VWs são críticos na adoção de serviços de 

nova geração e que serão um mercado multimilionário com alcance global. Para Rosedale, em dez 

anos o acesso aos VWs serão mais ubíquos que o acesso à Web e a infra-estrutura técnica será uma 

mistura de uma arquitetura aberta e descentralizada. Já para Lanier, civilidade é a principal aplicação 

dos VWs, para ele, em 25 anos a tecnologia será tão boa que não haverá IBM ou trabalhos de 

manufatura, e comprar e vender bens nos VWs irá salvar a civilização [26]. 

A gigante de notícias CNN, pertencente ao grupo Time Warner, também marcou presença 

no SL. Segundo Susan Grant, vice-presidente do serviço de notícias da CNN, o que eles pensam em 

obter com sua presença no SL é o conhecimento sobre os VWs e o entendimento de quais notícias 

são mais interessantes e valiosas aos usuários do SL [17]. 

A academia também tem voltado os olhos para o SL. Recentemente várias universidades e 

instituições de ensino do mundo todo aderiram ao mundo virtual. Harvard, Berkeley, Oxford, 
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Insead, Mackenzie, Universidade Anhembi Morumbi, Sesc, Universidade de São Paulo (USP), 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Ball State University, Edinburgh 

University, Lancaster University, Massachusetts Institute of Technology, Unisinos, Northern Illinois 

University, Ohio University, entre outras inúmeras instituições são exemplos de adesões da academia 

ao SL. Algumas universidades desejam apenas mostrar seus campi no SL, outras têm projetos mais 

ambiciosos, como por exemplo, utilizar o SL como plataforma para ensino à distância. 

Um exemplo de iniciativa ousada de um grupo de universidades brasileiras foi a extensão da 

Cidade do Conhecimento[15] para dentro do SL. A cidade virtual é a primeira incubadora virtual 

brasileira. A idéia principal é que, a partir de projetos experimentais (realizados dentro do SL), sejam 

criados conceitos viáveis economicamente. Segundo Gilson Schwartz, diretor da Cidade do 

Conhecimento, o que eles buscam é exatamente isto, uma união entre a academia e a iniciativa 

privada. A Cidade do Conhecimento 2.0 é uma parceria entre USP, PUC-SP, Universidade de 

Brasília (UnB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade Casper Líbero, 

Universidade de Santo Amaro (Unisa) e Mackenzie [24]. A Figura 1.6 apresenta a Cidade do 

Conhecimento cujo terreno foi doado pela Kaizen Games (empresa responsável pelo SL no Brasil), 

e o auditório foi cedido pela University of Southern Califórnia (USC). 

 
Figura 1.6 Cidade do Conhecimento dentro do SL  

O SL também está sendo utilizado em muitas outras áreas, por exemplo, no ensino de 

línguas, simulações, testes de produtos, venda de produtos, seleções para emprego, vendas de 

imóveis reais, concertos virtuais, estudos comportamentais, exposições artísticas, congressos e 

conferências, etc. Entretanto muitas outras aplicações para o SL ainda são possíveis. 
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A crescente popularização do SL reflete uma tendência de crescimento do uso dos VWs e 

conseqüente impacto no tráfego da Internet. Tais aplicações possuem requisitos de qualidade de 

serviço (QoS) diferentes de aplicações comuns, como web e e-mail (e.g, latência, atraso, etc.). Além 

disso, no Second Life, por exemplo, os usuários podem iniciar streamings e downloads de conteúdo de 

tempo real de servidores diferentes a partir de qualquer sistema final na Internet. Tal capacidade tem 

o potencial de gerar perfis de tráfego diferentes (e.g. voz, música, vídeo e dados) a partir de um 

mundo virtual simples, causando considerável impacto em uma rede de Internet Service Provider (ISP) 

típica. 

Fornecer serviços especializados para os usuários dos VWs pode ser uma fonte de renda 

promissora para os ISPs. Entretanto, para oferecer tais serviços, um ISP precisa ter conhecimento 

do perfil de tráfego gerado por tais aplicações para aprovisionar suas redes adequadamente. Por 

exemplo, se a aplicação tem requisitos de banda assimétricos (i.e., banda para download diferente de 

upload), os ISPs podem dimensionar seus enlaces de modo a atender esta característica. O mesmo 

acontece para a latência e o atraso. Mas para se chegar a um aprovisionamento adequado, faz-se 

necessário uma descrição minuciosa (e relevante) do padrão de tráfego gerado por estas aplicações, a 

qual é um dos objetivos deste trabalho. 

Além disso, com um profundo conhecimento do comportamento dessas aplicações, é 

possível inferir modelos para as principais características do tráfego dos VWs. Com estes modelos 

analíticos em mãos, engenheiros de telecomunicações e hardware podem projetar adequadamente 

seus equipamentos para suportar os requisitos de rede que os VWs necessitam para que os usuários 

tenham uma boa experiência durante as sessões.   

 Após esse processo de criação de modelos analíticos, os mesmos podem ser implementados 

em um simulador com o intuito de simular o tráfego dessas aplicações em um ambiente controlado. 

Tais simulações são muito importantes não só por validar os modelos e a análise realizada, mas 

também por permitir a exploração de cenários tão complicados que seriam difíceis ou até 

impossíveis de serem analisados.  Assim pesquisadores da área de redes poderão verificar como 

decisões no projeto de hardwares, protocolos, topologias de rede, etc, podem influenciar no padrão 

de tráfego dos VWs, bem como na qualidade da experiência do usuário. Além disso, através de 

simulações, um ISP pode verificar o impacto do tráfego do SL sobre serviços com maiores 

requisitos de QoS, como aplicações de voz sobre IP (VoIP) e TV sobre IP (IPTV). 
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1.2 Objetivos 

Observando o crescimento em relevância dos VWs e a falta de trabalhos focados em um 

entendimento aprofundado da dinâmica de tráfego gerado pelos VWs, em particular do Second Life, 

este trabalho tem como objetivos:  

� Analisar o padrão de tráfego gerado pelo SL; 

� Propor uma metodologia para avaliação e modelagem de tráfego de VWs; 

� Desenvolver um arcabouço para medição, análise e modelagem de tráfego de VWs; 

� Propor um modelo probabilístico para o perfil de tráfego encontrado; 

� Implementar o modelo de tráfego em um simulador de rede, como o NS-2 [62];  

� Comparar os resultados obtidos na simulação com os dados empíricos obtidos durante a 

análise de tráfego, visando avaliar qualitativamente o modelo implementado; 

� Usar a simulação para tentar inferir a vazão agregada na entrada dos servidores do SL. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O restante desta dissertação se encontra organizado da seguinte forma. No Capítulo 2 são descritos 

os principais conceitos relacionados à medição, análise, modelagem e simulação de tráfego de rede 

de jogos on-line e mundos virtuais, bem como um levantamento do estado da arte no assunto.   

O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na coleta dos dados, análise dos resultados, 

criação dos modelos probabilísticos e simulação de tráfego do SL. 

No Capítulo 4 é feita uma avaliação do SL. A arquitetura do SL é apresentada, seguida do 

seu perfil de tráfego, utilizando métricas como vazão, tempo entre pacotes, volume de tráfego, 

tamanho de pacotes, entre outras. Ao final do capítulo, uma discussão sobre os resultados 

encontrados é desenvolvida. 

Seguindo para o capítulo 5, são apresentados os modelos probabilísticos inferidos para a 

fonte de tráfego do SL. Além disso, são mostrados os resultados da geração de tráfego sintético 

utilizando os modelos implementados em um simulador de rede. Finalizando o capítulo, é 

apresentada uma discussão acerca dos resultados obtidos. 

Finalmente, as conclusões, a enumeração das contribuições e os trabalhos futuros são 

apresentadas no Capítulo 6. 
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2 Análise e Modelagem de Tráfego de 
Jogos e Mundos Virtuais 

 
“Longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e eficaz o do exemplo.” 

 
Lucius Annaeus Seneca 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados e os principais conceitos relacionados à medição, 

análise, modelagem e simulação de tráfego de rede de jogos on-line e mundos virtuais. Visando deixar 

o leitor mais familiarizado com o assunto, a subseção 2.1 apresenta conceitos sobre medição, 

variáveis aleatórias, funções de densidade de probabilidade, modelos estatísticos, distribuições de 

probabilidade, estimação de parâmetros, etc. Já na subseção 2.2, será apresentado um levantamento 

dos trabalhos relacionados aos temas citados. 

2.1 Avaliação de Desempenho 

Segundo Jain [42], ao contrário do senso comum, a avaliação de desempenho é uma arte. Como 

qualquer trabalho artístico, uma avaliação bem sucedida não pode ser produzida mecanicamente. 

Cada avaliação requer um íntimo conhecimento do sistema que é modelado e uma cuidadosa seleção 

da metodologia, carga de trabalho (workload) e ferramental. Quando apresentado pela primeira vez a 

um analista, a maioria dos problemas é expressa pelo usuário de uma maneira abstrata, como um 

rascunho. Definir o problema real e convertê-lo para uma forma que pode ser manipulada por 

ferramentas e técnicas conhecidas, e onde o tempo e outras restrições podem ser satisfeitas é a 

principal parte da “arte” do analista. 

A maioria dos problemas de avaliação de desempenho é única. As métricas, carga de 

trabalho e técnicas de avaliação são utilizadas para um único problema e geralmente não podem ser 

utilizadas para outro. Entretanto, existem alguns passos comuns para evitar erros freqüentes em 

avaliações de desempenho. A seguir alguns desses passos serão mostrados [42]: 

� Definir os objetivos e o sistema a ser avaliado: Definir o que será estudado, e de que 

consiste o sistema, definindo limites para tal sistema; 
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� Listar os serviços e as saídas: Cada sistema provê um conjunto de serviços. Por exemplo, 

uma rede de computadores permite que usuários enviem pacotes de dados de um 

computador para outro; 

� Selecionar métricas: Este passo consiste de selecionar os critérios para avaliar o 

desempenho. Esses critérios são conhecidos como métricas; 

� Listar os parâmetros: Aqui serão listados todos os parâmetros que afetam o desempenho 

do sistema; 

� Selecionar os fatores: Os parâmetros podem ser divididos em dois grupos, os que variam 

durante a avaliação e os que não variam. Os parâmetros que variam são chamados 

fatores, e seus valores são conhecidos como níveis; 

� Selecionar a técnica de avaliação: Existem três técnicas gerais para avaliar o desempenho 

de um sistema, que são medição, modelagem e simulação; 

� Selecionar a carga do sistema; 

� Projetar os experimentos: Com a lista de fatores e níveis, é preciso decidir qual seqüência 

de experimentos que oferece a maior quantidade de informação com menos esforços. 

� Analisar e interpretar os resultados;  

� Apresentar os resultados. 

Seguindo estes passos básicos é possível avaliar uma grande variedade de sistemas evitando 

erros comuns durante o processo de avaliação de desempenho.  

2.1.1 Métricas 

Uma métrica é uma quantidade que em princípio pode ser medida diretamente. Enquanto a maioria 

das métricas tem especificações relativamente simples, outras são implicitamente definidas por sua 

metodologia de medição. 

Abaixo serão definidas algumas métricas utilizadas neste trabalho: 

� Vazão: A vazão é definida como a quantidade de dados que passam dentro de um 

sistema durante um certo intervalo de tempo [56]. Neste trabalho será utilizada a vazão 

total, a vazão média, e a vazão separada por entrada e saída. 

� Tamanho de pacote: Tamanho de pacote agregado (pacotes de entrada e pacotes de 

saída); 
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� Tamanho de pacote de entrada (PSI): Tamanho dos pacotes de entrada (sentido 

servidor-cliente); 

� Tamanho de pacote de saída (PSO): Tamanho dos pacotes de saída (sentido cliente-

servidor) 

� Tempo entre pacotes: Tempo entre pacotes (agregado, saída e entrada) 

� Tempo entre chegada de pacotes (IAT): Tempo entre os pacotes sentido servidor-

cliente; 

� Tempo entre saída de pacotes (IDT): Tempo entre os pacotes sentido cliente-servidor; 

� Volume de tráfego; 

� Atraso (RTT, Round Trip Time). 

Seguindo as recomendações do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), este 

trabalho adotará a notação decimal para a vazão e quantidade de informação. Assim, 1 kbps 

representa 310 bps, 1 kB representa 310 Bytes, 1 kb 310 bits, 1 MB representa 310 kB, etc. O “k” 

minúsculo é utilizado no lugar do “K” maiúsculo porque o último representa a unidade de 

temperatura Kelvin [39]. 

2.1.2 Variáveis Aleatórias 

Uma variável aleatória é uma regra que atribui um valor numérico a cada possível saída de um dado 

experimento. O termo variável aleatória leva a alguma confusão, já que uma variável aleatória X é na 

verdade uma função cujo domínio é o espaço amostral S, e cujo intervalo é o conjunto de todos os 

números reais, ℜ . O conjunto de todos os valores que X pode assumir, chamado imagem de X, 

será um subconjunto de todos os números reais [65]. Como exemplo de variável aleatória é possível 

citar a quantidade de bytes transferidos durante uma sessão FTP, o tempo entre pacotes durante 

uma transmissão de dados em rede, tempo entre chegada de clientes em uma fila de banco, etc. 

Definição de variável aleatória: Uma variável aleatória X em um espaço amostral S é uma 

função ℜ→SX : que atribui um número real ( )sX  para cada instância Ss ∈  [65]. 

2.1.2.1 Função Densidade de Probabilidade (PDF) 

Uma distribuição de probabilidades dá a probabilidade de cada valor de uma variável aleatória. A 

derivada de uma função de distribuição de probabilidades resulta na função densidade de 

probabilidade (PDF) )(xf x  de uma variável aleatória. Assim, 
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dx
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)( =  

representa a PDF de )(xF x  e satisfaz as seguintes propriedades [53]: 

I. xxf x ∀≥ ,0)(   

II. ∫
∞

∞−

= 1)( dxxf x  

Uma maneira de se verificar visualmente uma PDF é através de um gráfico com a curva da 

PDF. Um exemplo de tal curva é apresentado na Figura 2.1(a). Outra maneira mais natural para 

demonstrar a PDF de uma variável aleatória é através da utilização de um histograma. Um 

histograma é definido como um conjunto de classes (bins), que são partições dos valores observados. 

Por exemplo, um conjunto de bins poderia ser definido como ]},10[),10,0[),0,10[),10,{[ ∞−−∞ . O 

histograma irá então contabilizar a quantidade de valores que pertencem a cada bin. Um exemplo de 

histograma é mostrado na Figura 2.1(b). 

 

  
(a) Curva de uma PDF (b) Histograma 

Figura 2.1 Gráficos de PDFs 

A Tabela 2.1 apresenta todas as distribuições de probabilidade testadas neste trabalho, bem 

como suas principais características. 
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Tabela 2.1 Distribuições de Probabilidade [30][42] 

Distribuição Parametros Intervalo PDF Obs 
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2.1.2.2 Função de Densidade Acumulada (CDF) 

A Função de Densidade Acumulada (CDF) de uma variável aleatória mapeia um dado valor a na 

probabilidade de variável tomar valores menores ou iguais a a:: ( ) ℜ∈∀≤= xxXPxF x ,)( [42]. Em 

outras palavras, a CDF apresenta os quantis correspondentes a cada instância de uma amostra. É 

importante notar que uma CDF não separa os dados em classes (bins), por isso ela contém mais 

informação que um histograma [20]. Um exemplo de uma Função de Densidade Acumulada 

Empírica (ECDF) pode ser visto na Figura 2.2. 



 

2.1.3 Modelos de Rede 

Em computação, os modelos utilizados são 

computacionais, chamados de “modelo de sistema

pode construir um modelo de uma rede, o qual consiste de representações simplificadas de enlaces e 

roteadores com padrões de conexões específicos. Este modelo pode ser utilizado para construir uma 

simulação que responde questões sobre 

[20].  

Por modelos de rede se entende um grande intervalo de parâmetros que podem afetar uma 

simulação ou experimento, como: topologia de rede, 

protocolos de transporte, políticas de descarte de pacotes, níveis de congestionamento, entre outros. 

Experimentos na Internet são difíceis de se replicar, verificar, e até mesmo de se entender 

estabilidade e transparência disponibilizada por um simulador (como o NS

(como o  Emulab [67]), ou um 

experimentos em tais plataformas, faz

[31]. 

Entretanto é importante salientar que modelos são apenas aproximações, isto é, 

reproduzir o comportamento de um determinado sistema de

inteiramente esperado: todos os modelos

observados. Este fato introduz um 

Isto foi sumarizado pelo estatístico George Box como “todos os modelos são errados, porém alguns 

modelos são úteis” [8]. Divergências entre modelos e a realidade podem não ser import

 
Figura 2.2 Exemplo de CDF 

computação, os modelos utilizados são freqüentemente descrições simplificadas de sistemas 

modelo de sistema”. Por exemplo, um pesquisador da área de redes 
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de tráfego, comportamento dos 

e transporte, políticas de descarte de pacotes, níveis de congestionamento, entre outros. 

Experimentos na Internet são difíceis de se replicar, verificar, e até mesmo de se entender [32] sem a 

[62]), um emulador 

dedicado. Porém, para se realizar 

se necessário a criação e implementação de modelos de rede 

Entretanto é importante salientar que modelos são apenas aproximações, isto é, eles não irão 

maneira exata. Isto é uma realidade e é 

omitem detalhes dos dados 

entre simplicidade e utilidade dos modelos [20]. 

Isto foi sumarizado pelo estatístico George Box como “todos os modelos são errados, porém alguns 

. Divergências entre modelos e a realidade podem não ser importantes, já que 
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elas podem não influenciar na validade, ou utilidade dos resultados obtidos através da simulação 

[31]. 

Então porque construir modelos? Modelos são muito úteis para: 

� Prover uma descrição compacta de um conjunto de medições, por exemplo, o tempo 

entre chegada de pacotes de uma determinada aplicação pode ser representado por uma 

distribuição Normal com média 100ms e desvio padrão de 10ms. 

� Expor propriedades de um determinado sistema. Tais propriedades podem ser úteis para 

resolução de problemas particulares de engenharia. 

� Através de simulações, gerar dados de maneira aleatória, porém realista, seguindo o 

comportamento observado de um sistema. Por exemplo, através do modelo é possível 

gerar grandes quantidades de dados que compartilham das principais características dos 

dados empíricos observados. 

Porém a criação de modelos não é uma tarefa fácil, abaixo estão listadas algumas 

considerações que devem ser levadas em conta durante o processo de criação e utilização de 

modelos [31]: 

� Modelos devem ser específicos para as questões de pesquisa investigada, isto é, não é 

recomendável a construção de um único modelo para toda a Internet, com um único 

conjunto de cenários de simulação usados por todos os pesquisadores. 

� É necessário entender como diferentes configurações dos parâmetros de um modelo 

influenciam nos resultados experimentais. 

� O processo de modelagem precisa caminhar lado a lado com o processo de medição. 

� É desejável que os modelos construídos sejam válidos na Internet de amanhã, bem como 

na Internet de hoje. Assim, devido à heterogeneidade e rápida mudança da Internet [32], 

é preciso prestar atenção no que parece ser invariante, e no que está em constante 

mudança, ou o modelo criado pode estar inútil em pouco tempo. 

Freqüentemente, os modelos envolvem algum processo ou componente aleatório, tais 

modelos são conhecidos como modelos probabilísticos. Como todos os modelos, os modelos 

probabilísticos são abstrações do mundo real. O que distingue os modelos probabilísticos de outros 

modelos é que esses envolvem variáveis que têm comportamento aleatório. Isto significa que o 

comportamento destes modelos não pode ser predito com absoluta certeza [20]. 



 17

Geralmente se utiliza da aleatoriedade para capturar propriedades de sistemas ou dados que 

não se deseja especificar, ou que não há informação suficiente para se fazer isto. Assim é possível 

tratar o atraso de um pacote na Internet como sendo aleatório (seguindo alguma distribuição). Isto 

não quer dizer que esse valor seja realmente aleatório (neste caso é determinístico). Mas se utiliza 

deste artifício porque esse atraso é resultado de propriedades particulares de um imenso número de 

sistemas que são muito difíceis de se especificar. 

O processo de criação de um modelo compreende três passos básicos, são eles [20]: 

� Escolher uma distribuição adequada aos dados a ser modelados (e.g. uma distribuição 

Normal, ou uma distribuição Gamma). Este passo é conhecido como problema da 

seleção do modelo. 

� Após a seleção do modelo é necessário estimar os parâmetros do modelo que são mais 

apropriados para os dados empíricos. Este é o problema da estimação de parâmetros. 

� Por último, faz-se uma validação do modelo, confirmando se os dados empíricos são 

relativamente parecidos com a saída do modelo criado. 

2.1.3.1 Método da Máxima Verossimilhança (MLE) 

O método da máxima verossimilhança é um método estatístico popular usado para calcular a melhor 

maneira de aproximar um modelo a algum dado empírico. Seu conceito diz que θ̂  é um estimador 

de máxima verossimilhança para o parâmetro θ  para a amostra ),...,,( 21 nyyyy =  se 

( )yL ;maxargˆ θθ
θ Θ∈

=  

onde L é a verossimilhança dos dados y. Para dados provenientes de variáveis independentes e 

igualmente distribuídas (i.i.d), temos que 

( ) ( )∏
≤≤

=
ni

iyfyL
1

;; θθ , 

onde ( ) ( )θθ ;; iYi yfyf =  e ( )θ;iY yf  é a densidade da variável aleatória indexada pelo parâmetro 

.θ  Isto é, a verossimilhança é a função de densidade de probabilidade, só que com o argumento fixo 

y fixo, e variando apenas o parâmetro θ  [33]. 

Uma simplificação pode ser feita aplicando um logaritmo na equação da verossimilhança 

transformando-a no seguinte somatório 
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( ) ( )∑=
n

iyfyL
1

*
;log; θθ  

tal equação é comumente resolvida numericamente utilizando vários algoritmos de otimização. 

2.1.3.1.1 Algoritmos de Otimização 

Os algoritmos de otimização têm a função de encontrar mínimos e máximos de funções. No 

contexto da técnica MLE, tais algoritmos são utilizados para maximizar numericamente a função de 

máxima verossimilhança, com o intuito de encontrar as estimativas de máxima verossimilhança para 

os parâmetros que definem um dado modelo. 

Uma classe de algoritmos muito eficientes que elimina a necessidade de cálculo de segundas 

derivadas e que tipicamente apresenta um bom desempenho é a classe dos algoritmos quasi-Newton, 

também conhecida com classe de métodos de métricas variáveis. Neste trabalho será utilizado o 

algoritmo BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno) por ser amplamente utilizado em 

aplicações práticas, e por geralmente apresentar o melhor desempenho entre os algoritmos quasi-

Newton [33]. Entretanto existem muitos outros algoritmos de otimização, e.g. algoritmo da subida 

mais inclinada (steepest ascent), método Newton-Raphson, método BHHH, método do escore de 

Fisher, método DFP (Davidon, Fletcher e Powel), entre outros (para detalhes sobre tais métodos 

consultar [33]). 

2.1.3.2 Discrepância Lambda-Square 

A medida de discrepância Lambda-Square ( 2λ ), proposta por Pederson e Johnson em [55], mede a 

magnitude da divergência entre os dados e o modelo. Logo, quanto menor a discrepância, melhor o 

modelo. Basicamente, a idéia desse método é dividir as duas distribuições (empírica e analítica) em 

bins (classes) e fazer uma comparação bin a bin usando o teste chi-quadrado ( 2
X ).  

De forma detalhada, uma distribuição contínua é discretizada em bins. Ou seja, dadas m 

observações de uma variável randômica Z, as observações podem ser particionadas em N bins. Seja 

~

iZ o número de observações dentro do i-ésimo bin. O teste 2
X  é baseado na comparação do 

número de observações contidas no bin com o valor esperado do número de observações, de acordo 

com a distribuição analítica. O valor esperado do número de observações do bin i, representado por 

iE , é dado por: 

∫=∈=
i

zi dzzfmizmPE )(][
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O teste 2
X  é baseado em uma medida da diferença entre o valor esperado e observado do 

número de observações nos bins, dado por:  

∑
=

−
=

N

i i

ii

E

EZ
X

1

2
~

2 )(

 

 A métrica da discrepância proposta por Pederson e Johnson é calculada pela fórmula abaixo: 

1

2
2

−

−−
=

∧

m

dfKX
λ

   onde K é calculado pela fórmula:  
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df representa o grau de liberdade, dado por:   
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∧
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onde 








Θ

∧

Zθ
 é o número de parâmetros que foi usado para estimar a distribuição analítica. 

Durante o calculo da discrepância 2λ  se faz necessário quebrar as distribuições em N bins. A 

escolha desse número N deve ser tomada com cautela. Escolhendo N muito pequeno a discrepância 

será medida de maneira grosseira, porém com N muito grande a métrica 2λ  será muito sensível a 

pequenas discrepâncias, o que talvez não seja de interesse. Felizmente os estatísticos desenvolveram 

uma estimativa para a escolha de um número N razoável. Neste trabalho a escolha do N será feita 

através de uma estimativa criada por Scott, que é dada por 

3/1ˆ49.3 −= nw xσ  

onde xσ̂  é a estimativa do desvio padrão da distribuição empírica, n é o número de amostras da 

distribuição, e w é a largura dos bins. Assim, de posse de w é muito simples calcular N. 

2.1.3.3 Gráficos Quantil a Quantil (Q-Q Plot) 

Neste tipo de gráfico, os quantis correspondentes de cada distribuição são traçados um sobre o 

outro, i.e., a mediana de uma é grafada sobre a mediana da outra, o quartil superior é grafado sobre o 

quartil superior e assim por diante. Se os pontos seguem uma linha reta entre 0 e 1, então as 

distribuições são idênticas. O Q-Q Plot é uma ferramenta poderosa para determinar onde ocorrem 

desvios na distribuição comparada (i.e., no corpo da distribuição, na cauda superior, etc.). A Figura 
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2.3 apresenta dois exemplos de Q-Q Plots, na Figura 2.3(a) é apresentado um Q-Q Plot de duas 

distribuições idênticas, já na Figura 2.3(b) é exemplificado um caso em que as distribuições são 

diferentes. 

  

(a) Distribuições Idênticas (b) Distribuições Diferentes 

Figura 2.3 Exemplos de Q-Q Plots 

2.1.3.4 Avaliação de Desvios na Cauda 

Freqüentemente o comportamento das distribuições em suas caudas inferiores e superiores são de 

crucial importância. Por exemplo, a distribuição do tamanho de conexões de dados FTP (em bytes) 

possui uma cauda tão pesada, que os dois percentis superiores da distribuição irão freqüentemente 

dominar todo o tráfego FTP [54]. Entretanto, a medida de discrepância 2λ  não dá nenhuma atenção 

especial para a qualidade da aproximação da cauda de uma distribuição. 

Desde modo, neste trabalho será adotada uma análise quantitativa proposta por Paxson e 

Floyd em [54], e também utilizada por Dainotti et al. em [21], para avaliar o quão bem um modelo 

captura o comportamento da cauda superior. Seguindo a convenção adotada em [21], este trabalho 

definirá a cauda superior como sendo os elementos que residem no limite de 90 a 100% das CDFs, 

i.e., os elementos que fazem parte dos 10 percentis superiores das distribuições. Nesta subseção será 

apresentada tal métrica. 

Para uma amostra de tamanho n, b representa o número de instâncias presentes na cauda da 

distribuição empírica, e a o número de instâncias encontradas na cauda da distribuição analítica. 

Assim, tem-se que  

b

a
2log=ξ . 

Valores positivos para ξ  indicam que o modelo sobre estima a cauda (símbolo +), enquanto que 

valores negativos subestimam a cauda (símbolo -). Um valor de 0=ξ  (ou < 0.01) indica que o 
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modelo captura perfeitamente o comportamento da cauda, e é indicado com um “ok”. Um valor 

aceitável é de 10 << ξ  e é indicado por “+”. Um valor ruim é de 5log1 2<< ξ , o qual é indicado 

por “++”. Valores de 5log2≥ξ  são considerados muito ruins e são indicados por “+++” [54]. A 

Tabela 2.2 mostra os valores possíveis para a métrica de análise da cauda.  

Tabela 2.2 Valores para a métrica ξ  

Valor Significado 

OK A cauda foi aproximada perfeitamente 

+ ou - A cauda teve boa aproximação, com sobre ou subestimação 

++ ou - - A cauda teve aproximação ruim, com sobre ou subestimação 

+++ ou - - - A cauda teve aproximação muito ruim, com sobre ou subestimação 

 

2.1.4 Simulação 

Simular um modelo probabilístico envolve a geração de mecanismos estocásticos (para uma 

definição de processos estocásticos, consultar [53]) do modelo e a observação do fluxo resultante do 

modelo no decorrer do tempo. Dependendo dos objetivos da simulação, haverá certas métricas de 

interesse que deverão ser determinadas [59], como vazão, tempo entre pacotes, tamanho de 

conexões, tempo entre conexões, etc. 

O processo de simulação é complementar à análise, não somente por validá-la, mas também 

por permitir a exploração de cenários que seriam muito difíceis, ou até mesmo impossíveis de serem 

analisados [32]. Muitas vezes é útil utilizar a análise, modelagem e simulação simultaneamente, 

fazendo com que uma técnica valide os resultados da outra. Desde modo, até que uma afirmação 

seja validada, todos os resultados da avaliação são suspeitos. Isto leva a três regras de validação [32]: 

� Não confiar em resultados de um modelo de simulação, até que eles sejam validados por 

um modelo analítico ou por medições; 

� Não confiar nos resultados de um modelo analítico, até que eles sejam validados por um 

modelo de simulação ou por medições; 

� Não confiar nos resultados de medição, até que eles sejam validados por simulação ou 

modelos analíticos. 

A simulação também é de vital importância no processo de desenvolvimento da intuição dos 

pesquisadores. Em particular, devido à complexidade do tráfego e da topologia da Internet e o seu 
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controle congestionamento adaptativo, a simulação se torna uma ferramenta promissora na 

resolução de muitas questões sobre a dinâmica do tráfego na Internet [32].  

2.1.4.1 Método da Composição 

Está técnica é empregada na geração de ocorrências de distribuições (i.e. simulação) cuja densidade é 

da forma: 

)()( xfpxf i

i

i∑= , 

onde ,...),( 21 ppp =  é um vetor de probabilidades e ,...),( 21 ff  são densidades. Para gerar uma 

ocorrência de X se deve, primeiro, escolher um índice (inteiro) segundo as probabilidades p, por 

exemplo, o índice j. Feito isto, gera-se uma ocorrência da distribuição caracterizada pela densidade 

jf  [59][33][30][42]. 

Por exemplo, um modelo bastante utilizado é aquele em que uma variável aleatória de 

interesse obedece a uma distribuição gaussiana ),( 2

1σµN  com probabilidade p e uma distribuição 

gaussiana ),( 2

22 σµN  com probabilidade 1 – p. A densidade de uma variável aleatória com esta 

distribuição é dada por [33]: 
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Devido à dificuldade de lidar diretamente com esta equação, a geração de ocorrências 

seguindo esta distribuição é mais simples com a utilização de um gerador de gaussianas e de um 

gerador de Bernoulis, utilizando o método da composição. 

2.1.4.2 O Simulador de Rede NS-2 

O NS[62] é um simulador de rede que se originou a partir do simulador REAL (Realistic and Large) 

[43], o qual por sua vez derivou do NEST (Network Simulation Testbed)[22] da universidade de 

Columbia, NY. Ele implementa algoritmos de roteamento unicast e multicast, protocolos de transporte 

e sessão (incluindo protocolos multicast confiáveis e não confiáveis), serviços integrados, e protocolos 

de aplicação como o HTTP e o FTP. Além disso, o NS incorpora muitas topologias no nível de 

enlace e algoritmos de gerenciamento de filas e escalonamento. Esta variedade de protocolos foi 

atingida graças a contribuições de muitos pesquisadores que incorporaram seus trabalhos em um 

único arcabouço de simulação de rede [32]. 
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2.2 Trabalhos Relacionados 

Nas próximas duas subseções serão apresentados os trabalhos mais relevantes na área de medição, 

análise, modelagem e simulação de tráfego de jogos on-line e VWs. 

2.2.1 Medição e Análise do Tráfego de Jogos e Mundos Virtuais 

Com a corrente taxa de crescimento dos Massively Multiplayer Virtual World (MMVW), 

especificamente os Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG), tais como Everquest e 

World of Warcraft, pesquisadores da área de Redes de Computadores têm se esforçado para 

entender os requisitos de rede destas aplicações através da análise de seus perfis de tráfego 

[44][28][16][14]. Um profundo conhecimento dos seus comportamentos de tráfego certamente 

ajudará os ISPs a aprovisionar e projetar melhor suas estruturas de rede. Em [44], Kim et.al. 

apresentam medições de tráfego de um MMORPG popular (Lineage II) e fornecem a caracterização 

do tráfego do ponto de vista do servidor. Em [28], Feng et.al. analisaram o tráfego de rede de vários 

jogos on-line populares, com o foco em First-Person Shooting (FPS), um dos jogos analisados foi o 

Counter-Strike. Claypool & Claypool [16] avaliaram os efeitos da latência da Internet em jogos on-

line. Os autores argumentaram que seus resultados são úteis para projetistas de jogos (e.g. na 

aplicação de diferentes técnicas para compensação da latência), projetistas de redes (e.g. na criação 

de infra-estruturas fornecendo qualidade de serviço (QoS) para aplicações interativas). Foi 

observado que a maioria dos jogos MMORPG e FPS descritos na literatura têm baixos requisitos de 

largura de banda, devido às suas características de enviar pacotes freqüentes, porém pequenos, 

principalmente para sincronização do estado do jogo. Entretanto o tráfego agregado no servidor 

pode, eventualmente, impor uma alta carga aos ISPs. Da perspectiva do lado cliente, o tráfego de 

downstream geralmente está muito abaixo das capacidades das conexões de banda larga típicas. 

Certamente, a maioria destes ambientes permite que usuários de conexões discadas tenham uma boa 

experiência durante os jogos. 

Em [9], Branch e Armitage mediram o grau de autocorrelação nas distribuições de tamanho 

de pacote (servidor-cliente) em seis jogos diferentes: Half-Life Deathmatch, Half-Life Counter 

Strike, Quake III Arena, Wolfenstein Enemy Territory, Half-lLfe 2 Deathmatch e Half-Life 2. Os 

resultados obtidos mostraram que todos os seis jogos aparentaram ter distribuições de tamanho de 

pacotes autocorrelaciodas. Para alguns jogos essa autocorrelação pode ser capturada através de 

cadeias de Markov, mas para outros foi necessário modelos de geração de tráfego mais sofisticados. 

Em [13], Cevizci et.al. analisaram algumas características do tráfego do jogo Call Of Duty 2, 

com base nas métricas de inter-chegada de pacotes e tamanho de pacotes, nos sentidos cliente-
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servidor e servidor-cliente. No início do trabalho foi apresentado o conceito de auto-similaridade e 

suas implicações no tráfego da Internet. Após isso os autores calcularam o parâmetro de Hurst 

(usado para caracterizar o grau de auto-similaridade) para todas as métricas, 3 métodos diferentes 

para o cálculo foram utilizados: Método da variância no tempo, método R/S e método baseado na 

transformada de Wavelet. Para algumas métricas foram obtidos valores inconsistentes para o 

parâmetro de Hurst, o que os autores atribuem a características não estacionárias do tráfego gerado 

pelo jogo. 

2.2.2 Modelagem do Tráfego de Jogos e Mundos Virtuais 

Devido à dificuldade de realizar os experimentos para determinar o perfil de tráfego gerado por 

jogos on-line e mundos virtuais, freqüentemente se utiliza da construção de um modelo para 

aproximar o padrão de tráfego gerado por tais aplicações. É importante notar que o modelo não 

corresponde com exatidão ao tráfego real, ele apenas representa as características principais do perfil 

de tráfego de uma aplicação. A construção de modelos de tráfego para jogos on-line foi utilizada em 

[49][50][27][7][48][71][10][38]. Em [49][50], Lang et.al. analisaram e criaram um modelo para o 

tráfego gerado por dois jogos on-line, Quake 3 e Half-Life, respectivamente. Após isso o modelo 

proposto foi implementado em um simulador de rede e o resultado da simulação foi comparado 

com os dados empíricos disponíveis. Os modelos foram construídos aproximando as distribuições 

de tempo de inter-chegada de pacotes, número de pacotes por segundo e tamanho médio de pacote, 

obtidas empiricamente por distribuições bem conhecidas (como a lognormal e a normal). Em [27], 

Färber analisou o tráfego de um servidor do jogo Counter-Strike e estimou um modelo de tráfego 

para avaliar o impacto da perda e atraso de pacotes na utilização do jogo. Neste trabalho foram 

modeladas as distribuições de tempo de inter-chegada de pacote e tamanho de pacote. Em [7], 

Borela propôs modelos para as distribuições de tamanho de pacote, e inter-chegada de pacotes para 

o jogo on-line Quake, em ambos sentidos (cliente para servidor e servidor para cliente). Para avaliar a 

qualidade do modelo, foi utilizado o teste de discrepância ( 2λ ) proposto em [55]. Já em [48], Lang e 

Armitage modelaram as distribuições de tamanho de pacote, inter-chegada de pacotes e a taxa de 

pacotes por segundo, implementaram os modelos, e compararam os resultados obtidos através de 

simulação com os dados coletados empiricamente do tráfego gerado pelo jogo Halo do console 

Xbox. Em [71], Zander e Armitage analisaram as características de tráfego do jogo para Xbox Halo 

2 e desenvolveram um modelo que pode ser usado para simular clientes e servidores Halo 2. As 

métricas analisadas e modeladas foram taxa de pacotes, largura de banda, tamanho de pacote e 

tempo inter-chegada de pacotes. Os resultados obtidos foram comparados com a análise do jogo 

Halo feita anteriormente em [48], e a principais diferenças no tráfego gerado pelas duas versões do 

jogo foram expostas. Em [10], Branch e Armitage., modelaram as distribuições de tamanho de 
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pacotes de  seis jogos: Half-Life, Half-Life Counterstrike, Half-Life 2, Half-Life 2 Counterstrike, 

Quake III Arena e Wolfenstein Enemy Territory. Nesse artigo os autores apresentaram uma técnica 

para sintetizar as distribuições de tamanho de pacote do tráfego agregado utilizando estatísticas de 

dados empíricos de traces capturados de 2 e 3 usuários. Essa técnica estendeu a utilidade de 

conjuntos de dados obtidos de ambientes controlados com número de usuários limitados. 

Utilizando o teste de discrepância ( 2λ ) para avaliar a aderência, foi comprovado que o método é útil 

para sintetizar distribuições de tamanho de pacote (sentido servidor-cliente) com 10 a 50 usuários 

para os jogos estudados. Em [38], Huang et.al., coletaram dados reais de jogos MMORPG e 

demonstraram que as métricas de desempenho no lado servidor têm uma forte relação linear com o 

número de usuários concorrentes. Com isso, um modelo simples foi criado para prever a utilização 

de recursos de largura de banda e servidor. 

Em [35], Greenhalgh et.al. mostraram um método para predizer o tráfego gerado por 

ambientes virtuais colaborativos (CVEs) diferentes e com número de usuários variável. O método 

constituía da captura de registros de eventos e medições de tráfego. Os dados obtidos foram 

analisados em três passos: Primeiro, as análises estatísticas dos registros de eventos geravam um 

modelo de comportamento dos usuários, que identificava a freqüência média da ocorrência de 

diferentes eventos (ex.: mover-se, falar e manipular objetos), bem como seu grau de autocorrelação. 

Segundo, foi estabelecido um modelo de comportamento da aplicação o qual identificava quais 

mensagens eram geradas por uma dada seqüência de eventos. Terceiro, os dois modelos foram 

combinados para produzir um modelo de tráfego de rede que previa a média e picos do volume de 

tráfego gerado em um dado enlace, por um número diferente de usuários. 

Finalmente, Branch e Cricenti [11], mostraram que um simples modelo ARMA (auto-

regressivo e de média móvel) simples pode capturar o comportamento das séries temporais do jogo 

Quake4. Além disso, demonstraram que o componente aleatório de tais modelos tem distribuições 

que parecem mudar um pouco conforme o número de jogadores aumenta. 

Como pode ser visto pelo levantamento do estado da arte, há poucos estudos envolvendo 

medição e modelagem de mundos virtuais, e nenhum especificamente sobre o SL. Tendo em vista a 

falta de estudos na área, este trabalho propõe um estudo detalhado do perfil de tráfego do SL, a 

geração de um modelo probabilístico para as principais características do perfil de tráfego, bem 

como a implementação do modelo em um simulador de rede. Com isso, será possível gerar tráfego 

sintético da aplicação, e avaliar o comportamento do SL sobre diferentes cenários. 
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3 Metodologia do Trabalho 
 

“Não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes” 

Stephen Kanitz 

Este capítulo mostra a metodologia utilizada para a captura de tráfego do SL, bem como a 

metodologia da análise, modelagem e simulação de tráfego apresentada neste trabalho. 

3.1 Coleta e Análise de Tráfego 

Para a obtenção de amostras de tráfego do SL vários ambientes foram visitados, em horas e dias 

diferentes, e com vários avatares no período de Janeiro a Agosto de 2007. Esta variedade de coletas 

visa o aumento da representatividade dos resultados aqui apresentados. As coletas foram realizadas 

com a versão 1.18.2 do cliente do SL. Todas as medições foram feitas em um enlace de 100Mbps 

dentro da Universidade Federal de Pernambuco, que por sua vez está conectada à Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP) através de em enlace de 2.5Gbps. O diagrama do ambiente de medição montado 

pode ser visto na Figura 3.1.  

 
Figura 3.1 Diagrama do ambiente de medição 

A metodologia dos experimentos e as configurações utilizadas são explicadas nos próximos 

paráfragos. 

� Ambientes: Após uma avaliação preliminar de diferentes ambientes no SL, foi observado 

que o número de avatares (representação dos usuários dentro do VW) e objetos em um 
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ambiente fazem significante diferença no perfil de tráfego gerado. Desde modo, os 

experimentos foram realizados em dois ambientes diferentes com base no critério de 

popularidade dos mesmos. Os dois ambientes selecionados foram “HippiePay” e 

“Tuskany IV” que representam os ambientes popular e impopular respectivamente. Para 

medir o nível de atratividade de um ambiente (popular ou impopular), foi utilizado o 

índice de tráfego presente no cliente do SL. De acordo com a documentação do SL, tal 

métrica é a proporção de tempo que outros avatares permaneceram em um determinado 

ambiente. 

� Ações e fontes de tráfego externas: Cada experimento foi repetido com diferentes níveis 

de movimentação do avatar (parado, andando e voando). Também foi levado em 

consideração fontes de tráfego externas (e.g., servidores de streaming de música). Assim, 

os experimentos foram realizados utilizando ou não streamings externos (com música e 

sem música). 

� Métricas: As métricas avaliadas neste trabalho foram: Vazão, volume de tráfego 

(UDP/TCP), tamanho de pacote (incluindo os cabeçalhos TCP, UDP e IP), RTT e 

tempo entre pacotes. Para capturar o tráfego gerado pelo cliente do SL, foi desenvolvido 

um sniffer em C++ utilizando a WinPcap [69] e a Ip Helper Api [41]. O Sniffer 

desenvolvido permite a captura apenas do tráfego gerado pelo processo do SL, evitando 

assim que o tráfego de outras aplicações interfira na qualidade dos resultados deste 

trabalho. As métricas aqui apresentadas foram computadas através de um programa 

desenvolvido em C++ também utilizando a WinPcap para acessar os traces gerados pelo 

sniffer (para uma lista com as ferramentas desenvolvidas consultar o Apêndice A). Os 

resultados obtidos foram gravados em arquivos texto para posterior geração de gráficos 

utilizando o Excel e o R [57]. 

� Análise detalhada do tráfego (breakdown): Visando obter um entendimento aprofundado 

sobre a dinâmica de troca de mensagens entre o cliente do SL e os seus servidores, foi 

realizado um breakdown do tráfego capturado. Assim foi possível saber a porcentagem de 

mensagens de atualização de avatares próximos, pacotes de imagens 3D e texturas, etc. 

Para isto foi desenvolvido um software utilizando a linguagem C++ para efetuar a 

engenharia reversa do protocolo e calcular o total de bytes para cada mensagem gerada 

pelo mundo virtual. Para desenvolver este software foram utilizadas informações sobre o 

protocolo da aplicação disponível no portal Open Source do SL [61]. 
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� Usuários on-line: Para obtenção de uma estimativa da quantidade de usuários on-line, um 

script shell foi desenvolvido para obter tal informação da página oficial do SL. Esse 

script é ativado pelo agendador de tarefas Crontab [19] em intervalos de 5 minutos. A 

cada execução deste script o número de usuários on-line é gravado em um arquivo texto 

para processamento posterior. 

Cada experimento teve duração de 10 minutos e todas as métricas foram computadas em 

intervalos de 10 segundos. Em outras palavras, para cada 10 minutos de experimento, 60 amostras 

para cada métrica foram obtidas. A maioria dos resultados representam a média de 60 amostras com 

99% de intervalo de confiança, entretando os gráficos não os mostram.  

A Tabela 3.1 sumariza todos os experimentos realizados. 

Tabela 3.1 Cenários de Experimentos 

Ambiente Ação Música Duração (Minutos) 

Popular 

Parado 
Ativada 10 

Desativada 10 

Andando 
Ativada 10 

Desativada 10 

Voando 
Ativada 10 

Desativada 10 

Impopular 

Parado 
Ativada 10 

Desativada 10 

Andando 
Ativada 10 

Desativada 10 

Voando 
Ativada 10 

Desativada 10 

 

3.2 Modelagem do Tráfego 

A metodologia para modelagem de tráfego neste trabalho é baseada nos estudos de Borella [7], 

Lakkakorpi et.al. [46] e Dainotti et.al. [21]. Assim, seguindo a metodologia destes estudos com 
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algumas alterações, foi proposta uma metodologia para modelagem de VWs, composta pelos 

seguintes passos:  

� Escolher a distribuição a ser modelada e verificar a necessidade da utilização do método 

da composição; 

� Estimar os parâmetros das distribuições utilizando a técnica MLE; 

� Avaliar o gráfico Q-Q Plot da distribuição; 

� Aplicar a métrica da discrepância para verificar a aderência da distribuição analítica; 

� Comparar a Função de Densidade Acumulada Empírica (ECDF) com a Função de 

Densidade Acumulada (CDF) da distribuição analítica encontrada; 

� Examinar a qualidade do modelo para a cauda superior. 

Um fluxograma com detalhes sobre o processo de modelagem pode ser visto na Figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Processo de modelagem 

A modelagem dos dados foi realizada utilizando o pacote estatístico R [57], que é uma 

linguagem e um ambiente para gráficos e cálculos estatísticos. A seguir, serão descritos detalhes 

referentes aos passos da metodologia. 
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3.2.1 Visualizar a distribuição a ser modelada 

O primeiro passo para a modelagem é visualizar a distribuição a ser modelada (i.e gerar seu 

histograma). Olhando para o histograma será escolhido um conjunto de distribuições que podem se 

adequar à distribuição empírica (Exponencial, Weibull, Beta, Gamma...), levando em consideração o 

formato da distribuição, suporte da distribuição (intervalo), etc. Neste passo também teremos 

indícios se o método da composição [59] poderá ser utilizado. 

3.2.2 Estimação dos parâmetros 

Uma vez escolhida a distribuição, é necessário encontrar o valor dos parâmetros para os quais a 

distribuição analítica se ajusta melhor aos dados empíricos através da estimação dos parâmetros. 

Optou-se pelo método da máxima verossimilhança para esta tarefa. 

3.2.3 Gráficos Q-Q Plot 

Para verificar se os dados se adequam à distribuição escolhida com os valores estimados, um gráfico 

quantil a quantil (Q-Q Plot)  é gerado. Nesta etapa também é posível verificar onde ocorrem desvios 

entre o modelo e os dados empíricos. 

3.2.4 Estimação da discrepância do modelo 

Segundo [7], testes de aderência tradicionais como o Chi-quadrado ( ) e o Kolmogorov-Smirnov 

geralmente falham com modelos analíticos para tráfego da Internet em geral. Isto ocorre porque tais 

testes são enviesados para conjuntos de dados grandes. O mesmo ocorre com dados que exibem 

autocorrelação significativa [45]. Por isso, o autor sugere que seja estimada a discrepância entre os 

dados empíricos e o modelo analítico, ao invés de realizar um teste de aderência. Neste trabalho, a 

qualidade da aproximação dos modelos inferidos será medida com a métrica 
2λ . 

Em [7], Borela et.al. mostrou que o valor de 1.26 para a métrica da discrepância foi 

considerado adequado para seus modelos. Neste trabalho, valores menores que 3 (três) serão 

considerados adequados para os modelos inferidos por ainda apresentarem uma boa aproximação 

visual. 

3.2.5 Comparação ECDF X CDF 

Comparar visualmente a ECDF da distribuição empírica com a CDF da distribuição analítica, 

buscando verificar a qualidade do modelo. 

3.2.6 Análise da cauda superior 

Como a métrica 
2λ  não fornece nenhum tratamento especial à qualidade da aproximação para a 

cauda superior, neste trabalho a cauda será analisada separadamente através da métrica .  

2
X

ξ
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3.3 Simulação 

Os modelos criados através da metodologia descrita na seção 3.2 serão implementados no simulador 

de rede NS-2. Após isso simulações simples serão realizadas visando comparar os resultados 

simulados com os dados empíricos. Desde modo, os modelos de simulação, e por conseqüência os 

modelos analíticos da seção 3.2, serão avaliados. Assim, este trabalho seguirá todas as regras 

proposta em [32], obtendo com isso, modelos criteriosamente avaliados e confiáveis. 

As simulações simples mencionadas no parágrafo anterior se constituíram de 100 simulações 

com dois hosts ligados através de um enlace de 10 Mbps, com atraso de 1 ms. Tais parâmetros foram 

escolhidos visando diminuir a interferência da rede nas simulações, visto que o intuito destas 

simulações preliminares é comparar cada métrica com os dados empíricos. Na Tabela 3.2 mostra-se 

todos os cenários de simulação, lembrando que cada cenário será replicado 100 vezes. Visando 

simplificar o processo de análise dos resultados, o tráfego de entrada e saída será gerado em 

simulações diferentes, isto é, serão realizadas simulações só para o tráfego vindo do servidor 

(entrada), e outras somente com o tráfego do cliente (saída). A Figura 3.3 mostra um diagrama das 

simulações.  

Tabela 3.2 Parâmetros das simulações 

Ambiente Ação Direção Tempo Simulação Métricas Avaliadas 

Popular 

Andando 
Entrada 10 min IAT / PSI 

Saída 10 min IDT / PSO 

Parado 
Entrada 10 min IAT / PSI 

Saída 10 min IDT / PSO 

Impopular 

Andando 
Entrada 10 min IAT / PSI 

Saída 10 min IDT / PSO 

Parado 
Entrada 10 min IAT / PSI 

Saída 10 min IDT / PSO 
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Figura 3.3 Diagrama do Cenário de Simulação (Validação) 

A seguir, na Figura 3.4 é apresentado o script NS-2 utilizado nas simulações de validação: 

Script do NS-2 para Simulação Simples 

1  set ns [new Simulator] 

2  set f [open out.tr w] 

3  $ns trace-all $f 

4  proc finish {} {        

5  global ns f 

6  $ns flush-trace 

7  close $f 

8  exit 0 

9  } 

10 set n0 [$ns node] 

11 set n1 [$ns node] 

12 $ns duplex-link $n0 $n1 10Mb 1ms DropTail 

13 $ns queue-limit $n0 $n1 10 

14 set udp0 [new Agent/UDP] 

15 $ns attach-agent $n0 $udp0 

16 set sl [new Application/SecondLife] #Cria a aplicação SL 

17 $sl attach-agent $udp0 

18 $sl set env_ 1 # Ambiente: (1) Popular/ (2) Impopular 

19 $sl set act_ 1 # Ação    : (1) Andando/ (2) Parado 

20 $sl set dir_ 2 # Sentido : (1) Saida  / (2) Entrada 

21 $udp0 set packetSize_ 1500 #Tamanho de pacote máximo 

22 set sink1 [new Agent/NULL] 

23 $ns attach-agent $n1 $sink1 

24 $ns connect $udp0 $sink1 

25 $ns at 0.0 "$sl start" 

26 $ns at 600.0 "finish" 

27 $ns run 

 

Figura 3.4 Script NS-2 para Simulações de Validação 

Após as simulações, para cada métrica será calculada a média e o desvio padrão da 

discrepância 
2λ , e da medida para análise da cauda . Para ajudar na avaliação dos resultados, 

gráficos com a comparação entre a ECDF dos dados empíricos e de simulação serão apresentados. 

Q-Q Plots também serão avaliados. Em seguida a vazão simulada será comparada com a vazão 

obtida empiricamente, e caso ambas não estejam parecidas, será necessário refazer os modelos 

referentes a estas métricas. Assim, o processo de simulação pode ser reduzido aos seguintes passos. 

� Realizar 100 simulações para cada métrica avaliada; 

ξ
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� Calcular a média e o desvio padrão da discrepância 
2λ ; 

� Calcular a média da métrica ; 

� Comparar as ECDFs dos dados empíricos com os simulados; 

� Avaliar os Q-Q Plots; 

� Avaliar a vazão gerada, caso exista discrepâncias, o modelo deverá ser refeito. 

Em seguida, com os resultados das simulações validados, será construído um cenário de 

simulação completo. Este cenário visa obter a vazão de entrada e saída do tráfego agregado na saída 

dos servidores do SL. Cada simulação será replicada 100 vezes, e a média e o desvio padrão da vazão 

(entrada e saída) será apresentada junto com um gráfico da vazão. Tal cenário é apresentado na 

Figura 3.5, e é formado por 100 clientes SL (este é o valor máximo de avatares por ambiente), e um 

servidor, ligados por um enlace representando a Internet.  

 
Figura 3.5 Cenário de Simulação Completo 

ξ
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4 Avaliação do Second Life 
 

“Se torturarmos os dados suficientemente, eles confessarão tudo. ” 

Ronald Coase 

Esse capítulo apresenta uma avaliação da arquitetura do SL e do perfil de tráfego gerado pela 

aplicação cliente do SL.   

4.1 Arquitetura do SL  

Esta subseção apresenta as funções dos diferentes servidores presentes na arquitetura do SL, as 

interações entre os mesmos e o modo como as informações são trocadas com os clientes. 

O SL utiliza uma arquitetura cliente-servidor assimétrica, onde cada servidor é dedicado a 

uma tarefa específica, como login, mensagens instantâneas, ou simulação de uma região. O mundo do 

SL consiste em um grande número de simuladores (sims) interconectados. Cada sim é responsável 

por simular uma região de 256x256 metros, e se comunica apenas com seus 4 vizinhos mais 

próximos. Isto evita um problema de escalabilidade à medida que o mundo virtual aumenta de 

tamanho [58]. Um grid (no contexto do SL) é uma divisão visual de unidades representando os 

servidores que executam o SL, um pedaço do grid é mostrado na Figura 4.1. Cada servidor é 

responsável por um sim, entretanto múltiplos sims podem ser executados no mesmo servidor. 

Conforme o usuário se movimenta através do mundo virtual, a responsabilidade sobre o mesmo é 

passada de um sim para outro [61]. A Figura 4.2 apresenta a arquitetura do SL, incluindo os 

servidores atualmente conhecidos. 
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Figura 4.1 Mapa do Mundo Virtual SL (Cada quadrado representa um sim e possui tamanho de 

256x256 metros) 

 
Figura 4.2 Arquitetura do SL 

A descrição dos servidores é apresentada nos parágrafos abaixo:  

� Login server: O servidor login.agni.lindenlab.com é responsável pela autenticação do nome e 

senha dos residentes. Para isto é utilizada uma chamada XML-RPC encapsulada em um 

fluxo TLS 1.0 (HTTPS). Em adição, este servidor determinada onde conectar o usuário 

com base em sua última localização, localização padrão ou em uma região específica 

informada pelo usuário durante o processo de login. Este é o único momento onde é 

utilizada uma conexão segura, o restante das mensagens são trocadas em texto plano. 

� User server: O servidor userserver.agni.lindenlab.com manipula sessões de mensagens 

instantâneas, particularmente para grupos. 
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� Space server: Este servidor é responsável por rotear mensagens através do grid todo. Os 

sims se registram neste servidor e requisitam suas listas de vizinhos.  

� Data server: Manipula as conexões com os bancos de dados do SL: Central, Log e 

Inventory e Search. 

� Simulator server (sim): Estes são os principais servidores do SL, responsáveis por 

armazenar os estados dos objetos, os estados dos ambientes e os estados dos terrenos 

virtuais. Em adição, os sims realizam computações visuais em objetos e nos terrenos e 

transmitem esses dados para os usuários. A simulação da física dos ambientes virtuais é de 

responsabilidade da biblioteca de física Havok [37]. Os sims se comunicam com seus 

vizinhos através de conexões UDP. 

� Outros servidores: O banco de dados central (CDB) contém a lista de propriedades dos 

residentes (i.e., o que pertence a quem). O Agent Database mantém o mapeamento entre 

os metadados e os identificadores de itens (UUID), que são identificadores globalmente 

únicos (um número de 128 bits). O Inventory Database contém as informações sobre os 

itens dos usuários, que podem ser um recurso como uma imagem, som, script ou objetos. 

Estes itens podem ser baixados para o cliente do SL ou carregados para o armazenamento 

central de itens. O Search Database é uma réplica do CDB utilizado para buscas. O Map 

Server renderiza todos os ambientes com o OpenGL. O Servidor RPC atua como uma 

API para desenvolvedores acessarem os recursos do SL sem utilizar o cliente. Tal servidor 

traduz chamadas XML-RPC em requisições dentro VW e se comunica com os servidores 

de espaço e CDB. 

4.1.1 Fluxo de Autenticação 

A Figura 4.2 apresenta os 8 passos necessários para o estabelecimento de uma conexão de um 

usuário com o SL, são eles:  

1) O cliente faz a requisição para o servidor (porta 12036) de um checksum para envio de 

mensagens seguras. 

2) O cliente faz uma chamada de função XML-RPC sobre uma conexão HTTPS para realizar o 

login. O servidor pode também sugerir uma atualização opcional do software.  

3) O servidor de login consulta as credenciais do usuário no database server. 

4) O servidor de login decide para qual sim enviar os usuários. Então uma requisição de inicio 

de sessão é feita. 
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5) O sim responde para o servidor de login com a verificação de que o usuário é permitido 

naquela região. 

6) O servidor de login envia uma resposta para o cliente com o agent id, session id, secure session id, 

sim IP, sim port, localização e algumas informações sobre o inventário do usuário. 

7) O cliente envia seu user id e sessionid para o sim, como um hadshake. Os endereços dos 

simuladores variam de 64.128.0.0 a 64.129.255.255, e os números das portas variam de 

13001 a 13050. 

8) O cliente envia um aviso de presença para o user server, assim as mensagens instantâneas entre 

membros de grupos podem ser trocadas. Adicionalmente o user server checa os direitos do 

usuário nos grupos e informações da sessão com o sim. 

4.2 Perfil de Tráfego do SL  

A seguir será realizada a análise do perfil de tráfego encontrado para a aplicação cliente do SL. 

Métricas como vazão, volume de tráfego, tempo entre pacotes, entre outras, serão apresentadas e 

avaliadas. 

4.2.1 Vazão  

A Figura 4.3 e a Figura 4.4 apresentam as séries temporais para a vazão, com e sem streaming de 

música, para um ambiente popular e impopular respectivamente. Observando a vazão dos cenários 

coletados, nota-se que a velocidade da conexão de rede não afeta de maneira significativa a 

quantidade de tráfego gerado pela aplicação. Em outras palavras, até em um cenário com streaming de 

música, uma conexão ADSL de 500 kbps é suficiente para proporcionar uma boa experiência para o 

usuário. Observa-se pela a Figura 4.3, que para este cenário a vazão média está em torno de 400 

kbps (com o streaming habilitado), atingindo picos de 450 kbps. Para o ambiente impopular, 

representado pela Figura 4.4, essa média é menor, ficando em torno de 200 kbps atingindo picos de 

250 kbps. 

Por outro lado, olhando para os cenários sem música, nota-se que a vazão média é menor. 

Para o ambiente popular (Figura 4.3) a vazão média fica em torno de 320 kbps, atingindo picos de 

370 kbps. Já para o ambiente impopular (Figura 4.4) a vazão média é de aproximadamente 80 kbps, 

com picos de até 140 kbps. Com esses dados fica claro que o SL não faz uso intensivo de recursos 

de rede, para um ambiente popular com streaming ativado, uma conexão de 500 kbps é suficiente para 

uma boa experiência no VW. Entretanto tais requerimentos ainda estão muito além dos necessários 

para a maioria dos jogos MMORPG e FPS. Isto se deve à natureza dinâmica do VW SL, isto é, o 
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mundo é construído pelos residentes, e portanto fica armazenado nos servidores do SL, diferente 

dos jogos on-line em geral, onde os mapas ficam armazenados no cliente. 

Confrontando a Figura 4.3 e a Figura 4.4 se nota uma diferença de aproximadamente 100 

kbps entre o cenário com música e sem música nos dois ambientes, isso leva a crer que o streaming de 

música externo é codificado a 96 kbps. Como o streaming do SL é externo (i.e. não é gerado pelos 

servidores do SL) daqui por diante o cenário com música não será mais mostrado. Isso simplifica a 

análise, já que a diferença entre os dois cenários é uma fonte de streaming de 96 kbps. 

 
Figura 4.3 Vazão (Ambiente Popular, Andando) 

 
Figura 4.4 Vazão (Ambiente Impopular, Andando) 

A Figura 4.5 mostra a vazão média para as três ações do avatar (parado, andando e voando) 

e para os dois ambientes (popular e impopular). Independente da ação do avatar, o ambiente 

popular gera ao menos 2.5 vezes mais tráfego que o ambiente impopular. Isto revela que a largura de 

banda utilizada tem um forte relacionamento com o ambiente onde o avatar está. 
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Figura 4.5 Vazão média (Sem música) 

Existe também uma clara correlação entre o padrão de movimento do avatar e a vazão 

gerada. Na Figura 4.6(a), a distribuição de probabilidade acumulada (ECDF) mostra que para um 

ambiente impopular, quando o avatar está parado, a vazão fica abaixo de 20 kbps em até 97% do 

tempo. Entretanto, com alguma forma de movimento (i.e., andando ou voando) a vazão fica entre 

60 kbps e 125 kbps em 97% do tempo. Comparando a Figura 4.6 (a) com a Figura 4.6 (b), é 

perceptível que a vazão de um ambiente popular (até 370 kbps) é muito maior que a vazão de um 

ambiente impopular (até 170 kbps). Em um ambiente popular mesmo com o avatar parado, em 93% 

do tempo a vazão oscila entre 75 e 350 kbps, o que já é muito maior que a vazão do ambiente 

impopular. 

  
(a) Ambiente Impopular (b) Ambiente Popular 

Figura 4.6 ECDF Vazão 

Olhando para a Figura 4.7 e a Figura 4.8 é visível que o tráfego gerado pelo SL é assimétrico, 

isto é, a necessidade de largura de banda para download é diferente da necessidade de upload. Olhando 
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para a Figura 4.7 (ação andando) é perceptível que a vazão de entrada do ambiente popular (em 

média 290 kbps) é maior que a vazão de entrada do ambiente impopular (em média 25 kbps). Isto se 

deve à quantidade de avatares e objetos presentes em tais ambientes. Já a vazão de saída é parecida 

para ambos os ambientes, em média 40 kbps para o ambiente popular e 50 kbps para o impopular. 

Comparando a Figura 4.7 (avatar andando) e a Figura 4.8 (avatar parado), nota-se que a vazão de 

saída para a ação “parado” (em média 15 kbps para ambos ambientes) é muito menor do que a 

vazão de saída da ação “andando”. Isso confirma que o cliente envia predominantemente 

atualizações da posição do avatar. Logo a vazão de saída é sensível ao nível de movimentação do 

avatar, mas não é sensível ao ambiente. 

 
Figura 4.7 Vazão (Entrada/Saída – Andando) 

 
Figura 4.8 Vazão (Entrada/Saída – Parado) 

4.2.2 Volume de Tráfego Gerado 

O SL utiliza tanto o protocolo TCP quanto o UDP como protocolo de transporte, sendo que o 

protocolo UDP é utilizado na comunicação entre cliente e servidor do SL, enquanto o TCP é 
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utilizado para o streaming de áudio. A Figura 4.9 e a Figura 4.10 mostra que a aplicação troca pacotes 

TCP somente em cenários com o streaming de música habilitado. O volume total de pacotes TCP 

coletado no ambiente impopular (Figura 4.9) ficou em torno de 10MB para as 3 ações: parado, 

andando e voando. Para o ambiente popular (Figura 4.10) esse volume ficou em torno de 5 MB. 

Entretanto os streamings de áudio podem gerar padrões de tráfego imprevisíveis já que tais fontes não 

são controladas pelo SL. Durante os experimentos deste trabalho a taxa de transmissão de tais 

fontes ficou em torno de 96 kbps. 

Em seguida, é notável que o volume de tráfego UDP varia de acordo com o ambiente e ação 

do avatar. Como é apresentado na Figura 4.9, o volume de tráfego UDP para o ambiente impopular 

ficou em torno de 5.5 MB para as ações andando e voando, e apenas 1.2 MB para a ação parado. Já 

para o ambiente popular (Figura 4.10), o volume ficou em torno de 24.5 MB para a ação andando, e 

variou de 15.8 a 19.3 MB para as ações parado e voando. 

 
Figura 4.9 Volume de Tráfego UDP/TCP (Ambiente Impopular) 
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Figura 4.10 Volume de Tráfego UDP/TCP (Ambiente Popular) 

A Figura 4.11 apresenta uma divisão (breakdown) do tráfego UDP da aplicação para a ação 

“andando”. Observa-se através da Figura 4.11 (a) que a mensagem predominante para o ambiente 

popular foi a “ImagePacket” (para uma descrição  das principais mensagens olhar Tabela 4.1) 

totalizando 56% do volume de pacotes UDP. Já para o ambiente impopular, representado pela 

Figura 4.11 (b), nota-se que a mensagem “AgentUpdate” foi responsável por 65% do total de bytes. 

Isso confirma que a maioria do volume de tráfego de um ambiente popular é gerado por 

atualizações de imagens de objetos que compõem o ambiente. Já para um ambiente impopular, 

devido à simplicidade do ambiente, as mensagens de atualização de posição do avatar representam a 

maior parte do tráfego. Em segundo lugar na geração de tráfego do ambiente impopular vem a 

mensagem “LayerData” (12%) que é responsável por atualizações do terreno do ambiente. Como o 

ambiente é simples, é fácil inferir que boa parte do volume será de atualizações de terreno, já que o 

ambiente não apresenta nenhum objeto complexo, como construções, carros, entre outros.   
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Tabela 4.1 Principais mensagens do SL 

Mensagem Descrição 

ImagePacket Enviada para o cliente para transmitir informações sobre uma imagem. 

ImprovedTerseObjectUpdate Enviada para o cliente quando o avatar está se movimentando 

ViewerEffect Efeito que é enviado a partir de um cliente, e repassado para todos os 
avatares próximos 

ObjectUpdate Enviado por objetos do simulador para os clientes 

ObjectUpdateCompressed Este tipo de mensagem é a maneira mais comum do servidor enviar 
informações de atualização de objetos para o cliente (utilizando 
compressão) 

AgentUpdate Informações sobre a câmera, enviada do cliente para o simulador 
(posição do avatar) 

LayerData Transmite informações sobre o terreno, vento e nuvens. 

Comparando a Figura 4.11 (a) e a Figura 4.11 (b) nota-se que o tráfego do ambiente popular 

é praticamente o inverso do ambiente impopular. Isto é, enquanto a mensagem “ImagePacket” do 

ambiente popular é muito representativa (56%), no ambiente impopular ela não é muito significante 

(4%). O mesmo acontece para a mensagem “AgentUpdate” que domina o tráfego do ambiente 

impopular (65%), e no ambiente popular representa apenas 5% do volume total. Isto se deve às 

diferenças na complexidade dos ambientes. 

Em seguida, a Figura 4.12 apresenta o mesmo breakdown para a ação “parado”. É nítido que 

tanto para o ambiente popular quanto para o impopular as mensagens e suas respectivas 

porcentagens foram muito parecidas com as mensagens para a ação “andando” (Figura 4.11). Assim 

é possível deduzir que o percentual de mensagens trocadas sofre influência direta do ambiente onde 

o avatar está, mas não do seu padrão de movimentação. 

  

(a) Ambiente Popular (b) Ambiente Impopular 

Figura 4.11 Breakdown do Tráfego UDP (Andando) 



 

(a) Ambiente Popular

Figura 

4.2.3 Tamanho de Pacote 

A Figura 4.13 apresenta a média 

métrica de tamanho de pacotes de entrada (PSI). 

popular é no mínimo quatro vezes maior

cenários. Como foi dito anteriormente

servidor para o cliente) para o ambiente popular carregam muita informação sobre posição de 

avatares, e sobre o ambiente, visto que neste tipo de ambiente o número de avatar

muito maior. O restante das métricas (PSI impopular, PSO popular e PSO impopular) apresenta 

média de pacotes em torno de 120 bytes.

Figura 

As ECDFs do tamanho 

Nota-se que para o PSI, em torno de 40% dos pacotes têm menos de 200 bytes (possivelmente 

informações de controle) e cerca de 45% dos pacotes se concen

pacote (1027 bytes). Já para o PSO

Ambiente Popular (b) Ambiente Impopular

Figura 4.12 Breakdown do Tráfego UDP (Parado) 

 

 da métrica de tamanho de pacotes de saída (PSO) e a média da 

métrica de tamanho de pacotes de entrada (PSI). Percebe-se que a média do PSI do ambiente 

vezes maior que a média de tamanho de pacotes para os outros 

oi dito anteriormente, isso se deve ao fato de que os pacotes de entrada (i.e., do 

servidor para o cliente) para o ambiente popular carregam muita informação sobre posição de 

avatares, e sobre o ambiente, visto que neste tipo de ambiente o número de avatar

muito maior. O restante das métricas (PSI impopular, PSO popular e PSO impopular) apresenta 

média de pacotes em torno de 120 bytes.  

Figura 4.13 Tamanho de Pacotes (Média) 

 de pacotes do ambiente popular são apresentas n

em torno de 40% dos pacotes têm menos de 200 bytes (possivelmente 

informações de controle) e cerca de 45% dos pacotes se concentram em um único tamanho de 

pacote (1027 bytes). Já para o PSO, a grande maioria dos pacotes (em torno de 95%) tem menos de 
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Ambiente Impopular 

tamanho de pacotes de saída (PSO) e a média da 

o PSI do ambiente 

que a média de tamanho de pacotes para os outros 

isso se deve ao fato de que os pacotes de entrada (i.e., do 

servidor para o cliente) para o ambiente popular carregam muita informação sobre posição de 

avatares, e sobre o ambiente, visto que neste tipo de ambiente o número de avatares e objetos é 

muito maior. O restante das métricas (PSI impopular, PSO popular e PSO impopular) apresenta 

 

são apresentas na Figura 4.14. 

em torno de 40% dos pacotes têm menos de 200 bytes (possivelmente 

tram em um único tamanho de 

a grande maioria dos pacotes (em torno de 95%) tem menos de 
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200 bytes. Este comportamento foi similar ao observado por Chen em [14]: em geral, pacotes de 

entrada (do servidor para o cliente) são maiores que os de saída (do cliente para o servidor). 

  
(a) Entrada (PSI)  (a) Saída (PSO) 

Figura 4.14 ECDFs do Tamanho de Pacotes (PSO e PSI – Ambiente Popular) 

A Figura 4.15 apresenta as ECDFs de tamanho de pacotes para o ambiente popular e o 

impopular. Diferente do ambiente popular, no impopular as ECDFs de PSI e PSO apresentaram 

comportamento semelhante. Para as ECDFs do PSI, Figura 4.15(a), a maioria dos pacotes tiveram 

no máximo 200 bytes, enquanto que para o PSO, Figura 4.15(b), a maioria dos pacotes tiveram até 

150 bytes. Este comportamento semelhante se deve ao fato de que em um ambiente impopular 

existem poucos avatares e objetos, conseqüentemente o servidor não terá muita informação para 

enviar ao cliente, resultando em pacotes de entrada pequenos. 

  
(a) Entrada (PSI)  (a) Saída (PSO) 

Figura 4.15 ECDFs do Tamanho de Pacotes (PSO e PSI – Ambiente Impopular) 
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4.2.4 Tempo entre Pacotes 

As médias da métrica de tempo entre pacotes são apresentadas na Figura 4.16. Observa-se que os 

tempos entre chegada de pacotes (IAT) são em geral menores para ambientes mais complexos (i.e. 

ambientes populares). Provavelmente isso acontece porque ou as informações referentes à 

localização e objetos (incluindo obstáculos) enviadas para o cliente precisam ser mais freqüentes, ou 

mais informação é enviada em cada atualização. Em um ambiente simples o número de objetos e 

avatares é menor, e conseqüentemente um número menor de pacotes precisa ser enviado por 

unidade de tempo.  

 
Figura 4.16 Tempo entre Pacotes (Média) 

A Figura 4.17 comprova este resultado, através dela se observa uma correlação entre os 

tamanhos de pacotes e os tempos entre pacotes. A Figura 4.17(a) mostra que quando um avatar está 

parado em um ambiente impopular, o cliente envia para o servidor pacotes pequenos (de 50 a 300 

bytes), e o servidor por sua vez também responde com pacotes pequenos (de 50 a 250 bytes). 

Entretanto o cliente envia dados com tempos entre saída de pacotes (IDT) menores que 200ms, 

enquanto que para o servidor esse tempo (IAT) vária até 600ms. Por outro lado, olhando para a 

Figura 4.17(b) revela que para o ambiente popular o IDT e o IAT são parecidos, para ambos a 

maioria das atualizações tem até 200ms. Já o tamanho de pacote foi maior que para o ambiente 

impopular, agora o servidor envia a grande maioria de pacotes de até 1200 bytes. Isto corrobora com 

a idéia de que para um ambiente popular informações extras são enviadas para o cliente devido ao 

maior número de avatares e objetos no ambiente. Em adição, o cliente envia a maioria dos pacotes 

com tamanho de até 600 bytes, apenas 5% apresentam tamanho maior que 600 bytes.  
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(a) Ambiente impopular (b) Ambiente popular 

Figura 4.17 Tamanho de Pacotes X Tempo entre Pacotes (Parado) 

 Em seguida, a Figura 4.18 mostra a correlação entre tamanho de pacotes e tempo entre 

pacotes para a ação andando. Olhando para Figura 4.18(a) se observa que o tempo entre atualizações 

do servidor diminuiu (a maior parte com até 200ms). Embora os pacotes até 300 bytes tiveram 

comportamento semelhante aos da ação parado, percebe-se que cerca de 8% dos pacotes tiveram 

tamanho superior a isso. Atentando para a Figura 4.18(b) se descobriu uma alteração significante no 

tamanho dos pacotes de saída, agora cerca de 92% dos pacotes têm até 800 bytes. Isto se deve à 

necessidade de envio de informações referente à posição do avatar (que está em movimento). 

  
(a) Ambiente impopular (b) Ambiente popular 

Figura 4.18 Tamanho de Pacotes X Tempo entre Pacotes (Andando) 

4.2.5 Round Trip Time (RTT) 

A Figura 4.19 mostra a média do RTT para o ambiente popular e o impopular, e para as três 

possíveis ações do avatar. Nota-se que o valor médio do RTT ficou em torno de 187ms para todos 

os cenários. As ECDFs do RTT do ambiente popular e impopular são apresentadas na Figura 

4.20(a) e Figura 4.20(b), respectivamente. Para ambos os ambientes, em 75% das medições, o RTT 
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estava abaixo de 186 ms independente da ação do avatar. Assim se conclui que o RTT é 

independente do ambiente e da ação. Isto já era esperado, pois o RTT sofre mais influência da rede 

propriamente dita, do que da aplicação. 

 

Figura 4.19 RTT (em ms)  

 

  
(a) Ambiente Popular  (a) Ambiente Impopular 

Figura 4.20 ECDFs do Tamanho de Pacotes (PSO e PSI – Ambiente Popular) 

4.3 Discussão 

Este capítulo revelou que o tráfego do ponto de vista do cliente do SL pode gerar diversos padrões. 

Isto se deve principalmente ao fato de que no SL os usuários podem customizar o VW, criando uma 

diversidade de objetos com requisitos de rede distintos. Cada objeto criado no SL pode ter 

características específicas, que requerem largura de banda adicional para serem mostrados de 

maneira correta pelo cliente do SL. Os usuários podem, também, anexar fontes de tráfego externas 

nos limites de seus terrenos virtuais, tais como um streaming de música ao vivo, ou mesmo vídeos. Os 

jogos MMPORG tradicionais são diferentes do SL porque a maioria deles tem objetos e cenários 
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fixos e não são customizáveis (portanto podem residir nas máquinas clientes). Tais características 

permitem que comportamento de tráfego entre os clientes e servidores seja mais estável e previsível. 

Através da análise das métricas selecionadas, coletadas durante um grande período, este 

trabalho mostra como desenvolvedores, designers e pesquisadores nos campos de redes e mundos 

virtuais podem melhorar o desempenho de seus sistemas e redes. Por exemplo, com o 

conhecimento dos padrões de tráfego dos clientes do SL, um ISP poderia monitorar e prever os 

requisitos de largura de banda do tráfego agregado (i.e. de vários clientes), podendo com isso, 

planejar atualizações na capacidade de seus enlaces. Alternativamente, um ISP poderia aplicar 

condicionamento de tráfego ou alguma política diferenciada ao tráfego gerado pelo SL. 

Notou-se também que o SL utiliza o protocolo UDP para transporte de suas mensagens e o 

protocolo TCP para os streamings de áudio. Isso vai contra o comportamento normal das aplicações, 

que geralmente utilizam o TCP para transportar suas mensagens (por segurança) e o UDP para 

transporte do conteúdo de tempo real. Provavelmente se optou pelo UDP pelo maior controle e 

menor overhead. 

A divisão do tráfego UDP nas diferentes mensagens trocadas pelo cliente do SL possibilita, 

também, que desenvolvedores tenham um melhor entendimento de onde despender maiores 

esforços visando a utilização dos recursos de rede de maneira mais eficiente. Por exemplo, como a 

mensagem “ImagePacket” é responsável pela maior parte do tráfego em um ambiente popular, pode-

se aplicar técnicas de compressão específicas para este tipo de informação, o que pode resultar em 

uma utilização mais eficiente da largura de banda. Durante a divisão do tráfego se observou, 

também, que as mensagens normais trocadas entre servidor e cliente não são criptografadas. Isto 

pode representar futuros problemas de segurança, visto que o SL movimenta milhões de dólares 

mensais. 

Em relação ao RTT, observou-se que esta métrica se manteve estável em torno de 187 ms 

durante todos os experimentos, o que indica que os ambientes e a ação do avatar não afetam esta 

métrica (o que era esperado, embora esta métrica possa sofrer variações caso os servidores fiquem 

sobrecarregados). 

A análise realizada neste capítulo não focou na comparação do SL com outros mundos 

virtuais ou jogos on-line. Porém, é notável que o SL requer maiores recursos de redes. De fato, a 

maioria dos diferentes tipos de jogos (e.g., FPS, RPG, e os sociais) compartilha um comportamento 

comum com o SL, tal como mensagens de atualização de posição. Entretanto, na maioria destes 

jogos, os cenários 3D são construídos no software cliente, o que diminui a troca de informações 

sobre os objetos que cercam os avatares. Neste caso, os clientes e servidores precisam apenas trocar 
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informações de atualização da posição dos avatares. Por exemplo, o estudo de um jogo MMORPG 

[14] concluiu que a largura de banda necessária pelo cliente é pequena (em torno de 7 kbps), já para 

o jogo Counter Strike esse valor é de em média 40 kbps [28]. Entretanto, o SL requer em torno de 

400 kbps de largura de banda para os ambientes populares e até 150 kbps para ambientes 

impopulares. 
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5 Modelagem e Simulação 
 

“Por mais bonita que seja a sua estratégia, ocasionalmente dê uma olhada nos resultados” 

Winston Churchill 

Neste capítulo serão apresentados os modelos construídos, bem com a validação dos mesmos e a 

posterior implementação no simulador de rede NS-2. Após isso, uma comparação entre os 

resultados obtidos através de simulação e os dados empíricos será mostrada. 

5.1 Modelos  

A metodologia apresentada na subseção 3.2 foi aplicada para cada variável aleatória analisada (IDT, 

IAT, PSO e PSI), para 2 cenários diferentes (ambiente popular e impopular), e para 2 ações 

diferentes em cada cenário (Andando e Parado). A ação “voando” foi desconsiderada dos resultados 

por apresentar resultados semelhantes aos seus correspondentes “andando”. Testes de discrepância 

foram realizados para confirmar a aderência dos modelos “andando” aos seus correspondentes 

“voando”. Visando maior objetividade na apresentação dos resultados, neste capítulo serão 

apresentados apenas os gráficos referentes à modelagem das métricas IDT, IAT, PSO e PSI do 

ambiente popular, realizando a ação de “andar”. Entretanto, todos os modelos obtidos estão 

sumarizados na Tabela 5.2, Tabela 5.1, Tabela 5.3 e Tabela 5.4, que representam as métricas IDT, 

IAT, PSO e PSI respectivamente. As colunas das tabelas serão lidas da seguinte maneira: (i) 

ambiente (popular ou impopular)/ação (andando ou parado); (ii) melhor modelo analítico para 

determinada métrica; (iii) parâmetros do modelo escolhido; (iv) discrepância; (v) análise quantitativa 

da cauda superior. 

É importante mencionar que nesta seção, a métrica “tamanho de pacotes” representa apenas 

a carga útil do pacote.  Assim, os modelos aqui construídos ficam independentes dos protocolos de 

rede e transporte. Em outras palavras, os cabeçalhos IP e UDP foram removidos e somente a carga 

útil dos pacotes foi considerada durante a construção dos modelos (pacotes TCP não foram 

mencionados pois os mesmos foram encontrados apenas com o streaming de áudio ativado). Isto 

também facilita o trabalho de implementação dos modelos em simuladores de rede que adicionam 

os cabeçalhos automaticamente (e.g., NS-2). 
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5.1.1 Tempo entre Saída de Pacotes (IDT)  

A Figura 5.1 mostra o histograma do IDT para o ambiente popular (andando). A linha sobre o 

histograma representa o modelo analítico obtido para esta variável aleatória. Aplicando o teste da 

discrepância para várias distribuições, foram observados altos valores para a mesma, dando indícios 

de que o método da composição poderia ser utilizado. Deste modo, a distribuição foi quebrada em 

duas partições. Alterando o ponto de corte a um passo de 0.001 segundos e calculando a 

discrepância média das duas partições, o valor 0.011 segundos foi obtido como uma boa estimativa 

para o ponto de corte. Assim, 38,95 % dos dados têm IDT <= 0.011 e seguem uma distribuição 

Beta, e o restante (61.05%) têm IDT > 0.011 e seguem uma distribuição Gamma. A Tabela 5.1 

apresenta o modelo completo, com seus parâmetros, discrepância e análise da cauda. Olhando para a 

primeira linha dessa tabela, observa-se que o modelo teve uma discrepância muito baixa ( 2λ = 0.04), 

o que garante uma boa aderência aos dados empíricos. A Figura 5.2(a) confirma a boa aderência do 

modelo obtido através do gráfico Q-Q Plot. Como pode ser visto na Figura 5.2(b), o IDT 

apresentou valores extremos (outliers). Nesta variável os outliers podem ser gerados por algum 

processo concorrente que realizou alguma tarefa que utilizou os recursos do computador 

intensamente, ou mesmo por alguma parada do usuário durante o processo de captura. Assim, os 

outliers foram excluídos visando a simplificação do processo de modelagem. 

 
Figura 5.1 IDT - Histograma e modelo (Popular, andando, sem música) 
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(a) Q-Q Plot (b) Box-Plot 

Figura 5.2 IDT (Popular, andando, sem música) 

Nos gráficos da Figura 5.3 se verifica a qualidade dos modelos para cada uma das partições. 

Na Figura 5.3(a) e na Figura 5.3(d) é apresentado a qualidade dos modelos obtidos para a partição 

um e dois respectivamente. Observando as PDFs sobre os histogramas dos dados empíricos, nota-se 

que o modelo captura bem as principais características das distribuições de IDT. Olhando para os 

Q-Q Plots na Figura 5.3(b) e na Figura 5.3(e) se pode notar que os modelos aderiram bem na maior 

parte das distribuições, apresentando apenas um pequeno desvio nas caudas. Posteriormente será 

visto através da análise das caudas que esse desvio não é significativo. A boa aderência do modelo 

aos dados empíricos é também verificada através das ECDFs presentes na Figura 5.3 (c) e na Figura 

5.3 (f). Percebe-se que a CDF da distribuição analítica consegue se adequar quase perfeitamente à 

ECDF empírica. 

(a) - Histograma partição1 (b) – Q-Q Plot partição 1 (c) - ECDF partição 1 
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(d) - Histograma partição 2 (e) – Q-Q Plot partição 2 (f) - ECDF partição 2 

Figura 5.3 IDT - Partições (popular, andando, sem música) 

A Tabela 5.1 indica pela análise das caudas superiores que o modelo de IDT (popular 

andando) capturou bem o comportamento da cauda, indicando apenas uma leve sobrestimação da 

mesma. A Tabela 5.1 também mostra o sumário dos modelos para o IDT. Como podemos notar 

todos os modelos apresentaram uma discrepância aceitável, o que garante uma boa aproximação. 

Para os modelos do cenário popular, ambos apresentaram uma boa aproximação para a cauda, com 

uma leve sobrestimação da mesma.  Entretanto, para dois modelos do cenário impopular, o 

comportamento em relação à cauda foi ligeiramente diferente, para a ação andando houve forte 

subestimação da cauda, e para a ação parado ela foi bem aproximada, exibindo apenas uma leve 

subestimação.  

Tabela 5.1 Modelos IDT 

Ambiente/Ação Modelo Parâmetros λ2 Cauda 

Popular/Andando 
Beta (38.95%) 

Gamma(61.05%) 

shape1: 0.770, shape2: 379.955 

shape: 4.115076, rate:  84.337583 
0.040 + 

Popular/Parado 

Lognormal(37.28%) 

Gamma(50.50%) 

Extreme(12.21%) 

meanlog: -7.086, sdlog : 1.3835 

shape: 103.9226, rate : 1385.4520 

loc: 0.1396, scale: 0.00997, shape: -0.1834  

0.101 + 

Impopular/Andando Weibull  shape: 8.2944863, scale:  0.0266138 0.241 -- 

Impopular/Parado 
Lognormal(88.52%) 

Beta(11.48%) 

mlog:-2.288843, sdlog : 0.003309 

shape1:203115.8,shape2: 1775023.5 
1.78 - 

 

5.1.2 Tempo entre Chegada de Pacotes (IAT)  

Para esta variável aleatória também se obteve um modelo razoável dividindo a distribuição em duas 

partes. A primeira tem IAT <= 0.0015 segundos (62.21% das amostras) e seguem uma distribuição 

Exponencial. O restante das amostras (IAT > 0.0015 segundos) segue uma distribuição extreme. Na 
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Figura 5.4 são apresentados o histograma da variável IAT e o modelo obtido. Observando o Q-Q 

Plot presente na Figura 5.5(a), nota-se um desvio um pouco maior que os observados nos modelos 

anteriores. Entretanto, o modelo ainda foi considerado aceitável por apresentar uma discrepância 

baixa ( 2λ =1.140), e uma boa aderência à cauda (ver primeira linha da Tabela 5.2). Analisando o 

Box-Plot na Figura 5.5(b), percebe-se a presença de muitos outliers. Em um primeiro momento, estes 

outliers foram removidos, com o argumento de que eles foram gerados por atrasos na rede. Assim se 

chegou a um modelo razoável utilizando uma única distribuição Beta (ver apêndice). Porém ao 

avaliar os resultados da simulação (após a implementação dos modelos) se observou uma grande 

diferença (praticamente o dobro) entre a vazão real e a vazão simulada. Desde modo, este modelo 

foi refeito levando em consideração os outliers, resultando no modelo descrito no início deste 

parágrafo. O novo modelo apresentou uma discrepância ligeiramente maior que o modelo sem 

outliers. No entanto a vazão observada na simulação representou com maior fidelidade a vazão real.  

 
Figura 5.4 IAT - Histograma e modelo (Popular, andando, sem música) 
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(a) Q-Q Plot (b) Box-Plot 

Figura 5.5 IAT (Popular, andando, sem música) 

A seguir, na Figura 5.6, é apresentada a análise de cada uma das partições do modelo. 

Observa-se pelas Figura 5.6(a) e Figura 5.6(d) que o modelo (linha azul) descreveu bem a 

distribuição empírica (histograma) de cada uma das partições. Os Q-Q Plots presentes na Figura 

5.6(b) e na Figura 5.6(e) também mostram a aderência dos modelos aos dados empíricos. O Q-Q 

Plot da primeira partição (Figura 5.6(b)) apresentou um desvio um pouco mais significativo, no 

entanto isso não resultou em alta discrepância no modelo completo. Corroborando com o Q-Q 

Plot, a CDF da primeira partição apresentou um leve desvio em relação a ECDF dos dados 

empíricos (Figura 5.6(c)). Já na Figura 5.6(f) se nota uma sobreposição quase perfeita entre a CDF 

do modelo e a ECDF dos dados. 

 

(a) - Histograma partição1 (b) – Q-Q Plot partição 1 (c) - ECDF partição 1 



 57

  

(d) - Histograma partição 2 (e) – Q-Q Plot partição 2 (f) - ECDF partição 2 

Figura 5.6 IAT - Partições (Popular, andando, sem música) 

O sumário dos modelos para a variável IAT é apresentado na Tabela 5.2. Todos os modelos 

apresentaram discrepância dentro do limite. A qualidade da aproximação da cauda foi boa para 

todos os modelos. Houve uma sobrestimação para o ambiente popular, e os modelos restantes 

apresentaram apenas leve subestimação. É importante lembrar que os modelos da variável IAT para 

o ambiente popular foram reconstruídos, levando em consideração os outliers, por resultarem em 

grandes diferenças na vazão durante o processo de simulação. Os modelos originalmente criados 

estão disponíveis, para comparação, no Apêndice B. 

Tabela 5.2 Modelos IAT 

Ambiente/  
Ação Modelo Parâmetros λ2 Cauda 

Popular/ 
Andando 

Exponencial(62.21%) 

Extreme(37.79%) 

rate: 5912.544 

loc: 0.0371, scale: 0.0249, shape: 0.3429 
1.140 - 

Popular/    
Parado 

Exponencial(60.72%) 

Extreme(39.28%) 

rate: 14195.74 

loc: 0.0331, scale: 0.0248, shape: 0.40189 
1.448 + 

Impopular/ 
Andando Beta shape1: 0.507136, shape2: 10.72313 1.38 - 

Impopular/ 
Parado 

Beta shape1: 0.564199, shape2: 2.676702 0.295 - 

 

5.1.3 Tamanho de Pacote-Saída (PSO) 

O modelo analítico do PSO ambiente popular “andando” pode ser visto na Figura 5.7. Como é 

possível notar, da mesma forma que o IDT e IAT, a distribuição de PSO também foi dividida em 

duas partições. Desse modo, 31% dos pacotes têm PSO <= 100 bytes e seguem uma distribuição 

Extreme. Os 69% restantes têm PSO > 100 bytes e seguem outra distribuição Extreme (com 



 58

parâmetros diferentes). Olhando para a primeira linha da Tabela 5.3 se verifica que devido ao baixo 

valor da discrepância (
2λ = 1.121) o modelo é capaz de descrever de maneira adequada o 

comportamento do PSO. Está afirmação é apoiada pelo Q-Q Plot presente na Figura 5.8 (a). Já na 

Figura 5.8 (b), é apresentado o Box-Plot da variável PSO. É nítida a presença de alguns outliers, mas 

diferente das variáveis anteriores, aqui não há indícios de que esses outliers não foram gerados pela 

aplicação. Desde modo, para as variáveis de tamanho de pacote os outliers não serão removidos. 

 
Figura 5.7 PSO - Histograma e modelo (popular, andando, sem música) 

  
(a) Q-Q Plot (b) Box-Plot 

Figura 5.8 PSO (popular, andando, sem música) 

A seguir, na Figura 5.9, são apresentadas as duas partições do modelo criado para a variável 

PSO. Como é possível constatar na Figura 5.9 (a) e na Figura 5.9 (d), o modelo inferido foi capaz de 

descrever de maneira correta o comportamento do PSO nas duas partições. Observando os Q-Q 

Plots de ambas as partições na Figura 5.9 (b) e na Figura 5.9 (e), é nítido que ambas as distribuições 
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descreveram bem o PSO em sua maior parte, apresentando apenas um desvio nas caudas. 

Posteriormente será visto, através da análise da cauda, que este desvio não é significativo. Na Figura 

5.9 (c) e na Figura 5.9 (f) são apresentadas as CDFs das distribuições empíricas e as CDFs das 

distribuições analíticas sobrepostas. Devido ao comportamento semelhante de ambas as curvas, 

conclui-se que o modelo aderiu a contento aos dados empíricos. 

  

(a) - Histograma partição 1 (b) – Q-Q Plot partição 1 (c) - ECDF partição 1 

 
(d) - Histograma partição 2 (e) – Q-Q Plot partição 2 (f) - ECDF partição 2 

Figura 5.9 PSO - Partições (popular, andando, sem música) 

Seguindo, a Tabela 5.3 mostra um sumário de todos os modelos para o PSO. Através da 

análise do valor da medida de discrepância é possível afirmar que os modelos aderiram bem aos 

dados empíricos, isto porque ambos apresentaram discrepâncias baixas. Apenas o último modelo 

(impopular, andando) teve uma discrepância ligeiramente superior aos valores encontrados nos 

modelos já apresentados, mas ainda assim se encontra dentro do limite aceitável. Para os modelos do 

ambiente popular as caudas foram ligeiramente sobrestimadas, entretanto, ainda se apresentaram 

como uma boa estimação. Já para os modelos do ambiente impopular as caudas foram 

subestimadas, mas também garantiram uma boa aproximação. A novidade nos modelos de PSO é 

que algumas distribuições foram modeladas empiricamente, isto é, alguns valores de pacotes são 

determinísticos (não seguem nenhuma distribuição de probabilidade). Isto se deve à natureza 

discreta da variável aleatória PSO. Nos modelos do ambiente popular, o PSO foi modelado 
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empiricamente em todas as distribuições (devido à menor quantidade de informação trocada em 

ambientes simples), concentrando-se em alguns valores baixos (provavelmente pacotes de controle) 

e outros valores maiores (pacotes de dados). 

Tabela 5.3 Modelos PSO 

Ambiente/ 

Ação 
Modelo Parâmetros λ2 Cauda 

Popular/ 

Andando 

Extreme(31%) 

Extreme(69%) 

loc: 22.5694, scale: 11.5151, shape: 0.0398 

loc:115.5151, scale: 7.5906, shape: 0.4479 
1.121 + 

Popular/ 

Parado 

Extreme(57.35%) 

Determ(34.90%) 

Determ(3.08%) 

loc: 23.8997, scale: 12.1641, shape: -0.0157 

x=109 

x=113 

0.378 + 

Impopular/ 

Andando 

Determ(16.46%) 

Determ(60.05%) 

Determ(15.71%) 

Determ(3.70%) 

x = 15 

x = 115 

x = 119 

x = 140 

1.154 - 

Impopular/ 

Parado 

Determ(8.76%) 

Determ(77.62%) 

Determ(9.83%) 

x = 12 

x = 114 

x = 117 

0.980 - 

5.1.4 Tamanho de Pacote-Entrada (PSI) 

O modelo analítico do PSI ambiente popular “andando” é apresentado na Figura 5.10. Durante a 

criação deste modelo houve a necessidade de dividir a distribuição original em quatro partes. Como 

resultado, 38.86% dos pacotes têm PSI <= 500 bytes e seguem uma distribuição Exponencial, 

10.16% dos pacotes são distribuídos uniformemente entre 501 e 1026 bytes, e 36.53% têm 1027 

bytes. Os 14.45% restantes seguem uma distribuição uniforme de 1028 a 1331 bytes. Prestando 

atenção na primeira linha da Tabela 5.4, nota-se que o modelo aproximou de maneira adequada o 

comportamento da variável PSI, devido ao baixo valor da discrepância ( 2λ =0.234). Observando o 

Q-Q Plot presente na Figura 5.11(a), percebe-se que o modelo aderiu quase perfeitamente à 

distribuição empírica, apesar de ser constituído por quatro partições. Analisando o Box-Plot 

mostrado na Figura 5.11(b), percebe-se que esta variável não apresentou outliers. 



 

Figura 5.10 PSI - Histograma e modelo

(a) Q-Q Plot 

Figura 

Seguindo, na Figura 5.12 são apresentadas as partições 

da variável PSI. A Figura 5.12(a), 

criados aproximaram razoavelmente bem o comportamento do PSI. Através do

presentes na Figura 5.12(b), na Figura 

muito significativos nas três partições. Apenas o Q

um desvio um pouco maior, o que não acarretou em uma discrepância alta para o modelo completo. 

Na Figura 5.12(b), na Figura 5.

confirmada, também, pela comparação das ECDFs dos dados empíricos com as CDFs dos modelos 

criados.  

 
Histograma e modelo (popular, andando, sem música)

 
(b) Box-Plot 

Figura 5.11 PSI (Popular, andando, sem música) 

são apresentadas as partições 1, 2 e 4 (a partição 3 

(a), a Figura 5.12(d) e a Figura 5.12(g) mostram que os modelos 

criados aproximaram razoavelmente bem o comportamento do PSI. Através do

Figura 5.12(e) e na Figura 5.12(h), nota-se que não houve desvios 

muito significativos nas três partições. Apenas o Q-Q Plot da partição 4 (Figura 5.12

um desvio um pouco maior, o que não acarretou em uma discrepância alta para o modelo completo. 

.12(e) e na Figura 5.12(h) a boa qualidade da aproximação é 

confirmada, também, pela comparação das ECDFs dos dados empíricos com as CDFs dos modelos 
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) 

 

 

3  é determinística) 

(g) mostram que os modelos 

criados aproximaram razoavelmente bem o comportamento do PSI. Através dos Q-Q Plots 

que não houve desvios 

12(h)) apresentou 

um desvio um pouco maior, o que não acarretou em uma discrepância alta para o modelo completo. 

(h) a boa qualidade da aproximação é 

confirmada, também, pela comparação das ECDFs dos dados empíricos com as CDFs dos modelos 
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(a) - Histograma partição 1 (b) – Q-Q Plot partição 1 (c) - ECDF partição 1 

   
(d) - Histograma partição 2 (e) – Q-Q Plot partição 2 (f) - ECDF partição 2 

   

(g) - Histograma partição 4 (h) – Q-Q Plot partição 4 (i) - ECDF partição 4 

Figura 5.12 PSI - Partições (popular, andando, sem música) 

O sumário de modelos do PSI é mostrado na Tabela 5.4. Nota-se que, para todos os 

modelos, o valor da medida de discrepância foi muito baixo, garantindo uma boa aproximação. 

Além disso, todos os modelos de PSI capturaram bem o comportamento da cauda. Entretanto, para 

os modelos do ambiente popular, a cauda foi levemente subestimada, enquanto que para os modelos 

do ambiente impopular, houve uma pequena sobrestimação. Nos modelos do ambiente popular 

houve um pico de pacotes com tamanho de 1027 bytes, resultando em um modelo determinístico 

para este valor em particular. Os modelos do ambiente impopular também apresentaram um pico de 

pacotes, porem em outros tamanhos. Para a ação “andando” esse pico ocorreu em pacotes com 83 

bytes, já para a ação “parado” ocorreu em pacotes de 203 bytes. 
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Tabela 5.4 Modelos PSI 

Ambiente/ 

Ação 

Modelo Parâmetros λ2 Cauda 

Popular/ 

Andando 

Exponencial(38.86%) 

Uniforme(10.16%) 

Determ(36.53%) 

Uniforme(14.45%) 

rate: 0.008072855 

min: 501, max: 1026 

x = 1027 

min: 1028, max: 1331  

0.234 - 

Popular/ 

Parado 

Extreme(47.52%) 

Uniforme(14.78%) 

Determ(30.29) 

Uniforme(7.39%) 

loc: 80.2841 scale : 66.5406  shape : 0.4179 

min: 500, max: 1026 

x = 1027 

min: 1028, max: 1337 

0.278 - 

Impopular/ 

Andando 

Extreme(17.91%) 

Extreme(7.03%) 

Determ(34.11%) 

Extreme(40.93%) 

loc: 8.8128, scale: 5.6810, shape : -0.2002 

loc: 75.0353 , scale: 5.0232, shape: -1.011757 

x = 81 

loc: 94.0915, scale: 18.5777, shape: 1.3130 

1.279 + 

Impopular/ 

Parado 

Extreme(32.91%) 

Extreme(41.38%) 

Extreme(15.55%) 

Determ(9.30%) 

loc: 11.3406, scale: 5.1693, shape: -0.6562 

loc: 80.7735, scale: 10.8874, shape: -0.3620 

loc: 171.9038, scale: 12.9395, shape: -0.4487 

x = 203 

0.088 + 

5.2 Simulação 

Visando aumentar a aplicabilidade dos modelos desenvolvidos na seção 5.1, uma nova fonte tráfego 

foi desenvolvida para o simulador de rede NS-2. Assim, uma nova aplicação foi adicionada ao 

simulador, representada pela classe SecondLifeApp, contida nos arquivos secondlife.h e 

secondlife.cpp (a definição se encontra no Apêndice C). Para aumentar a confiança nos resultados 

das simulações, foram utilizadas as distribuições de probabilidade implementadas na biblioteca 

científica GSL[36]. Por apresentar um período pequeno, o gerador de números aleatórios padrão do 

NS-2 foi substituído pelo Mersenne Twister [52]. Em seguida, a metodologia proposta na seção 3.3 

foi utilizada para avaliar os modelos de simulação. Seguindo a estratégia da seção de modelagem, os 

gráficos Q-Q Plots e comparações entre ECDFs serão apresentados apenas para o cenário do 

ambiente popular, ação “andando”. Entretanto todos os resultados serão sumarizados nas Tabela 

5.5, Tabela 5.6, Tabela 5.7 e Tabela 5.8, que apresentam os resultados para as métricas IDT, IAT, 

PSO e PSI respectivamente.  As colunas das tabelas serão lidas da seguinte forma: (i) ambiente 

(popular ou impopular)/ação (andando ou parado); (ii) discrepância média nas 100 replicações; (iii) 

desvio padrão da discrepância; (iv) média da métrica para análise da cauda.    
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5.2.1 Tempo entre Saída de Pacotes (IDT)  

A Figura 5.13 apresenta a comparação entre os resultados obtidos através da simulação e os dados 

empíricos. No Q-Q Plot presente na Figura 5.13(a) se observa que os dados simulados aderiram 

bem aos empíricos na maior parte da distribuição, apresentando apenas um leve desvio na cauda. A 

comparação entre ECDFs empírica e simulada é apresentada na Figura 5.13(a). Nota-se uma 

aderência quase perfeita aos dados empíricos.  

  
(a) Q-Q Plot (b) ECDF Empírica x ECDF Simulação 

Figura 5.13 IDT – Simulação (Popular, andando, sem música) 

Em seguida, na Tabela 5.5 se observa um sumário com todos os resultados das simulações 

para a métrica IDT. Observa-se que a discrepância média se manteve baixa para todas as simulações. 

Com relação à cauda, as simulações para o ambiente popular apresentaram boa aderência, com uma 

leve sobrestimação. Para o ambiente popular, a cauda para a ação andando apresentou leve 

subestimação, enquanto que para a ação parado a cauda foi muito sobrestimada. 

Tabela 5.5 Simulações IDT 

Ambiente/Ação Média λ2 Desvio Padrão λ2 Cauda 

Popular/Andando 0.0435 0.0033 + 

Popular/Parado 0.0752 0.0492 + 

Impopular/Andando 0.2718 0.0407 - 

Impopular/Parado 0.7198 0.0467 ++ 

 

5.2.2 Tempo entre Chegada de Pacotes (IAT)  

A seguir, na Figura 5.14 se observa a comparação entre a simulação da variável IAT e os dados 

empíricos. Através da Figura 5.14(a) e da Figura 5.14 se nota um desvio um pouco acentuado entre a 
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simulação e dos dados reais. Entretanto a discrepância ainda ficou dentro do limite aceitável. Vale 

lembrar que devido a diferenças significativas na vazão simulada, este modelo foi refeito incluindo 

os outliers. 

  
(a) Q-Q Plot (b) ECDF Empírica x ECDF Simulação 

Figura 5.14 IAT – Simulação (Popular, andando, sem música) 

A Tabela 5.6 apresenta o sumário com os resultados das simulações para a variável IAT. 

Nota-se que a discrepância média para as simulações para o ambiente popular foi maior que as 

observadas para o IDT. Entretanto, mesmo assim estes valores ficaram dentro do aceitável. Para o 

ambiente impopular a discrepância apresentou valores menores, 
2λ = 1.3113 para a ação “andando” 

e 
2λ = 0.3299 para a ação “parado”. Analisando a qualidade da aproximação para a cauda, nota-se 

que ela foi sobrestimada para o ambiente popular, e subestimada para o ambiente impopular. 

Tabela 5.6 Simulações IAT 

Ambiente/Ação Média λ2 Desvio Padrão λ2 Cauda 

Popular/Andando 2.5570 0.9699 + 

Popular/Parado 2.0927 1.2194 + 

Impopular/Andando 1.3113 0.1371 - 

Impopular/Parado 0.3299 0.0391 - 

 

5.2.3 Tamanho de Pacote-Saída (PSO) 

A Figura 5.15(a) e a Figura 5.15(b) mostram a comparação entre os resultados simulados e os dados 

empíricos para a variável PSO. Nota-se um desvio no centro da distribuição, entretanto a 

discrepância média foi baixa (
2λ  = 0.8457). A cauda teve uma boa aproximação, apresentado apenas 

uma leve subestimação. 
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(a) Q-Q Plot (b) ECDF Empírica x ECDF Simulação 

Figura 5.15 PSO – Simulação (Popular, andando, sem música) 

Em seguida, a Tabela 5.7 sumariza todos os resultados para o PSO. Percebe-se que todas as 

simulações apresentaram baixa discrepância média e boa aproximação para cauda, exceto para 

cenário popular (ação “parado”), que apresentou uma aproximação ruim para a cauda. 

Tabela 5.7 Simulações PSO 

Ambiente/Ação Média λ2 Desvio Padrão λ2 Cauda 

Popular/Andando 0.8457 0.1985 - 

Popular/Parado 1.0887 0.3990 ++ 

Impopular/Andando 1.1544 0.0023 - 

Popular/Andando 1.0725 0.0035 + 

 

5.2.4 Tamanho de Pacote-Entrada (PSI) 

Nota-se através da análise da Figura 5.16(a) e da Figura 5.16(b) que o resultado da simulação aderiu 

quase perfeitamente à distribuição empírica. Isto é refletido também na discrepância, que apresentou 

um valor muito baixo (
2λ = 0.2366). Este resultado em particular mostra a eficiência do método da 

composição, visto que o modelo que gerou estes resultados possui quatro partições. 
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(a) Q-Q Plot (b) ECDF Empírica x ECDF Simulação 

Figura 5.16 PSI – Simulação (Popular, andando, sem música) 

A Tabela 5.8 apresenta o sumário das simulações da variável PSI. Todos os cenários 

apresentaram baixas discrepâncias médias. Apenas o cenário popular (ação “parado”) apresentou 

uma média um pouco maior que o restante (
2λ  = 1.5039), entretanto este valor está dentro do 

tolerável. A simulação para o ambiente impopular andando apresentou uma estimação ruim para a 

cauda, porém os cenários restantes a subestimaram levemente. 

Tabela 5.8 Simulações PSI 

Ambiente/Ação Média λ2 Desvio Padrão λ2 Cauda 

Popular/Andando 0.2366 0.0053 - 

Popular/Parado 1.5039 0.2415 - 

Impopular/Andando 0.6021 0.0906 ++ 

Impopular/Parado 0.2809 0.0174 - 

5.2.5 Vazão 

A Figura 5.17 apresenta uma comparação entre a vazão empírica observada e a vazão simulada para 

o ambiente popular ação “andando”. Nota-se que as vazões de entrada (do servidor para o cliente) e 

de saída (do cliente para o servidor) simuladas ficaram muito próximas das observadas durante os 

experimentos. A Tabela 5.9 mostra as vazões médias, bem como seus respectivos desvios padrões. 
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Figura 5.17 Vazão – Simulação X Empírica (Popular, andando, sem música) 

Tabela 5.9 Simulações - Vazão 

Sentido Vazão Média (kbps) Desvio Padrão 

Entrada (Empírica) 291.19 22.75 

Entrada (Simulação) 299.79 20.36 

Saída (Empírica) 34.32 7.45 

Saída (Simulação) 25.41 1.38 

 

5.2.6 Simulação – Cenário completo 

A Figura 5.18 apresenta a vazão simulada para o servidor do SL, é importante notar que o sentido 

do tráfego é em relação ao servidor, portanto a vazão de saída neste gráfico é a vazão de entrada nas 

análises e modelos anteriores. Desde modo se observa que para um único ambiente a vazão 

agregada pode se elevar muito. A vazão de saída fica em 30 Mbps em média e pode atingir picos de 

até 37 Mbps. Já a vazão de entrada fica em torno de 2.3 Mbps atingindo picos de 2.5 Mbps. A 

Tabela 5.10 apresenta a média e o desvio padrão da vazão de entrada e saída de todas as 100 

replicações da simulação. 
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Figura 5.18 Vazão de Entrada e Saída do Servidor SL (Popular, andando, sem música) 

Tabela 5.10 Simulações - Vazão 

Sentido Vazão Média (kbps) Desvio Padrão 

Saída 29980.12 2053.41 

Entrada 2340.35 35.73 

 

5.3 Discussão 

Utilizando a métrica da discrepância para avaliar os modelos criados neste capítulo, foi observado 

que os mesmos capturam bem as principais características das variáveis aleatórias IDT, IAT, PSI e 

PSO. Alguns modelos não puderam aproximar uma variável utilizando uma única distribuição de 

probabilidade. Nestes casos, o método da composição foi utilizado para dividir a distribuição em 

duas ou mais partições. Todos os modelos criados aqui apresentaram valores aceitáveis para a 

medida da discrepância e uma aproximação adequada para as caudas. 

 Os modelos implementados no NS-2 também foram validados com a métrica da discrepância 

e análise visual (Q-Q Plots e ECDFs), todos apresentaram uma aderência razoável aos dados 

empíricos. Entretanto durante a comparação da vazão simulada com a empírica se notou que em 

alguns casos a diferença era significativa. Após vários testes se chegou à conclusão que os outliers 

excluídos antes do processo de modelagem eram necessários. Assim alguns modelos foram refeitos, 

desta vez levando em consideração os outilers. Estes novos modelos apresentaram discrepância maior 

que os originais (sem outliers), porém a vazão foi coerente com as observações. Desta experiência se 

chegou a duas conclusões importantes: 



 70

� Outliers não podem ser retirados apenas por suposições, mesmo quando se tem 

argumentos bons para retirá-los. Isto não quer dizer outliers não podem ser excluídos, 

apenas tem que ser feito com cautela, pois pode resultar em problemas no andamento do 

processo de modelagem e na posterior utilização dos modelos; 

� Os modelos ficam mais precisos quando se tem em mente o seu objetivo. Isto é, se um 

dos objetivos do modelo é simular vazão, faz-se necessário avaliar o resultado da vazão 

simulada, e não apenas os modelos individuais. Por exemplo, para simular a vazão se 

necessita dos modelos de tempo entre pacotes e de tamanhos de pacotes, o resultado das 

simulações isoladas podem ser bons, mas o conjunto (vazão) pode não concordar com 

as observações. 

Com a simulação do cenário completo (subseção 5.2.6) ficou claro o poder dos modelos ao 

serem implementados em um simulador. Através de um cenário simples, foi possível inferir o 

comportamento da vazão de tráfego de um servidor do SL, que por questões administrativas (e.g. 

dificuldade na obtenção de uma autorização para coleta de tráfego nos servidores) não é fácil de ser 

obtida através de medições. Portanto, com a criação destes modelos, este trabalho deixou um 

arcabouço para pesquisadores verificarem o impacto do tráfego gerado pelo SL em vários cenários 

possíveis. 
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6 Conclusão 
 
“Algo que aprendi em uma longa vida: toda nossa ciência, medida contra a realidade, é primitiva e infantil - 

e ainda assim, é a coisa mais preciosa que temos.” 

Albert Einsten 

O Second Life é um mundo virtual que desde 2006 tem atraído muito a atenção da mídia e da 

comunidade da Internet. Este trabalho é o pioneiro a analisar a arquitetura do SL e caracterizar o 

perfil de tráfego gerado pelos clientes do SL. Os resultados aqui obtidos mostraram que o SL faz 

uso intensivo dos recursos de rede, e para utilizar todos os recursos do VW, um usuário necessita de 

no mínimo 500 kbps de largura de banda disponível (com o streaming de áudio ativado). Sem o 

streaming de áudio, a vazão média do servidor para o cliente (entrada) ficou em torno de 200 kbps 

para um ambiente popular e abaixo dos 100 kbps para um ambiente impopular. Isto está dentro das 

possibilidades da maioria dos usuários de banda larga residenciais. Entretanto o tráfego agregado 

para um único servidor pode chegar a uma vazão média de 30 Mbps (sem contabilizar os streamings 

de mídia externos). Portanto, centenas de servidores com esta carga podem representar maiores 

problemas para os ISPs, por isso se faz necessário um aprovisionamento adequado para atender a 

crescente demanda de usuários do SL. 

Algumas conclusões obtidas durante a elaboração desta dissertação são listadas abaixo:   

� O SL utiliza uma arquitetura cliente-servidor assimétrica, onde cada servidor é dedicado 

a uma tarefa específica. A vazão gerada pelo SL também é assimétrica, isto é, a vazão de 

entrada é diferente da vazão de saída; 

� Existe uma correlação entre a vazão gerada pelo SL, a popularidade do ambiente, e o 

nível de movimentação do avatar. Percebeu-se que a vazão de entrada e a média 

tamanho de pacotes são influenciadas pelo ambiente onde o avatar está, o que se deve 

principalmente à diferença no número de avatares e objetos presentes em ambiente 

populares e impopulares. Já a vazão de saída sofre influência do nível de movimentação 

do avatar. Assim, se o avatar estiver voando ou andando (i.e., em movimento) a vazão de 

saída será maior (50 kbps para o ambiente popular e 40 para o impopular) que a vazão de 

saída quando o avatar estiver parado (em torno de 15 kbps para ambos os ambientes);  
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� Embora 500 kbps esteja ao alcance da maioria dos usuários de banda larga, quando 

comparado a jogos on-line tradicionais, o SL faz uso intensivo dos recursos de rede. Por 

exemplo, o jogo Counter Strike necessita de apenas 40 kbps[28] em média. Isto se deve à 

característica dinâmica dos ambientes do SL, isto é, à capacidade dos usuários de criar e 

alterar objetos e ambientes dentro o VW. Como conseqüência disto, os mapas dos SL 

não estão disponíveis no cliente, isto é, eles precisam ser baixados em tempo real dos 

servidores SL. 

� O SL utiliza na camada de transportes os protocolos UDP e TCP. Foi notado que o 

protocolo TCP só foi utilizado significativamente nos cenários com o streaming de áudio 

habilitado. Assim, conclui-se que o cliente SL utiliza o protocolo UDP para o transporte 

das mensagens do jogo, e o protocolo TCP para streaming de áudio (contrariando o senso 

comum); 

� Através do breakdown do tráfego UDP, as mensagens mais comuns, como a 

“ImagePacket” puderam ser identificadas. Assim, desenvolvedores podem voltar seus 

esforços na otimização da troca de mensagens mais freqüentes; 

� Os modelos inferidos neste trabalho apresentaram boa qualidade na aproximação das 

distribuições empíricas, embora a maioria das métricas não puderam ser aproximadas 

por uma única distribuição. Nestes casos, utilizou-se do método da composição para 

quebrar a distribuição em duas ou mais partições; 

� Durante o processo de simulação, ficou claro que a simulação e a modelagem caminham 

muito próximas uma da outra. E o processo de simulação se torna complementar na 

avaliação dos modelos analíticos. Assim, embora a avaliação do modelo analítico resultou 

em modelos bons, durante a fase de simulação foi descoberto que algumas métricas de 

interesse não foram bem representadas por tais modelos. Desse modo, alguns modelos 

precisaram ser refeitos visando obter uma melhor aproximação para as métricas que se 

deseja obter durante a simulação. Durante o desenvolvimento deste trabalho, uma 

situação semelhante teve que ser resolvida. Isto porque, embora os resultados da 

simulação aderissem bem às métricas individuais (IAT, PSI, IDT e PSO), isto não foi 

verdadeiro para a vazão (que é uma métrica de interesse) em alguns casos. Desde modo, 

concluiu-se que a modelagem e simulação fazem parte de um processo iterativo, onde 

algumas vezes é preciso voltar da simulação para a criação dos modelos;  

� Desde modo, fica reforçado que durante a criação dos modelos analíticos e de simulação, 

o pesquisador precisa ter em mente quais as saídas desejadas para tais modelos, caso 
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contrário se corre o risco de criar modelos inúteis, pois a generalidade do modelo não 

permite que o mesmo seja validado adequadamente.  

6.1 Contribuições 

As contribuições deste trabalho são listadas a seguir: 

� O conhecimento da arquitetura do SL, com detalhes sobre os servidores utilizados, e 

suas respectivas funções; 

� Uma análise aprofundada do perfil de tráfego gerado pelos clientes e servidores do SL. 

Mostrando resultados relevantes sobre vazão, volume de tráfego (UDP/TCP), tempo 

entre pacotes, RTT, entre outros; 

� Desenvolvimento de uma metodologia para modelagem de tráfego de mundos virtuais, 

tomando como base metodologias já desenvolvidas para jogos on-line; 

� Criação de um arcabouço, para medição, análise e modelagem de tráfego de mundos 

virtuais, compreendendo ferramentas como Sniffer (para capturar tráfego de um único 

processo), analisadores de tráfego, dissecador de tráfego, scripts em R para análise e 

criação de modelos, scritps shell para tratamentos de traces e captura do número de 

usuários on-line no SL, entre outros. Todas as ferramentas e scripts desenvolvidos neste 

trabalho estão disponíveis em [2]; 

� Criação de modelos probabilísticos para as variáveis IAT, PSI, IDT e PSO. Validação 

criteriosa dos modelos criados, utilizando métodos quantitativos, como a discrepância 

2λ  e métodos qualitativos como a comparação de CDFs e Q-Q Plots; 

� Implementação dos modelos como uma nova aplicação para o simulador de rede NS-2, 

utilizando distribuições de probabilidade de uma biblioteca científica difundida (GSL 

[36]), e um gerador de números aleatórios de renome na comunidade científica 

(Mersenne Twister [52]); 

� Simulação do tráfego agregado, visando inferir a vazão de entrada e saída de um servidor 

do SL utilizando os modelos implementados no NS-2. 

� Publicação de artigo em conferência internacional Qualis A [29]. 

� Publicação de artigo em um jornal internacional Qualis A [3]. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

Outras questões poderão ser tratadas como trabalhos futuros. A seguir, algumas delas serão 

apresentadas. 

� Utilizar o arcabouço proposto neste trabalho para avaliar outros mundos virtuais e 

comparar outros VWs, como o The Sims Online [23], There [64], Gaia On-Line [34], 

Active Worlds [1]. Algumas pequenas comparações com outros jogos foram realizadas 

durante este trabalho, e.g. com o Counter Strike; 

� Visto que o código do SL é aberto, é possível utilizar as informações apresentadas no 

breakdown para desenvolver técnicas para melhorar a utilização dos recursos de rede. Por 

exemplo, compactando mensagens freqüentes, ou outras técnicas para diminuir a 

quantidade de informação transmitida; 

� Através das análises apresentadas neste trabalho, observou-se que as mensagens trocadas 

entre servidor e cliente não são criptografas. Assim, como o SL movimenta milhões de 

dólares mensais, seria interessante um estudo aprofundado sobre a segurança destas 

transações dentro do SL. Desde modo um modelo de segurança poderia ser proposto 

caso a segurança do VW seja frágil; 

� De posse dos modelos para cada tipo de ação do usuário (parado e andando), um 

próximo passo seria criar um modelo de movimentação dos usuários, isto é, quanto 

tempo os avatares estão em movimento, e quanto tempo parado. A construção de 

modelos de níveis mais altos também seriam úteis, como modelos para a taxa de início 

de sessões (session arrive) e duração das sessões; 

� Os modelos aqui propostos têm um escopo bem definido por serem aleatórios. Um 

próximo passo seria verificar a presença de Long Range Dependency (LRD) e a possível 

utilização de modelos auto-similares e também capturar o comportamento das séries 

temporais das variáveis aleatórias modeladas (e.g., modelos ARMA); 

� As simulações criadas neste trabalho tiverem a finalidade de avaliar os modelos criados. 

Apenas um cenário um pouco maior foi criado visando inferir a vazão do tráfego 

agregado no servidor. Desde modo, de posse dos modelos implementados no NS-2, 

abre-se grandes possibilidades de trabalho utilizando simulações para avaliar o impacto 

do tráfego do SL em inúmeros cenários. 
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Apêndice A 
 

 

Lista de ferramentas e scripts desenvolvidos durante o andamento desta dissertação (disponíveis em 

[2]): 

Linguagem C++: 

� Statistics: Software para gerar estatísticas gerais e exportar arquivos da LibPCap para 

formato texto; 

� ProcessSniffer: Sniffer criado para capturar tráfego de um único processo; 

� SlDissect: Dissecador utilizado na engenharia reversa do protocolo do SL. Tem como 

resultado o breakdown do tráfego UDP; 

� DumpTrunc: Trunca os dumps binários do ProcessSniffer deixando-os com uma 

duração específica, e.g. 600 segundos. 

Scripts em R: 

� Scripts para análise e modelagem de tráfego: Discrepancy.R, eda.R, EstimateLambda.R, 

EvaluateSimu.R, Fitting.R, GraficosERR.R, HistCompleto.R, Main.R, ReadData.R, 

ReadRTT.R, ReadSimu.R, Simulation.R, Sobrepos_Hist.R, TestLambdas.R, 

TestModel.R, TestOthers.R, Util.R. 

Shell Scripts: 

� Usersonline.sh: Registra a quantidade de usuários on-line no SL a partir da página oficial 

do VW; 

� Simulation.sh: Usado para gerar n simulações simples; 

� Simulationagg.sh: Usado para gerar n simulações completas. 

Scripts em Perl: 

� Adapttrace.pl: Filtra os traces do NS-2, deixando apenas os registros de pacotes 

recebidos; 

� Throughput.pl: Gera um arquivo com a vazão gerada a partir de um trace do NS-2; 
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Scripts TCL (NS-2): 

� Sl_simulation.tcl: Script do NS-2 utilizado para as simulações simples; 

� Simulation_comp.tcl: Script do NS-2 utilizado para as simulações completas. 
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Apêndice B 
 

 

Abaixo se encontram os modelos originalmente desenvolvidos para as métricas de IAT, ambiente 

popular. É nítido que este modelo se adequou melhor aos dados empíricos, entretanto o resultado 

da vazão durante a simulação não foi satisfatória. 

 
 

(a) IAT – Histograma e modelo (b) IAT – Box-Plot 

Figura B.1 IAT (Popular, andando, sem música) 

  
(a) CDF X ECDF (b) Q-Q Plot 

Figura B.2 Modelo IAT (Popular, andando, sem música) 

Tabela B.1 Modelos IAT (Popular) 

Ambiente/Ação Modelo Parâmetros λ2 Cauda 

Popular/Andando Beta shape1: 0.238957, shape2: 27.81412 0.322 + 

Popular/Parado Beta shape1: 0.213776, shape2: 30.31551 0.329 + 
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Apêndice C 
 

 

Header C++ da nova aplicação adicionada ao NS-2 

secondlife.h 

#include "timer-handler.h" 

#include "app.h" 

#include <gsl/gsl_rng.h> 

 

class UdpAgent; 

class TfrcAgent; 

class SecondLifeApp; 

 

class SecondLifeAppTimer : public TimerHandler { 

 public: 

 SecondLifeAppTimer(SecondLifeApp* t) : TimerHandler(), t_(t) {} 

 inline virtual void expire(Event*); 

 protected: 

 SecondLifeApp* t_; 

}; 

 

class SecondLifeApp : public Application { 

 public: 

 SecondLifeApp(); 

 void timeout(); 

 protected: 

 void start(); 

 void stop(); 

 inline double next(); 

 double interval_; 

 int running_; 

 SecondLifeAppTimer timer_; 

 int env_; 

 int dir_; 

 int act_; 

 const gsl_rng_type * T; 

   gsl_rng * r; 

 private: 

 double rgev(double k, double s, double m); 

 int getPktSize(); 

 /* Inter Departure Time (IDT) Models */ 

 double Env1WalkingIDT(); 

 double Env1StandingIDT(); 

 double Env2WalkingIDT(); 

 double Env2StandingIDT(); 

 /* Interarrival Time (IAT) Models */ 

 double Env1WalkingIAT(); 

 double Env1StandingIAT(); 

 double Env2WalkingIAT(); 

 double Env2StandingIAT(); 

 /* Packet Size-Outbound (PSO) Models */ 

 int Env1WalkingPSO(); 
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 int Env1StandingPSO(); 

 int Env2WalkingPSO(); 

 int Env2StandingPSO(); 

 /* Packet Size-Inbound (PSI) Models */ 

 int Env1WalkingPSI(); 

 int Env1StandingPSI(); 

 int Env2WalkingPSI(); 

 int Env2StandingPSI();  

}; 
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