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Resumo 
 
 A comunicação entre dois pontos (enlace) de uma rede de computadores, como na 

Internet, pode falhar. Para se tentar manter a comunicação, utilizam-se técnicas de 

restauração, via outros enlaces, formando um novo caminho. Essa restauração representa 

um aumento de custo em relação ao caminho original. 

 Em uma rede de serviços, há uma série de serviços distribuídos entre os nós. Na 

realização de uma tarefa, que é uma seqüência de serviços, o caminho que liga o nó de 

origem ao nó destino é formado por uma seqüência de enlaces e de nós, devendo conter 

essa seqüência de serviços. Os nós intermediários não importam, apenas a seqüência de 

serviços e o custo do caminho. 

 A criação de uma técnica de restauração para redes de serviços mostrou-se 

necessária, pois as técnicas de restauração de rede não consideram a possibilidade de se 

seguir por um outro caminho, capaz da realização da tarefa, contendo outros nós e não 

apenas os nós do caminho original. 

 Esta dissertação tem como contribuição a análise comparativa de três técnicas de 

restauração: rede, local e total. A de rede é a usual, religando os mesmos nós do caminho 

via enlaces que não falharam. As duas últimas baseiam-se em um mapa que representa os 

serviços da rede e os nós onde eles se encontram. A técnica local considera a restauração a 

partir do ponto antes da falha. A total recria um novo caminho para todos os serviços, 

podendo ainda incluir partes do caminho original. 

 A técnica de restauração total mostrou-se melhor do que a de rede em dois pontos: 

teve um aumento do custo de 10% contra de 20 a 50%, dependendo do número de nós; e 

independência do aumento de custo com o aumento do número de nós, indicando ser 

melhor adaptável para grandes redes. Estas comparações indicam ainda que a técnica de 

rede pode ser utilizada para a restauração de aplicações de curta duração ou que não tenham 

a rede como seu maior gargalo. 

 

Palavras-chave: Restauração de Caminhos, Redes de Serviços e Redes Overlay.  
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Abstract 
 

 The point-to-point communication (link) in a network such as the Internet may fail. 

Restoration techniques can be used to preserve this communication, from other links, 

making new paths. This restoration represents a cost increase related to the original path. 

 In an overlay service network, there are many distributed services among the nodes. 

To do a task, which is composed by a sequence of services, the path which connects source 

to destination nodes is composed by a sequence of links and the nodes which contain the 

services in order what the application needs. 

 It was used service network restoration techniques, due to the network technique 

restriction of not considering the possibility of using other paths which are capable of doing 

the same task, having the same services of the original path nodes in a failure occurrence. 

 One of the contributions of this dissertation is an analysis of three techniques of 

service network restoration (network, local and total). Network technique is not new and it 

reconnects the same nodes whose links did not fail. The two last techniques are based on a 

map of services and the nodes from the original network. Local technique considers 

restoration from a point of failure and the total technique finds a new path of restoration 

since all services that the application needs, even including parts from the original path. 

 The total technique was better than the network technique in two aspects: it 

increased the path cost in 10% versus 20-50% which the network technique offered; it 

depended on the number of nodes and it did not increase restoration cost with the 

increasing number of network nodes. Therefore, total technique is encouraged to use in big 

networks. In the other hand, network technique is indicated to restore short duration 

applications or for those whose bottleneck is not in network communication. 

  

 

 

Key-words: Paths Restoration, Service Networks and Overlay Networks.  
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1 Introdução 
 

 A Internet tornou-se mais próxima de uma infra-estrutura comercial de entrega de 

serviços do que de um mero provedor de conectividade [34]. Uma aplicação pode utilizar  

os serviços que estão distribuídos pela rede para a realização de uma tarefa mais elaborada. 

As aplicações podem beneficiar-se com serviços distribuídos na rede quando implantadas 

sobre redes overlay de serviços. 

 As redes overlay são redes que funcionam sobre a Internet e que possuem um 

número menor de nós, o que permite que eles troquem e mantenham informações sobre os 

estados dos enlaces e nós que os ligam, possibilitando a escolha das rotas utilizadas por 

seus pacotes, ao invés do serviço de roteamento próprio da Internet. Uma rede overlay 

consiste, portanto, numa rede no topo de outra rede, no caso, a Internet.  

 Por exemplo, a Figura 1 traz uma rede overlay onde uma falha na Internet 

interrompe a comunicação entre um nó em Boston e outro em Seattle. A rede overlay 

detecta a falha através de medições das qualidades dos caminhos entre seus nós e envia os 

dados por outro nó da rede overlay, em Houston, que permite o restabelecimento da 

comunicação sem passar pela falha. As nuvens representam alguns dos grandes provedores 

ou ISPs que formam o backbone da Internet. [12] 

 

Figura1: Rede overlay 
 

 

 

  

 

Comunicação via 
outro nó 

Boston 
Seattle 

Houston 

etc. 

UUNet 

AT&T  

Cogent 

Genuity 
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 As redes de serviços são espécies de redes overlay em que os nós fornecem serviços 

às aplicações que funcionam sobre elas. São redes onde é possível implementar, por 

exemplo, aplicações distribuídas, onde uma comunicação entre dois nós necessita seguir 

uma seqüência de nós ou roteadores, porque estes nós possuem os serviços que irão compor 

o serviço final que será entregue ao nó destino.  

 A realização de uma tarefa, em uma rede de serviços, utiliza um caminho formado 

de enlaces e nós (ou roteadores). Esse caminho deve conter a série de serviços da tarefa. 

Por causa da possível dependência entre os serviços, utiliza-se a série de serviços em uma 

seqüência bem determinada. 

 

 

Figura 2: Rede de serviços 
 

 A Figura 2 apresenta um exemplo de uma rede de serviços, sendo indicados os 

serviços que os nós oferecem. Considere que uma aplicação exemplo será composta pela 

seqüência de serviços So, S1, S2, Sz. 

 A escolha do caminho, diferente do problema Job-Shop [26], pode utilizar o mesmo 

nó para a realização de vários serviços simultâneos. Outro ponto de diferenciação é quando 

se considera que não há a demanda do tempo para a realização de cada serviço ou que cada 

serviço demande um tempo independente de sua localização. 

 Para a descoberta do caminho de serviços que será utilizado pela aplicação de 

exemplo, é feito um mapeamento entre os nós e seus serviços. A Tabela 1 apresenta este 

mapeamento para a rede de serviços da Figura 2. Outros serviços presentes nesta rede não 

foram mapeados porque não interessam à aplicação exemplo.  

 

N1 
So 
S1 
S2 

N2 

N3 
S1 
S2 

N4 
S4 
S5 
Sz 1 

1 3 

2 
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        Serviço 

Nó 
So S1 S2 Sz 

N1 SoN1 S1N1 S2N1 - 

N2 - - - - 

N3 - S1N3 S2N3 - 

N4 - - - SzN4 

Tabela 1: Mapeamento dos serviços 

 

 Deste mapa, é construído um grafo onde cada elemento é um serviço e o nó onde ele 

se encontra. Cada elemento é ligado aos elementos que possuem o serviço seguinte da 

seqüência de serviços, como na Figura 3. Estas ligações são arestas no grafo e possuem 

como valor o custo da ligação entre os dois nós destes elementos na rede de serviços. 

 
Figura 3: Grafo do mapa de serviços (custo do caminho = 3) 

 
 A partir do mapa, descobre-se o caminho de menor custo para a realização dos 

serviços da aplicação. Esse caminho no mapa representa o caminho real da rede, mostrado 

na Fig 4. 

 

 

Figura 4: Caminho original na rede de serviços 
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 O caminho de serviços é sujeito a falhas nos enlaces, nos serviços ou nos nós. Uma 

forma de re-ligar um caminho que sofreu uma falha é a restauração de caminhos, que 

consiste na utilização de rotas alternativas para um caminho com falhas em uma rede.  

 A escolha do novo caminho deve considerar a disponibilidade e o custo. A 

disponibilidade refere-se à possibilidade de compartilhar um enlace, que é, basicamente, 

saber se ele não é dedicado a alguma outra finalidade. O custo é um parâmetro que pode 

envolver várias características de uma rede: distância, tempos de latência, tempo de atraso 

(ligado ao inverso da banda de transmissão), custo financeiro, entre outros. Espera-se que a 

escolha do caminho inicial de serviços seja aquele de menor custo, segundo algum 

parâmetro. Então, na presença de falha, a restauração de caminho implica necessariamente 

no aumento do custo, exceto um caminho de mesmo custo.  

 Apesar dos protocolos de roteamento (como BGP4) da Internet conseguirem 

identificar e restaurar caminhos com falhas, a recuperação que a Internet oferece é lenta [6, 

11, 20, 32]. Além disso, os roteadores da Internet não têm conhecimento dos serviços que 

funcionam nos nós das redes overlay. Então, este trabalho busca estudar a restauração de 

caminhos em redes de serviços para aplicações como, por exemplo, transferências de 

vídeos, conferências on-line, onde a ocorrência de falhas deve ser identificada e tratada 

imediatamente para evitar a interrupção da comunicação. 

 Os estudos de falhas deste trabalho concentram-se nas falhas de enlace, que podem 

ser tratadas tanto no nível de redes como no nível overlay, o que não é possível para falhas 

de serviços, porque só são identificáveis nas redes de serviços. A técnica de rede parece 

estar em desvantagem em relação às técnicas overlay, que são mais apropriadas para redes 

de serviços. No entanto, as comparações permitirão saber quanto as técnicas overlay são 

melhores do que a técnica de rede. Além disso, um enlace físico pode realmente cair numa 

rede e como serão analisadas as falhas de enlace, é natural que também se utilize um 

algoritmo de rede para restauração. 

 O tratamento de falha de enlace no nível de rede consiste em procurar um outro 

caminho que refaça a ligação entre dois nós que eram ligados por um enlace que falhou. 

Este tratamento é realizado pela técnica de restauração de rede, que será comparada com as 

técnicas de restauração no nível overlay. 
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 O tratamento da falha no nível overlay consiste em refazer o mapa de nós e seus 

serviços a partir da rede de serviços sem os pontos de falha e, em seguida, procurar um 

novo caminho que contenha a mesma seqüência de serviços da aplicação. Esta restauração 

pode inclusive utilizar um serviço fornecido por outro nó, porque o importante é manter a 

seqüência de serviços, independentemente de quais nós sejam usados na rede. Uma das 

contribuições deste trabalho é a aplicação do mesmo princípio de construção do mapa de 

serviços, utilizado para a escolha do caminho, no tratamento de falhas.  

 As técnicas de restauração no nível overlay são: local e total. A técnica de 

restauração local mantém o mesmo caminho original até o ponto imediatamente antes da 

falha e procura um novo caminho a partir do ponto de falha até o nó de destino da 

comunicação. Já a técnica total procura um novo caminho desde o nó de origem até o nó de 

destino, possuindo mais possibilidades de caminhos, sendo, portanto, a técnica capaz de 

encontrar os menores caminhos. 

 Foram realizadas simulações de falhas em várias topologias de redes de serviços e 

calculado o aumento de custo que as três técnicas de restauração promoveram. As 

suposições foram confirmadas: a técnica de rede provocou um aumento de custo maior do 

que a técnica local, que, por sua vez, teve um aumento maior do que a técnica total.  

 Além disso, verificou-se que a técnica de restauração de rede teve um aumento de 

custo do tipo exponencial diante do aumento de nós das redes. Em contrapartida, a técnica 

total comportou-se independente do aumento do número de nós da rede, o que sugere ser 

uma boa técnica para redes grandes. Já a técnica de rede pode ser utilizada em aplicações 

que terão curta duração ou que não têm seu maior gargalo na rede, fazendo com que a 

restauração de rede não interfira muito no seu desempenho em caso de falhas. 

 Outros estudos foram realizados para outros parâmetros da rede de serviços, como a 

variação da densidade de serviços por nós e do número de serviços da aplicação. Verificou-

se que o custo inicial obedece à regra do número de possibilidades de caminhos: quanto 

maior a variedade de caminhos existentes numa rede, menor é o custo do caminho inicial 

para ligar um nó origem ao nó destino de uma aplicação. Entretanto, não se pode aplicar a 

mesma regra ao aumento de custo relativo nas técnicas de restauração. 
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 A análise sobre uma rede real, a RNP, é feita considerando os possíveis parâmetros 

variáveis, que são os ligados à aplicação: densidade de serviços, número de serviços. Os 

resultados são semelhantes à forma dos resultados dos simulados. 

1.1 Estrutura da dissertação 
 

 No Capítulo 2, descreve-se a utilização de uma rede de serviços em aplicações em 

que tarefas possam ser descritas como uma série de serviços. Na realização dos serviços, há 

um caminho a ser seguido e descreve-se uma técnica para a escolha do caminho de menor 

custo. 

 No Capítulo 3, observa-se o impacto de uma falha sobre uma rede de serviços, 

descrevendo-se as falhas que podem surgir no caminho para interligar dois nós e a 

dificuldade de recuperação da Internet, sendo mostrada a necessidade de alguma forma de 

restauração. Restringindo-se a falhas de enlace, surgem três técnicas para a restauração de 

caminhos – total, local e rede, cujos custos são nessa ordem crescentes, por hipótese, o que 

foi de fato comprovado no Capítulo 4, para redes grandes de até 256 nós. As redes de 

backbones, consideradas redes grandes neste trabalho, são formadas por algumas dezenas 

de nós. 

 No Capítulo 4, são feitas simulações para comparar o custo necessário para serem 

restaurados os caminhos com falhas. Os algoritmos utilizados nas simulações estão 

descritos e explicados. Foram analisados os aumentos dos custos entre as três técnicas, 

considerando os parâmetros da rede, como conectividade, número de nós, número de 

serviços, entre outros. Por fim, foram feitas análises sobre a topologia da rede RNP. 

 O Capítulo 5 contém a conclusão deste trabalho, com as considerações relevantes e 

propostas para trabalhos futuros. Por fim, são apresentadas referências bibliográficas  

utilizadas neste trabalho. 
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2 Caminhos de Redes de Serviços  
 

2.1 Introdução 
 
 Alguns tipos de aplicações que funcionam na Internet, por exemplo,  transferências 

de grandes arquivos (vídeos e imagens) e aplicações multimídia [19], podem ser 

considerados como uma grande tarefa, que pode ser composta por uma seqüência de 

serviços. Esses serviços podem ser distribuídos entre os nós da rede estrategicamente para 

uma aplicação ou já existir para as aplicações utilizarem. 

 A aplicação deve conhecer a localização de cada serviço e ter algum controle para 

que os serviços sejam realizados na seqüência. Na Seção 2.2, descrevem-se redes overlay 

onde os nós dos serviços têm conhecimento um do outro, o que facilita a troca de 

informações. Entretanto, para uma grande rede, as informações armazenadas em cada nó 

tornam-se grandes e dispendiosas. Este problema foi resolvido por Jin e Nahrstedt [18] com 

a simplificação da rede através da criação de clusters, agrupamento virtual dos nós, 

baseados na distância e na conectividade dos nós. Nesta dissertação, considerou-se que os 

clusters já estavam criados e que eles possuíam nós com possibilidade de terem serviços. 

 A distribuição de serviços pelos nós da rede resulta em vários caminhos existentes 

para a realização da tarefa, principalmente quando há redundância de serviço. A aplicação 

deve escolher apenas um caminho, que, por otimização da tarefa, deve ser o de menor 

custo. Na Seção 2.3, há a descrição de uma técnica (feita por Jin e Nahrstedt [18]) de 

mapeamento dos clusters e seus serviços para encontrar facilmente o caminho de menor 

custo contendo a seqüência de serviços desejada. Ao final da Seção 2.3, há uma análise da 

complexidade de se obter o caminho de serviços que minimize o custo da tarefa. 

2.2 Redes overlay 
 
 Uma rede overlay é uma rede virtual criada no topo de uma rede existente. Os nós 

na rede overlay usam uns aos outros como roteadores para enviar dados. As conexões entre 

os nós overlay são realizadas sobre a base da rede.  
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 Uma rede de serviços overlay [12] funciona sobre uma rede comum, como a 

Internet. Os nós da rede de serviços têm autonomia para escolher que caminho utilizar 

durante uma comunicação. A escolha desses nós envolve formar um caminho cujos nós 

forneçam uma seqüência de serviços necessários para compor a comunicação entre um nó 

origem e um destino. 

 Numa rede overlay de serviços, o roteamento não é um simples roteamento de 

pacotes, porque inclui roteamento de serviços. Este roteamento é feito na camada de 

aplicação, onde os caminhos escolhidos são informados em tags nos pacotes, para que os 

roteadores da Internet obedeçam aos caminhos escolhidos pelo roteamento overlay. 

 

 2.2.1 A Internet e as redes overlay 
 

 A idéia de redes overlay não é recente [12]. A Internet começou como uma rede 

overlay sobre a rede pública telefônica e até hoje um grande número de conexões com a 

Internet continua a acontecer sobre linhas de modem. Como a Internet cresceu em 

popularidade, muitas pessoas começaram a usá-la como uma base para outras pesquisas de 

rede. Exemplos de redes comumente overlay na Internet incluem a Mbone, para estender a 

funcionalidade multicast sobre áreas onde a Internet não suporta naturalmente multicast, e o 

6-bone, para testar o desenvolvimento do IPv6. 

 A Internet está organizada independentemente dos sistemas autônomos (SAs) que se 

cooperam. Na arquitetura da Internet, a informação detalhada de roteamento é mantida 

apenas por um único SA e suas redes associadas, normalmente operadas por algum 

provedor de serviço de rede. A informação que é compartilhada com outros provedores e 

SAs é filtrada e resumida usando o protocolo Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) que 

funciona nos roteadores de borda entre SAs. 

  Esta escalabilidade do roteamento para uma ampla área possui um custo, que é a 

redução da confiança da comunicação fim-a-fim entre os nós da Internet. Este custo surge 

porque o escalonamento das rotas feito pelo BGP tem uma limitação quanto ao número de 

enlaces de uma rota e à quantidade de informação sobre esses enlaces, considerados pelo 

protocolo que funciona em cada roteador de borda na Internet. Os mecanismos do BGP 

para recuperação de falhas algumas vezes levam vários minutos para deixar as rotas 
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consistentes e acontecem situações em que as falhas nas rotas levam até a interrupções na 

comunicação. O resultado é que a Internet atualmente está facilmente vulnerável a falhas de 

enlaces, falhas de roteamento, erros de configuração e ações mal-intencionadas. 

Dificilmente uma semana passa sem que aconteçam problemas sérios afetando a 

conectividade promovida por um ou mais provedores de serviço de Internet. 

 As rede overlay, onde as conexões entre os nós são realizadas sobre a base da rede, 

neste caso, a Internet têm o potencial de aumentar a confiabilidade percebida pelas 

aplicações porque elas permitem exploração e manutenção vigorosas das rotas. A Internet é 

menos dinâmica, mas escalona bem; já as redes overlay, ao contrário, podem ser mais 

dinâmicas por propositalmente limitarem o seu tamanho para ser entre dois e cinqüenta nós. 

Esta limitação do tamanho ainda permite uma rede overlay encaixar escolhas específicas da 

aplicação e reservas na seleção da sua rota. Como conseqüência, as redes overlay podem 

ser usadas de várias maneiras. Um programa de conferência multimídia pode comunicar 

diretamente com uma biblioteca da rede, formando transparentemente uma overlay entre 

todos os participantes da conferência e usando taxas de perda, variação do atraso ou a vazão 

observada para a aplicação como métricas para a escolha das rotas. Um administrador pode 

desejar usar uma aplicação de roteamento no nível overlay para formar uma rede overlay 

entre múltiplas LANs, constituindo uma “VPN Overlay”.  

 Esta idéia pode ser estendida futuramente para desenvolver um “ISP Overlay” 

(Internet Service Provider Overlay ou provedor de serviço de Internet overlay), formado 

pela ligação (via rede overlay) de pontos de presença em diferentes ISPs tradicionais após a 

compra de largura de banda para eles. O uso do roteamento na camada overlay por um ISP 

Overlay poderia prover um serviço de Internet mais confiável e resistente a falhas para seus 

usuários. 

 

 2.2.2 Modelo de serviços overlay  
 

 Uma rede overlay é uma espécie de rede no topo da Internet, onde o roteamento 

entre os nós é feito na camada de aplicação, utilizando-se do conhecimento a respeito dos 

outros nós, realizado pela troca de informações. 
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 O sistema de serviços overlay segue um modelo de composição de serviços [18], 

assumindo que serviços podem ser compostos para executarem tarefas mais complexas. Tal 

modelo permite uma personalização dinâmica dos serviços e é útil, por exemplo, na entrega 

de aplicações multimídia ou em aplicações Web onde personalizações são desejáveis, 

especialmente para superar vários tipos de heterogeneidades da Internet ou para atender a 

necessidades especiais de usuários finais. Seguem dois exemplos de aplicações que podem 

utilizar-se do modelo de composição de serviços: 

1. Uma seqüência (stream) de vídeo MPEG pode sofrer uma série de 

transformações para personalização: (1) ser marcada com proteções de 

copyright; (2) ser convertida de MPEG para H.261 para reduzir as exigências de 

largura de banda; (3) ser incorporada a uma música de fundo, segundo 

requisição do usuário; (4) ser compactada, novamente, para reduzir ainda mais 

os requisitos de largura de banda. 

2. Um documento Web pode (com a requisição do usuário): (1) ser traduzido para 

uma outra língua; (2) ser combinado com outro documento que resida em uma 

determinada máquina; (3) receber uma formatação. 

 A composição de serviços deve seguir certas relações de dependência entre os 

mesmos. Por exemplo, se dois serviços de codificação, MPEG para JPEG e JPEG para 

H261, estão sendo compostos, então a primeira codificação precisa ser aplicada antes da 

segunda, devido às exigências de entrada e saída dos tipos de dados. 

 Uma aplicação que utiliza este modelo de composição de serviços para formar um 

serviço mais complexo a ser entregue em um nó de destino deve funcionar numa rede de 

serviços overlay. Os nós desta rede oferecem os vários serviços que serão escolhidos pelas 

aplicações que funcionam na rede. 

 Utiliza-se a notação si → sj para denotar que o serviço sj precisa ser antecedido por 

si . Uma requisição de serviços é feita para encontrar um caminho de serviços entre um par 

de nós origem e destino, tal que satisfaça um grafo de dependência de serviços linear ou 

não-linear. Este  grafo é chamado de grafo de serviços ou GS. Enquanto um grafo de 

serviços linear contém apenas uma configuração de serviço simples, um grafo de serviços 

não-linear pode conter múltiplas configurações de serviços possíveis. Esses grafos estão 

demonstrados na Figura 5 a seguir.  
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 Figura 5: Dois exemplos de pedidos de serviços (nó origem O + GS + nó destino D). 
(a) requisição de serviços com um GS linear: s0 → s1 → s2; (b) pedido de serviço com GS não-
linear que contém três possibilidades de configuração: s0 → s1 → s2, s3 → s1 → s2 e s3 → s2. 
 

 2.2.3 Rede de serviços hierárquica completamente conectada 
 

 Uma rede de serviços de grande escala terá problemas de sobrecarga de informação 

sobre os nós se todos os nós guardarem informações completas sobre todos os outros. Essas 

informações são utilizadas para escolher os caminhos a serem utilizados em uma 

comunicação e transmissão de serviços. Porém uma forma eficiente de organizar uma rede 

de serviços, que funciona em nível de middleware ou de camada de aplicação, é dividi-la 

em grupos de nós chamados clusters. O agrupamento, feito de acordo com a distância e 

conectividade dos nós, é descrito por Jin e Nahrstedt [18]. Cada grupo se comunica com 

outros grupos através de nós de borda, ligados por enlaces externos.  

 Na rede de serviços, os nós são agrupados de tal forma que em cada grupo todos os 

nós são ligados entre si. Cada grupo sabe os serviços que o outro oferece, devido à 

comunicação entre grupos via nós de borda ou de fronteira. Os enlaces externos que ligam 

os clusters podem comunicar grupos na composição de um caminho de serviço. A Figura 6 

ilustra um exemplo de uma rede de serviços e seus componentes antes do agrupamento dos 

nós em clusters. 

GS 
s0 s1 s2 O D 

(a)

s0 s1 

s2 O D 
s3 

GS 
(b) 
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Figura 6: Ilustração da rede antes do agrupamento em clusters 
 

 Os nós mais próximos são escolhidos para formarem um grupo e, a partir daí, este 

grupo passa a oferecer os serviços de seus nós para a rede de serviços. Os nós de borda de 

cada cluster obtêm as informações dos serviços que são oferecidos pelos demais clusters da 

rede, mas não sabem quais são os nós internos destes clusters que executam os serviços  

divulgados. Os nós de borda dos clusters se encarregam de receber as solicitações de 

serviços de outros clusters e encaminham aos nós internos que executarão o serviço, de 

forma transparente para os clusters de onde vieram as solicitações dos serviços . 

 Ou seja, a rede de serviços é completamente conectada, mas todos os nós não estão 

diretamente conectados, constituindo uma topologia de rede de serviços do tipo HFC 

(Hierarchically Fully Connected  conectada completamente de forma hierárquica).  

 A Figura 7 traz um exemplo da rede de serviços HFC, onde os clusters se enxergam 

apenas pelos nós de borda. 

 

 
 

Figura 7: Demonstração de rede de serviços com agrupamento HFC 
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 Sobre este modelo de rede de serviço são feitos os estudos deste trabalho de 

dissertação, que se concentra em algoritmos de restauração para as falhas que podem 

acontecer em algum componente do caminho que esteja sendo usado por uma aplicação. 

Na Figura 8, tem-se a rede de serviços simplificada para os clusters da mesma rede 

de serviços das Figuras 6 e 7. Cada cluster é simplificado para conter apenas os serviços 

dos seus nós. 

 
 

Figura 8: Ilustração de Rede de Serviços, simplificada para clusters 
 

 O número de caminhos possíveis para a realização de uma tarefa pode aumenta com 

o número de repetições de um mesmo serviço pelos nós da rede. Na Seção 2.3, a escolha de 

um caminho é feita considerando o menor custo. 

2.3 Caminhos em redes de serviço 
 
 Em uma rede, é comum haver vários caminhos para interligar dois nós. A 

diferenciação entre esses caminhos é dada pelos nós e enlaces. Pode-se associar um custo 

para cada enlace, que pode ser dado pela distância, tempo de latência, tempo de resposta, 

custo financeiro e outros. Para simplificação nos tratamentos de custo, o custo da utilização 

do nó pode ser incluído no custo do enlace. Então o custo de um caminho é dado pela soma 

dos custos de cada um dos enlaces que formam este caminho. 

 A escolha de um caminho para ligar dois nós é feita normalmente pelos roteadores, 

seguindo algum dos parâmetros de custo anteriormente citados. Os roteadores devem 

conhecer ao menos seus vizinhos e a que redes eles dão acesso. Será considerado, nesta 

dissertação, que os roteadores têm conhecimento das rotas das redes, ficando para eles a 
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escolha do caminho entre dois nós. Na existência de mais de um caminho para se ligar os 

nós, deve-se escolher, motivado pela eficiência, o de menor custo. 

 Em uma rede com grande número de nós (maior do que 200 nós, por exemplo) ou 

com grau elevado de conectividade, a escolha do caminho de menor custo é mais complexa 

(maior tempo computacional) devido ao grande número de caminhos possíveis. Esta 

procura pode ser realizada por um algoritmo clássico de busca do menor caminho entre dois 

nós num grafo, como o de Dijskstra [4]. 

 Em uma rede de serviço, a distribuição de serviços entre os nós pode incluir 

redundância de serviços nos nós, aumentando a quantidade de caminhos possíveis que 

contenham a seqüência de serviços de uma determinada aplicação. Isto torna ainda mais 

complexa a procura do caminho de serviço de menor custo.  

 Para exemplificar esta complexidade, o caminho de menor custo entre dois serviços 

consecutivos pode não fazer parte do caminho de menor custo da aplicação. Isto porque o 

caminho de menor custo existente entre dois serviços pode estar localizado em um cluster 

distante dos outros clusters que contêm os demais serviços da aplicação.  

 Como conseqüência, a adaptação do algoritmo de Dijkstra para a procura do menor 

caminho ligando dois serviços consecutivos, dado pela procura do menor caminho entre os 

nós que contenham um serviço e os nós com o serviço consecutivo, não pode ser 

diretamente aplicada para a busca do caminho de serviços [7, 8]. 

 É preciso antes realizar um processo de mapeamento (Subseção 2.3.1), que 

considera a topologia de nós, seus serviços, a seqüência de serviços requisitada e mapeia-as 

em um grafo acíclico direcionado (DAG), que é o mapa sobre o qual será buscada a 

seqüência de serviços de menor custo. A criação do mapa reduz a complexidade do grafo 

original e, sobre ele, pode-se usar o algoritmo de Dijkstra. 

2.3.1 Mapeando a rede de serviços 
 

 Para a determinação do caminho de menor custo para a realização de uma tarefa, 

utilizou-se da técnica descrita por Jin e Nahrstedt em [19], onde um grafo é criado contendo 

vários nós representando separadamente todos os clusters e cada um de seus serviços. Cada 

nó do mapa terá a nomenclatura: serviço + cluster. Por exemplo, S1C1 simboliza um nó do 

mapa que identifica o serviço S1 presente no cluster C1 da rede de serviços.     
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 O mapa de serviços é um grafo acíclico direcionado (DAG – Directed Acyclic 

Graph) onde há um nó inicial (entrada no mapa), um nó final (saída) e vários nós 

intermediários. O mapa é organizado de forma matricial, ficando com a seqüência de 

serviços dada pela seqüência das colunas e as linhas contêm os diferentes clusters. Nem 

todos os elementos da matriz devem ser preenchidos, ficando apenas aqueles que têm 

correspondência entre serviço e cluster. 

Na Tabela 2, há a descrição de todos os elementos do mapa de serviços para o 

exemplo da Figura 8.  

 

Serviço/ 

Cluster 
So S1 S2 S3 S4 Sz 

C1 SoC1 S1C1 S2C1 - - SzC1 

C2 - - - S3C2 - - 

C3 - S1C3 S2C3 S3C3 S4C3 - 

 
Tabela 2: Tabela de cluster + serviço. 

 

 As conexões dos elementos do mapa são dadas pela ligação de todos os nós do 

mapa que possuem um determinado serviço com os nós que oferecem o serviço seguinte, 

ou seja, todos os elementos de uma coluna com a coluna seguinte. Essas ligações 

constituem as arestas do mapa e têm um valor associado ao custo de interligar os dois 

clusters. 

 Depois de construído o mapa, segue-se à etapa de encontrar o menor caminho capaz 

de compor a seqüência de serviços que será utilizada pela aplicação. O menor caminho no 

mapa representa o caminho de menor custo na rede de serviços.  

 Para este processo de busca do caminho de serviços no mapa, pode ser utilizado o 

algoritmo de Dijkstra, porém para o cálculo de custos dos testes deste estudo (Capítulo 4) 

seria necessário utilizá-lo três vezes a cada falha analisada, um para o caminho completo, e 

outros dois para os caminhos parciais. Por isto, foi desenvolvido neste trabalho um outro 

algoritmo (Algoritmo 3, descrito no Capítulo 4) semelhante ao Dijkstra, porém todos os nós 

teriam o custo em relação ao nó origem e ao nó destino do mapa. 
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 Um exemplo de um caminho de menor custo está em negrito na Figura 9, que traz 

um mapa de serviços referente à rede de serviços da Figura 8. 

 
Figura 9: Mapa de Serviços com indicação do caminho de menor custo (custo do caminho = 2) 

 

 Uma observação que deve ser feita no mapa é que cada aresta do mapa não significa 

necessariamente um único enlace na rede e que um caminho acíclico no mapa pode 

significar a presença de ciclos no grafo da rede. Os ciclos acontecem porque um caminho 

pode passar pelo mesmo cluster duas ou mais vezes, por este possuir serviços não 

consecutivos. 

 O algoritmo de Dijkstra não permite laços, podendo ser utilizado apenas sobre o 

mapa, onde as passagens pelos mesmos nós não representam laços, porque o nó no mapa é 

identificado pela dupla <serviço, cluster>, então S1C1 é diferente de S2C1. 

 A dificuldade para a procura do menor caminho em um grafo está relacionada a sua 

complexidade. Para o menor caminho em um mapa, não será diferente. Porém, a 

dificuldade de se encontrar o caminho de serviços de menor custo não é apenas a 

dificuldade de encontrar o caminho no mapa, pois há um passo importante que é o de se 

montar o mapa. Pode-se parametrizar o conjunto dessas dificuldades pela relação de 

complexidade do mapa de serviços. Na Seção 2.4, há a descrição do cálculo para se 

determinar a complexidade média do mapa, a partir de variáveis como o número de 

clusters, a densidade e o número de serviços.   

2.4 Grau de complexidade do mapa de serviços 
 

 O grau de complexidade de um algoritmo pode ser entendido como o número de 

passos que ele executa para encontrar o resultado. Para a determinação do menor caminho 

em uma rede de serviços, utilizando o mapa, a complexidade pode ser dividida em três 

itens:  
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1. para procurar o menor caminho entre dois nós da rede;  

2. para construir o mapa a partir da rede de serviços; e   

3. para buscar o menor caminho de serviços no mapa. 

 Esses passos são divididos apenas formalmente, pois na construção do mapa cada 

aresta tem o custo dado pelo custo do menor caminho entre dois nós da rede e os algoritmos 

dos itens 1 e 3 poderiam ser o mesmo algoritmo aplicado a diferentes grafos, da rede real e 

do mapa. 

 A complexidade do item 1 ou do item 3 pode ter como base um algoritmo de busca 

do menor caminho, como o Dijsktra [3], cuja complexidade é O(n2) [2] para os n nós do 

grafo. No item 1, n é o número de clusters da rede real, fazendo com que sua complexidade 

seja Cd = O(n2). Para o item 3, o número de nós do mapa de serviços é N, resultando na 

complexidade Cs = O(N2). Esse resultado não considera nenhuma propriedade do grafo, 

como o fato de ser acíclico e direcionado. 

 O algoritmo de busca do menor caminho de serviços no mapa, item 3, só pode ser 

utilizado após o algoritmo de montagem do mapa. Isto implica que as complexidades 

podem ser calculadas independentemente e que a complexidade total é a soma dos dois 

algoritmos: 

smtotal CCC += , 

onde Cm é a complexidade de montar o mapa e Cs é a complexidade de procura do menor 

caminho de serviços no mapa. 

 O mapa de serviços, construído a partir da rede e considerando os serviços, tem 

características, como número de nós e enlaces, que dependem da rede e da forma como 

estão distribuídos os serviços. Entretanto, para melhor se estimar a complexidade com 

relação aos parâmetros de rede de serviços, podem-se considerar os valores médios da rede 

e considerar médias sobre diferentes redes com mesmas características da rede serviços: 

número de nós, conectividade, densidade e número de serviços. Considerando-se essas 

médias, as Subseções 2.4.1 e 2.4.2  expressam as complexidades de construir o mapa de 

serviços e de procurar o menor caminho no mapa em termos desses parâmetros. 
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2.4.1 Complexidade de construir o mapa de serviços 
 

 A determinação da complexidade de se montar um mapa passa pelo conhecimento 

do número de elementos do mapa: número de enlaces Ne e número de nós N. 

 Para determinar o número de elementos, representa-se o mapa em forma de uma 

matriz Mij, com valores 0 ou 1 e da ordem S x n, onde S são os serviços, que são 

enumerados e colocados nas colunas correspondentes e n é o número de clusters, 

representados nas linhas. O elemento mij tem valor 1 quando o cluster i possui o serviço j, 

como na matriz:  

 

 

 A quantidade de 1’s que uma linha possui representa a quantidade de serviços 

presentes em um cluster. Cada cluster i possui di serviços. Sabendo que o número de 

serviços em cada cluster é necessariamente menor ou, no máximo, igual ao número de 

serviços S e, no caso em que este número seja muito menor, essa matriz torna-se uma 

matriz esparsa, possuindo grande número de 0’s. Os clusters possuirão em média d 

serviços, que é a densidade de serviços da rede. 

 Associando pj à probabilidade de encontrar o serviço j em um dos clusters, tem-se 

que o número de 1’s n1 em uma coluna tem um valor que depende do produto entre o 

número de clusters n e a probabilidade pj. Considerando que todos os serviços são 

igualmente prováveis e mutuamente independentes, com a probabilidade aproximadamente 

igual a p, isto é, pj ≈ p = n1/n. 

 O número total de 1’s N1 na matriz é dado pelo produto n1S (número de 1’s da 

coluna pelo número de colunas), que é igual ao produto do número de 1’s de uma linha d 

pelo número de linhas n: 

N1 = n1S = dn. 

 Expressando o número de 1’s na coluna em termo de variáveis da rede, tem-se: 
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S

d
nn =1 . 

 As ligações no mapa são feitas conectando os elementos de cada coluna com cada 

elemento da coluna seguinte, então o total de ligações presentes no mapa tem o valor: 

Ne = n1 . n1 . (S-1). 

 Para cada enlace do mapa deve-se procurar o menor caminho entre os clusters e essa 

tarefa tem uma complexidade Cd. A complexidade de construir o mapa é de Cm = NeCd, 

que, em termos das variáveis de rede, fica )().1( 2
2

2
2 nOS

S

d
nCm −= . 

 A partir dessa equação, podem ser feitas algumas análises limites. O aumento de nós 

da rede, mantendo-se as mesmas características, implica em um aumento de complexidade 

da ordem de n4. Haverá aumento também da complexidade com o aumento da densidade de 

serviços. Entretanto, com o aumento do número de serviços, a complexidade cai com um 

fator 1/S. 

 Aumentar o número de serviços implica em diminuir a probabilidade pj de encontrar 

o serviço j em um cluster. O caso limite é quando não houver mais repetição de serviço, 

representando n1 = 1, isto é, S = nd, levando a um único caminho possível e uma única 

aresta para ligar dois serviços consecutivos. Ou seja, não se pode falar em aumento do 

número de serviços mantendo-se o número de clusters n e o número de serviços médio d 

constantes, porque o produto n.d deve ser maior ou no mínimo igual ao número de serviços 

S, (n.d ≥ S), pois todos os serviços devem ser realizados. 

 Por outro lado, considerando que a complexidade está ligada ao número de maneiras 

de se formar o caminho de serviço, então se espera que em um sistema de complexidade 

maior possa haver caminhos com custos menores do que em um sistema de baixa 

complexidade. Essa idéia pode ser compensada quando se utiliza dois nós específicos, 

como nó inicial e nó final, para a realização da tarefa. Nesse caso, o aumento do número de 

nós tende a aumentar o custo, ligado à dificuldade de conexão entre esses nós, ou pode ser 

entendido como o aumento do caminho. Isso é verificado nas simulações tratadas no 

Capítulo 4, em que se observa o custo para a realização da tarefa em função no número de 

nós.  
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2.4.2 Complexidade de encontrar o caminho de serviços no mapa 
 

 A segunda complexidade é a de busca do caminho de menor custo no mapa de 

serviços para ligar o primeiro nó até último nó do mapa. Esta complexidade está associada 

à quantidade de caminhos existentes no mapa, já que é preciso calcular os custos de todos 

os caminhos para descobrir qual é o menor deles. 

 A primeira idéia definir a complexidade pelo pior caso de rede de serviços, dado 

pela procura de todos os caminhos entre todos os clusters da rede. O número de maneiras 

de ligar duas arestas no mapa é dado por n1
2 e para ligar a terceira coluna, multiplica-se por 

n1 novamente e assim por diante, até o último serviço. Desta forma, tem-se que a 

complexidade de um mapa de serviços é: 

S
S

S

d
nnC 







== 12 , 

que é diferente do número de ligações que o mapa possui. Algoritmos de menor caminho, 

como Dijkstra, percorrem cada aresta uma única vez e tem a complexidade Cs = O(n2). 

Porém é possível determinar o número de arestas que há no mapa, visto na subseção 

anterior, e sendo a complexidade dada pelo número de arestas, tem-se: 

)1(
2

2 −






= S
S

d
nCs , 

que é da ordem de n2, ou seja, realiza-se o maior número de passos possíveis para construir 

um mapa quando todos os n clusters da rede estão interconectados no mapa. 

 Porém, o fator ( )S
d  indica que não haverá a necessidade de se conhecer o custo 

entre todos os pares de clusters, apenas entre uma parte deles. Se o fator ( ) 1<<S
d , haverá 

a necessidade do conhecimento do custo entre pouquíssimos clusters. 

 Estudando os limites da complexidade, deve-se considerar algumas restrições dos 

serviços. Não se pode falar em aumento do número de serviços mantendo-se o número de 

clusters n e o número de serviços médio d constantes, porque o produto n . d deve ser maior 

ou no mínimo igual ao número de serviços S, ( )Sdn ≥⋅ , pois todos os serviços devem ser 

realizados. Uma outra limitação é que o número de serviços no cluster deve ser menor ou 

no máximo igual ao número de serviços, Sd ≤ . Assim, o grau de complexidade possui 
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limite inferior igual a 1 quando Sdn =⋅ . Isto ocorre quando existe um único caminho a 

percorrer. Por outro lado, para um número médio de serviços nos clusters maior, o número 

de caminhos aumenta, com limite quando Sd = , resultando numa complexidade 2
2 nC = . 

 Entre os custos que precisam ser conhecidos, há as repetições na procura e há a 

procura do custo do caminho reverso, que, considerando, a simetria da rede, tem o mesmo 

custo.  Então, armazenar as distâncias à medida que são encontradas reduz o tempo de 

procura na rede, porém não reduz o número de requisições que continuam sendo realizadas, 

agora, onde foram armazenadas e, caso não tenham sido armazenadas, procura-se na rede.  

 Durante a construção do mapa seguindo a ordem dos serviços que serão realizados, 

é possível guardar os custos dos caminhos em construção com relação ao nó de origem. 

Dessa forma, ao final da montagem do mapa, tem-se armazenado o custo do menor 

caminho, não sendo necessário buscar o caminho de serviços de menor custo. Este é um 

dos motivos porque os três itens de complexidade estão separados apenas formalmente. 

2.4 Conclusão 
 

 A realização de uma tarefa composta de uma seqüência de serviços na rede é 

possível devido às redes de serviço. Porém, conforme mostrado neste capítulo, esses 

serviços podem estar distribuídos pela rede e precisam ser conectados. Pode-se associar um 

custo ao caminho para realização da tarefa. 

 Em uma rede de serviços, a existência de vários caminhos dificulta a escolha do 

caminho de menor custo que contenha uma seqüência de serviços que será utilizada por 

uma aplicação. Por outro lado, fornece caminhos de custos variados, entre eles, os de custos 

mais baixos.  

 Para facilitar a busca do caminho de serviços, foi apresentada uma técnica de 

mapeamento de clusters e serviços [19], que cria um grafo mais simples para sobre ele ser 

realizada a busca do menor caminho, ao invés desta busca ser feita no grafo da rede de 

serviços inteira. 
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3 Restauração de Redes de Serviços 
 

3.1 Introdução 
 
 A transferência de dados entre dois pontos da rede utiliza-se de um caminho 

formado pela seqüência de nós e enlaces. Esses nós e enlaces podem apresentar problemas, 

dificultando ou impedindo a comunicação. Os problemas podem ser divididos em dois 

grupos: os de motivação lógica e os de motivação física. Os de motivação lógica são 

ligados basicamente a falhas de software ou ataques, que podem levar a perda da tabela de 

rota, sobrecarga com a inutilização do caminho por outra aplicação, paralisação do sistema, 

entre outros. Os de motivação física estão ligados ao rompimento de enlaces, que pode ter 

diversas origens como desalinhamento de antenas, perda de sincronismo, tempestades e 

ventos solares. 

 Essas falhas precisam ser sanadas para o restabelecimento da comunicação. Se a 

falha for restrita a uma pequena região ou a um nó ou enlace, há a possibilidade de se 

utilizar um caminho alternativo, através de outra seqüência de nós e enlaces, para voltar a 

manter a comunicação.  

 Essa substituição de um caminho falho por um outro alternativo chama-se 

restauração de caminhos [5, 15, 16, 20]. Nota-se que a restauração de caminho pode ser 

aplicada em pelo menos três tipos de redes, segundo as características dos nós e enlaces: 

redes normais, VPNs e overlay. No tipo normal, a rede do provedor só pode utilizar-se dos 

nós e enlaces internos da rede. No tipo VPN (Virtual Private Network), o cliente demanda 

apenas que haja comunicação entre seus nós e o provedor é o responsável pela ligação dos 

nós. No caso de falha, o provedor deverá reorganizar seus roteadores para que utilizem 

outros caminhos para satisfazer a demanda do cliente [15]. No tipo overlay [34, 18], sobre a 

qual funcionam aplicações distribuídas, não apenas os nós e enlaces do caminho são 

importantes como os serviços que estão sobre os nós. Esses serviços também estão 

propensos a falhas. A restauração se aplica para casos de falhas destes nós ou dos serviços 

destes nós, permitindo que a aplicação não pare de funcionar, graças à utilização de outro 

caminho na rede que substitua o nó ou serviço com falha. Este caminho alternativo pode ser 
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identificado por algoritmos de restauração de caminhos para redes de serviços overlay, 

estudados na Seção 3.3. 

 Este capítulo apresenta inicialmente a motivação para o estudo da restauração de 

caminhos, demonstrando que as falhas que ocorrem nos roteadores e enlaces da Internet 

demoram a ser restauradas, afetando aplicações pouco tolerantes a falhas na rede, as quais 

necessitam de um tratamento especial para proteção contra estas falhas. 

 Em seguida, na Seção 3.3, tem-se a descrição de técnicas de restauração para redes 

de serviços, que podem acontecer no nível de redes, onde não se leva em conta a falha de 

serviço, e no nível overlay, onde se busca encontrar caminhos que contenham os serviços 

que falharem. Estas técnicas são discutidas e levam à definição de três algoritmos de 

restauração que foram desenvolvidos neste trabalho para estudo da restauração em redes de 

serviços. 

 

3.2 Problemas com a confiabilidade da Internet 
 

Para apresentar os problemas com a confiabilidade da Internet, considera-se a visão 

macro da rede, onde funciona o protocolo de gateway externo BGP4, que é utilizado nas 

relações interdomínios, ou seja, entre sistemas autônomos. Este protocolo considera 

questões políticas no roteamento, uma vez que um determinado sistema autônomo pode não 

permitir  que dados de outro sistema específico trafeguem por ele. As restrições de política 

que as organizações dos sistemas autônomos impõem ao protocolo envolvem considerações 

políticas, econômicas e de segurança. 

Internamente ao sistema autônomo, onde não há restrições de tráfego, cada 

organização decide que roteamento irá utilizar, sendo o RIP (Routing IP Protocol) o 

protocolo de gateway interno original da Internet, adequado a sistemas pequenos, e o OSPF 

(Open Shortest Path First) o protocolo de roteamento interno recomendado na Internet. 

Voltando ao sistema de roteamento da Internet, baseado em BGP4 (Border Gateway 

Protocol), é sabido que ele não trata muito bem de falhas [16]. De uma perspectiva de rede, 

existem dois tipos de falhas: (1) de enlace e (2) de caminho. As falhas de enlace são 

causadas quando um roteador, ou um enlace conectando dois roteadores, falha por causa de 

um erro de software, um problema de hardware ou desconexão do enlace. As falhas de 
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caminho são causadas por várias razões, incluindo ataques de negação de serviço (denial-

of-service) ou outras rajadas de tráfego que causam um grande nível de perda de pacotes ou 

latências altas, variáveis.  

As aplicações percebem a ocorrência das falhas em uma das duas formas: (1) 

interrupções ou (2) falhas de desempenho. Falhas de enlace e extremas falhas de caminho 

causam interrupções quando a taxa média de perda de pacotes durante vários minutos é de 

cerca de 30% ou mais [16], o que é considerada uma alta taxa de perda porque degrada o 

desempenho da maioria dos protocolos, incluindo o TCP, por várias ordens de magnitude. 

Falhas de desempenho são menos extremas; por exemplo, diminuição da vazão, aumento da 

latência ou das taxas de perda podem degradar em um fator de duas ou três vezes o 

desempenho da rede, não chegando a  interromper os serviços.  

O roteamento IP na rede apresenta quatro defeitos importantes: 

1. Recuperação lenta de uma falha de enlace: o BGP4 leva muito tempo (na ordem 

de vários minutos) para convergir para uma nova rota válida depois que uma falha de 

roteador ou de enlace causa uma interrupção de um caminho. 

2. Incapacidade de detectar falhas de caminho ou de desempenho: o BGP4 não 

consegue detectar muitos problemas (inundação, congestionamento persistente etc.) que 

podem degradar o desempenho de uma comunicação. Enquanto um enlace for considerado 

“vivo” (ou seja, a sessão BGP estiver ainda ativa), o roteamento BGP baseado nas rotas dos 

sistemas autônomos (SAs) continuará a rotear pacotes pelo caminho falho. 

3. Incapacidade de efetivamente interligar (multi-home) redes de usuários finais: 

Uma solução para a falta de confiabilidade da rede é interligar uma rede conectando-a a 

vários provedores de redes diferentes. Infelizmente, interligar, em nível de rede, simples 

usuários (em oposição a ISPs  Internet Service Providers  de ordem dois ou três) 

compromete a escalabilidade do roteamento e é desencorajado. 

4. Fraco para a expressão de políticas: o BGP é incapaz de expressar políticas 

detalhadas dirigidas aos usuários ou hosts remotos; ele pode apenas expressar políticas em 

um nível de detalhamento de redes remotas inteiras. Isto reduz o conjunto de caminhos 

disponíveis no caso de falhas. 
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 3.2.1 Recuperação lenta de falha de enlace 
 

Labovitz et al. [11] usam uma combinação de medição e análise para mostrar que 

roteadores interdomínios na Internet podem levar dezenas de minutos para alcançar uma 

visão consistente da topologia da rede após uma falha. A razão para isso está relacionada às 

oscilações da tabela de roteamento que ocorrem durante a operação do BGP no processo 

complicado de seleção de caminho. Durante este período de “atraso de convergência”, a 

comunicação fim-a-fim é afetada. De fato, interrupções na ordem de minutos causam o 

término de conexões TCP ativas quando o TCP não recebe um reconhecimento dos dados 

enviados. Enquanto parte do atraso de convergência pode ser consertado com algumas 

alterações na implementação do BGP, longos atrasos e oscilações temporárias são 

conseqüências fundamentais do protocolo de vetor de distância do BGP. 

Paxson [32], usando experimentos de sondagem, descobriu que problemas de 

roteamento deixam determinados hosts da Internet sem comunicação por até 3,3% do 

tempo médio de um longo período e esta percentagem não melhorou com o tempo. 

Labovitz et al. [22] descobriram, examinando logs de tabela de roteamento em backbones 

da Internet, que 10% de todas as rotas consideradas estiveram disponíveis menos do que 

95% do tempo e que menos do que 35% de todas as rotas estiveram disponíveis mais do 

que 99,99%. Além disso, eles encontraram que cerca de 40% de todas as interrupções de 

rotas levam mais do que 30 minutos para se restabelecerem e são pesadamente 

enfraquecidas durante a duração da falha.  

No trabalho de Chandra et al. [6], usando sondagens ativas, eles descobriram que 

5% de todas as falhas detectadas duram mais do que 10.000 segundos (2 horas e 45 

minutos) e que podem durar 100.000 segundos antes de serem reparadas. Essas descobertas 

não prognosticam bem para serviços de missão crítica que requeiram um nível mais alto de 

disponibilidade da comunicação fim-a-fim.  

 Labovitz, em [21], conclui que a complexidade de tempo para recuperar um 

caminho interdomínio da Internet cresce linearmente com o tamanho do caminho mais 

longo existente de backup para aquela rota. 

Labovitz, em [20], mostra que a Internet sofre falhas nos caminhos interdomínios, 

que sites da Internet multi-homed podem passar por períodos de degradação de desempenho 
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bem como perdas completas de conectividade persistindo por 15 ou mais minutos após uma 

única falha. A análise desta pesquisa descobriu também que roteadores interdomínios na 

comutação de pacotes da Internet podem levar vários minutos para formar uma visão 

consistente da topologia da rede depois de uma falha. 

 A Tabela 3 provê um resumo dessas pesquisas: 

Paxson Séria taxa de problema de roteamento: 3,3% (1996) 

Labovitz 10% das rotas disponíveis menos do que 95% do tempo (1998) 

Labovitz Menos que 35% de rotas disponíveis 99,99% do tempo (1998) 

Labovitz 40% das falhas de rotas levam mais de 30 minutos para serem  
recuperaradas (1998) 

Chandra 5% das falhas duram mais do que 2 horas e 45 minutos (2001) 

Labovitz Caminhos interdomínios podem perder a conectividade por 15 
ou mais minutos (2001) 

Tabela 3: Tempo de recuperação de falhas de enlace na Internet, de acordo com registros de 

vários estudos. 

 

 3.2.2 Incapacidade de detectar falhas de caminho ou desempenho 
 

Os mecanismos de roteamento de grande escala não tratam adequadamente as falhas 

de desempenho, que podem degradar a qualidade da comunicação fim-a-fim entre 

aplicações. Por exemplo, um enlace pode estar excessivamente carregado devido a tráfego 

correto ou ataque de negação de serviço (denial-of-service). O BGP geralmente é 

inconsciente disso, e mesmo se um caminho alternativo existir, ele não o utilizará. Esta 

falta de diversidade de rota faz com que o BGP tenha dificuldade de tratar falhas de 

desempenho, o que leva a sérios problemas. 

O roteamento convencional na camada IP interdomínios é independente de 

aplicação. Ele geralmente não permite seleção de rota baseada na natureza da aplicação. 

Enquanto alguns projetos de pesquisa provêem roteamento flexível intradomínio, o 

problema é consideravelmente mais difícil para roteamento interdomínios. Como 

conseqüência, as aplicações que funcionam sobre a Internet não podem influenciar a 

escolha dos caminhos de forma a melhor satisfazer seus requisitos de latência, perda e 

largura de banda. 
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 3.2.3 Incapacidade de efetivamente interligar (multi-home) redes de 
usuários finais 

 

A arquitetura de roteamento IP depende de uma agregação de endereços anunciados 

para o sistema. Uma organização de tamanho pequeno ou médio que desejar obter o serviço 

de Internet poderia comprar este serviço de dois ISPs diferentes, esperando que uma falha 

em um o leve a ficar conectado pelo outro. Infelizmente, para limitar o tamanho de suas 

tabelas de roteamento, muitos ISPs não aceitarão anúncios de roteamento para menos do 

que 4.096 endereços contíguos (um bloco de rede de máscara 255.255.240.0 ou “/20” no 

modelo CIDR de mascaramento). Ou seja, somente organizações com faixas de IPs classe 

A (por exemplo, 200.0.0.0/8, com 16.777.216 de endereços), ou com faixas de IPs classe B 

(por exemplo, 200.129.0.0/16, com 65.536 endereços) ou, no mínimo, com uma subclasse 

B de 4.096 endereços (por exemplo, 200.129.192.0/20, de 200.129.192.0 até 

200.129.207.255) poderão ter sua rota divulgada em roteadores de ISPs.  

Pequenas empresas, sem levar em consideração suas necessidades de confiabilidade, 

podem não precisar de 256 endereços (uma faixa de IPs classe C, por exemplo, 

200.249.188.0-255) e não podem efetivamente interligar multi-homes. Uma alternativa 

pode ser “endereçamento baseado no provedor”, onde uma organização obtém endereços de 

múltiplos provedores, mas isto requer tratamento de dois conjuntos distintos de endereços 

nos hosts. Enquanto endereçamento baseado no provedor pode prover falhas se uma 

conexão do ISP falhar, não está claro como as conexões que passam por este conjunto de 

endereços podem ser roteadas sobre uma falha nesse modelo. 

 3.2.4 Fragilidade para expressar políticas 
 

A razão para uma rede overlay funcionar é a existência de uma considerável base de 

redundância de caminhos disponíveis na Internet. Existem situações em que os limites de 

expressão de políticas do BGP falham. Por exemplo, uma rota que tem um host 

intermediário com falha só pode ser alterada para utilizar um host alternativo se ela for 

autorizada a utilizar os recursos da rede para chegar lá. Sem acordos de fora, o BGP é 

incapaz até de expressar a política: “Eu anunciarei esta rede para você, mas você não pode 
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anunciá-la para ninguém mais.” Enquanto algumas políticas desta natureza podem ser 

aplicadas no nível de SA manualmente coordenando filtros BGP com organizações pontes, 

esse é um mecanismo frágil e ainda incapaz de expressar políticas mais complexas. 

  

 3.2.5 Definição de Falhas 
 

O desempenho de uma rede pode abranger desde 100% da entrega de pacotes em 

um tempo razoável até a perfeita entrega destes mesmos pacotes com 8 segundos a mais de 

atraso, ou ainda uma falha completa na entrega de pacotes. A questão é “O que define uma 

falha?”. 

 Tratando de forma genérica a questão de falhas, olha-se apenas para taxa de perda. 

Um primeiro tipo de falha é a falha completa (100% de perda de pacotes) por vários 

minutos, que irá derrubar as conexões TCP ativas. Por exemplo, sistemas derivados de BSD 

comumente caem (expiram seu time-out) depois de 511 segundos e algumas pilhas TCP 

Solaris expiram em um tempo menor, 120 segundos. Um segundo tipo de falhas ocorre 

quando as taxas de perda de pacotes alcançam uma ordem maior que 30%. Elas são 

suficientemente degradadoras do desempenho da maioria das aplicações, sendo então 

consideradas “falhas de desempenho”. [16] 

Nesta dissertação, a detecção de falha seria realizada por um agente monitor da 

rede, que ativaria um agente restaurador. Este agente monitor determinaria o que representa 

falha para cada aplicação monitorada. A falha detectada,  por questões de simplicidade, é 

tratada como a parada do enlace. Este trabalho tem enfoque apenas nos algoritmos de 

restauração que serão utilizados pelo agente restaurador. 

 

3.3 Falhas em Redes de Serviço 
 

 As redes de serviços podem ter a restauração de falhas tratada no nível de rede, onde 

se encontram os nós ou roteadores e enlaces, e também tratada na camada de overlay, onde 

também são conhecidos os serviços que os nós possuem. Estes serviços são utilizados, de 

forma seqüenciada, pelas aplicações que funcionam nas redes de serviços. 
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 Na camada de rede, as falhas a serem tratadas dizem respeito a quedas de nós e de 

enlaces. O tratamento destas falhas envolve a utilização de caminhos alternativos que 

consigam ligar os pontos desconectados devido à falha. Os algoritmos existentes tratam 

principalmente a falha de um enlace por vez [5, 15, 16], e não se empenham em restaurar 

quedas de nós, que causam quedas de vários enlaces. 

 Já o nível overlay é responsável pelas falhas que acontecem no nível de serviço. 

Uma aplicação que funciona sobre uma rede overlay exige que a ligação entre nós origem e 

destino siga um caminho de serviços, formado pela seqüência de serviços de que a 

aplicação necessita. Esta aplicação precisa de restauração quando um dos serviços que fazia 

parte do caminho seguido pelos pacotes deixa de funcionar ou quando um enlace do 

caminho pára. Então é necessário utilizar um novo caminho que contenha a mesma 

seqüência de serviços utilizada pela aplicação. 

3.3.1 Tratando falhas no nível de redes 
 

 Existem técnicas de vários autores [5, 15, 35] sugerindo formas de encontrar 

caminhos de restauração. O problema da procura do menor caminho entre nós num grafo 

representativo de uma rede é do tipo NP-Complete [5, 15, 23, 35], por isso alguns autores 

indicam técnicas alternativas para estudo do caso, como é o caso do algoritmo de 

restauração IRY [15], descrito no Apêndice A. Este algoritmo apresenta a restauração de 

caminhos no contexto de um provedor que oferece uma VPN a um cliente e utiliza um 

algoritmo de restauração para descobrir que caminhos alternativos ele possui para rotear o 

tráfego provisoriamente no caso de falha de um link reservado da VPN. O algoritmo IRY 

irá sugerir a criação de novos enlaces na rede e esta prática não é útil para redes fixas, 

porque acarreta um custo muito maior do que aproveitar caminhos já existentes na rede 

para a restauração. Por isso, este algoritmo não foi priorizado nos estudos da restauração de 

redes de serviços desta dissertação. 

 Um algoritmo de restauração seleciona um conjunto de caminhos de backup e aloca 

a banda necessária para eles antecipadamente, tal que o tráfego interrompido pela falha do 

enlace da rede possa ser re-roteado via caminhos de backup. [5, 15, 16] 

 Um algoritmo de restauração considera o compartilhamento dos caminhos de 

backup [16], mas a reserva de largura de banda no caminho de backup complica o problema 
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e o torna mais do que simplesmente minimizar o número de enlaces usados nos caminhos 

de restauração. Isso porque é necessário escolher não apenas caminhos que substituam o 

enlace falho, mas que, além disso, possuam largura de banda livre disponível para 

transportar o fluxo de dados do enlace que falhou, sem prejudicar o transporte dos dados 

que normalmente já passam pelo caminho em questão. 

Alguns estudiosos de restauração [35] priorizam o aproveitamento sempre que 

possível de enlaces do próprio caminho principal que sofreu a falha para fazer a restauração 

de um enlace, o que leva a uma reserva total de banda de restauração menor na rede do 

provedor e uma capacidade de restauração melhor, devido à proximidade dos caminhos de 

restauração.  

 

3.3.2 Comparação da restauração nas camadas de Redes e Overlay 
  

 Existem três tipos de problemas que requerem restauração em uma rede: falha de 

link, falha de nó e falha de serviço. Os dois primeiros são inerentes à camada de rede e 

podem ser tratados com algoritmos de restauração de falhas de links e de nós. 

 Uma falha de enlace, normalmente tratada no nível de rede, pode ser tratada na 

camada overlay como uma inacessibilidade do serviço pelo caminho já estabelecido. Então, 

para ter a seqüência de serviços completada, a aplicação utilizaria um novo caminho de 

serviços. Pode-se ter, por conseguinte, uma concorrência ou conflito de restauração entre os 

dois níveis capazes de restaurar caminhos. 

 Tem-se, portanto, uma situação em que seria preciso uma comunicação entre os 

agentes restauradores destes dois níveis, de forma que a restauração só acontecesse uma 

vez. Neste caso, o restaurador do nível inferior informaria ao nível superior da detecção da 

falha e se encarregaria de sua restauração, ficando a camada overlay isenta de realizar a 

mesma atividade. 

 O tratamento de falhas de nós é mais complexo por representar a falha de mais de 

um enlace (ou todos os enlaces que dão acesso ao nó falho). A complexidade deste 

problema é tanta que a maioria dos estudiosos de restauração [5, 15, 16] delimita a 

abrangência dos algoritmos para o tratamento de apenas uma falha de um enlace por vez. 

Isso porque consideram que na Internet é mais comum falhar um enlace do que uma dezena 
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deles ao mesmo tempo, sendo suficiente tratar apenas a falha do primeiro caso. Mas a razão 

principal desta limitação é a dificuldade de se restaurar falhas simultâneas de vários links. 

Além disso, os algoritmos que restauram apenas uma falha por vez oferecem a vantagem de 

oferecer uma menor sobrecarga de restauração para a rede. Esses algoritmos compartilham 

os mesmos enlaces de backup para vários links primários, já que apenas um link primário 

será restaurado por vez. Por exemplo, dois enlaces primários com largura de banda 8 

Megabytes e 2 Megabytes podem ter caminhos de restauração com enlaces comuns, de 

largura de banda 8 e não 10 Megabytes, já que nunca serão transmitidos dados dos dois 

links primários ao mesmo tempo no enlace de backup. 

 O tratamento de falha de um nó na camada de redes não satisfaz completamente a 

aplicação que funciona sobre uma rede de serviços, porque não considera os serviços 

existentes no nó e, portanto, não pode ser aplicável quando um dos serviços do nó 

participava da aplicação.  

 Já na camada overlay, o agente restaurador deve procurar um caminho de 

restauração que contenha os serviços que não estão mais sendo oferecidos pelo nó que 

falhou e que participava do caminho de serviços da aplicação. Esta restauração envolve a 

busca destes serviços em outros nós da rede, e não a simples re-ligação do caminho para 

que chegue ao nó de destino da aplicação, que seria a solução da restauração no nível de 

redes. 

 Vê-se que o único tratamento de falha que o nível de rede é capaz de realizar, 

mantendo a aplicação operacional, é a falha de enlace.  

 Na Figura 10 (a), tem-se um exemplo de restauração realizada no nível de rede, em 

que o enlace que ligava o nó b ao c é substituído pelo caminho bec. Essa operação teve o 

custo do caminho ab + be + ec + cd. Já na Figura 10 (b), a mesma falha é tratada na camada 

de overlay observando-se os serviços existentes. Neste caso, o custo total do caminho, com 

a restauração, foi o de ab + bd, que é menor que a restauração no nível de redes e também 

mantém a seqüência de serviços S1-S2-S3-S4. 
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Figura 10: Tratamento de falha de enlace no nível de redes (a) versus nível overlay (b) 
 

 Para demonstrar que o sistema de restauração no nível overlay é o de menor custo, 

deve-se lembrar que a restauração no nível de redes necessariamente utiliza os mesmos nós 

para ter a seqüência de serviços. Essa restrição de caminho não existe no nível overlay, que 

pode utilizar outros nós e essa maior variedade de caminhos faz com que seja possível 

encontrar caminhos com custo menor. Entre todos os possíveis caminhos de restauração 

existentes no nível overlay, um caso particular é o caminho encontrado pela restauração no 

nível de redes. Tem-se então um limite superior para o custo da restauração no nível 

overlay: o custo da restauração no nível de redes. 

 Pode-se observar que a diferença do custo da restauração entre os dois métodos 

dependerá da distribuição dos serviços e do número de enlaces. Um caso bem particular 

acontece se a distribuição de serviços for do tipo sem repetição de serviço, logo a única 

forma de restauração dá-se passando por todos os nós da seqüência original. Neste caso, os 

custos são iguais para ambos os métodos, já que o caminho de restauração será o mesmo. 

   Exceto por particularidades, onde o custo dado pelos dois níveis é igual, o custo de 

restauração calculado pelo nível overlay é menor que o custo do nível de rede. 

 Como o tratamento de falhas dado pelo nível de redes não resulta no menor caminho 

para a restauração da seqüência de serviços (Figura 10), então a técnica de restauração no 

nível de redes foi adaptada neste trabalho para não consumir enlaces desnecessários diante 

do contexto de serviços. Esta adaptação está exemplificada na Figura 11. 
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Figura 11: Exemplo das formas de restauração de rede 
 

 Nesta dissertação, para restauração no nível de redes, a falha de um enlace é tratada 

pela alteração do caminho de ligação entre dois clusters. Se um enlace que fazia parte do 

caminho de ligar dois clusters falhou, procura-se um novo caminho para a ligação. Este 

novo caminho deve ser o de menor custo existente, excluindo aquele que contava com o 

enlace falho. 

 Esta técnica para restauração de enlace é mais eficiente do que religar simplesmente 

os dois nós do enlace falho, porque esta acarreta um custo maior na re-ligação dos clusters. 

Essa eficiência é verificada quando há mais de um enlace no caminho que liga dois 

clusters, como no exemplo da Figura 10. 

 Esta técnica de restauração será chamada nesta dissertação como restauração de 

rede ou apenas rede, e será o primeiro algoritmo para os testes de restauração do Capítulo 4. 
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3.3.3 Tratando falhas no nível overlay 
 

 O algoritmo desenvolvido para o tratamento de falhas de serviços consiste 

inicialmente em definir a estrutura da rede, formada por clusters de nós com serviços e 

enlaces ligando os  clusters (Figura 12), conforme explicado na Subseção 2.2.3. Os nós 

internos de cada cluster são todos interligados, mas essas ligações estão omitidas na Figura 

12 para facilitar a visão da rede de serviços como um todo. 

 
Figura 12: Rede de Serviços 

 

 Após a definição da rede de serviços, escolhem-se os nós de origem (nó o) e de 

destino da comunicação (nó z) e a seqüência de serviços que a aplicação necessita para a 

comunicação entre esses dois nós. 

 Quando for ser estudada a falha de um serviço da aplicação, este serviço será 

excluído do cluster que o fornece e a rede de serviços será redesenhada. Com base nela será 

desenhado o mapa de serviços correspondente, sobre o qual será buscado o novo caminho 

para ligar os nós da aplicação. Esta busca será feita pelos algoritmos de restauração 

desenvolvidos neste trabalho, que serão comparados quanto ao aumento de custo que 

provocam em relação ao caminho sem falha. 

 O mesmo procedimento para realizar a falha de serviço pode ser feito para falha de 

enlace e de nó. Portanto, o tratamento de falhas no nível overlay é aplicado para todos os 

tipos de falhas. 

 A Figura 13 apresenta um exemplo de rede de serviços com falha de uma aresta. 

Vale lembrar que as ligações entre os nós internos de cada cluster estão omitidas apenas 

para facilitar a visão da rede de serviços como um todo. Todos os nós internos de cada 

cluster são completamente interligados, segundo explicado na Subseção 2.2.3. 
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Figura 13: Rede de serviços com falha de enlace 
 
 O mapa de serviços é construído de acordo com a estrutura da rede após a exclusão 

da aresta que falhou e aplicado um dos algoritmos de restauração para encontrar o caminho 

de menor custo, em negrito na Figura 14.   

 

 
 

Figura 14: Mapa de serviço com restauração de falha de enlace (custo do caminho = 10) 
 

 A seguir um exemplo de falha de nó (Figura 15) e seu mapa de serviços calculado 

após a falha (Figura 16). A falha ocorreu no nó g, localizado no cluster C3, tirando deste 

cluster o serviço S3. Como a aplicação utilizava este serviço e ele não existe em outro nó 

do mesmo cluster, então o mapa será alterado porque o serviço deste nó será buscado em 

outro cluster. 
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Figura 15: Rede de serviços com falha de nó 

 

 
 

Figura 16: Mapa de serviço com restauração de falha de nó (custo do caminho = 6) 
 

 A falha do serviço S3 do nó g é equivalente, neste caso, à falha do nó g, já que este 

nó só possui este serviço e não é um nó de fronteira. Portanto, estes dois casos de falhas 

resultam no mapa da Figura 16. 

 A Figura 17 apresenta um mapa de uma rede de serviços sem falhas, com o caminho 

de menor custo da aplicação em negrito. Estão ilustrados nas Figuras 18, 19 e 20 os 

exemplos de tratamento de falhas utilizando os seguintes algoritmos criados nesta 

dissertação: 

 

1. de restauração de rede, definido na Subseção 3.3.2; 

2. de restauração de serviços buscando um novo caminho a partir da falha 

(denominado local); e  

3. de restauração de serviços buscando um novo caminho a partir do nó de origem 

até o até o nó de destino da aplicação (total). 

SoC1 

S1C1 

S1C3 

S2C1 

S2C3 

S3C3 

S3C2 

S4C3 

S4C5 

SzC1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

3 6 
4 

1 
2 

3 

g(S3) 

h(S1,S2,S4) 
i a c(S1) 

b(S2) 

o(So) 
z(Sz) 

e 
d 

f(S3) 

4j 

5j(S4) 

1 

2 3 

1 

2 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 



 48

 
Figura 17: Mapa da rede de serviço sem falha (custo do caminho So-S1-S2-S3-S4-Sz = 2)  

 

  
 

Figura 18: Mapa da restauração com algoritmo de rede (custo do caminho = 41) 
 

 
Figura 19: Mapa da restauração com algoritmo local (custo do caminho = 19) 

 

 
 

Figura 20: Mapa da restauração com algoritmo total (custo do caminho = 2) 
 

 Estas figuras apresentam a progressividade da eficiência da busca do menor 

caminho de restauração pelos algoritmos, consistindo na análise dos algoritmos de 

restauração confrontados neste trabalho. 

 A restauração total tem a possibilidade de encontrar o caminho de menor custo 

possível de restauração porque permite a mudança completa do caminho. O aproveitamento 
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do caminho anterior à falha, realizado pela restauração local, pode encontrar resultados de 

custo maior do que a restauração total. 

 Os resultados esperados para a restauração pela técnica de rede são piores do que os 

dois outros algoritmos, no entanto ela pode ser equivalente aos demais para aplicações que 

funcionam na rede de serviços e que têm seu maior gargalo em processamentos realizados 

nos nós, e não a transferência de dados entre eles. Para casos deste tipo, não seria 

importante o caminho menor que os algoritmos local e total seriam capazes de encontrar. 

 

3.4 Operação da restauração numa rede de serviços 
 

 O funcionamento de uma rede de serviços que possua um sistema de restauração de 

falhas deverá conter um monitor, que ficará checando se os serviços estão ativos, como 

também o acesso a esses serviços, através dos nós e enlaces. Este agente monitor descobrirá 

serviços em falhas e terá que decidir se é importante ou não ativar a restauração. Em caso 

positivo, um segundo agente, o restaurador, será chamado para efetuar a restauração, o que 

inclui a ativação de um caminho alternativo o qual supere a falha existente. Este agente 

restaurador também ficará responsável por re-rotear o tráfego para o caminho original, 

quando este for consertado. 

 Esse tipo de checagem deve ser contínuo e por causa disso demandará recursos da 

rede e da aplicação. Em grandes redes de serviço, a atualização dessa tabela de informações 

dos estados dos caminhos e dos serviços iria aumentar o tráfego de dados de controle na 

rede de forma a diminuir a banda disponível nos enlaces para o tráfego dos dados dos 

usuários, podendo diminuir o desempenho das aplicações.  

 A redução de informações é feita com a criação dos clusters [18], onde as 

informações dos serviços fornecidos pelos nós são organizadas e distribuídas de duas 

formas: 

1) Local: cada nó no sistema periodicamente distribui para todos os nós do seu 

próprio cluster, através de uma mensagem de estado local, a informação dos 

serviços que ele possui. Cada nó que recebe estas mensagens atualiza sua tabela 

de informações dos serviços dos seus vizinhos.  
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2) Agregada: Cada nó de borda periodicamente agrega a informação dos serviços 

que os nós do seu cluster oferecem e a distribui, através de uma mensagem de 

informação agregada, para os nós de borda vizinhos, de outros clusters.  Um nó 

de borda que recebe esta informação atualiza sua tabela de informações e avisa 

para os outros nós de borda do seu cluster, para que eles também possam ficar 

atualizados com os serviços que os outros clusters oferecem.  

 

3.5 Conclusão 
 

 Foi mostrado neste capítulo que o caminho de serviços de uma tarefa, formado por 

nós e enlaces, compondo uma seqüência de serviços, está propenso a falhas. 

 Essas falhas podem causar a interrupção da tarefa. Para evitar essa parada, utilizam-

se novos caminhos. 

 Foram descritas três formas de restauração para tratar as falhas da rede de serviços: 

de rede, que busca religar exatamente os dois pontos desconectados pela falha; local, que 

busca encontrar um novo caminho a partir da falha até o nó de destino; e total, que procura 

um novo caminho desde o nó de início da aplicação. Este último tem possibilidade de 

encontrar resultados de menor custo. 
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4 Testes de Validação 
 

4.1 Introdução 
 
 Para validar os algoritmos de restauração de caminhos deste trabalho, têm-se como 

possibilidades a modelagem analítica, a medição ou a simulação. Dentre estas técnicas, foi 

escolhido realizar simulações de redes, que são facilmente aplicáveis devido à natureza 

experimental deste trabalho, sendo mais rápido realizar simulações e análises de seus 

resultados. 

 Verifica-se a necessidade de simulação neste trabalho porque não é possível 

calcular, por meio de uma fórmula matemática, os custos dos algoritmos de restauração 

para determinadas redes. A simulação é conveniente para verificar algoritmos onde se tem a 

variação de um ou mais parâmetros. Um exemplo realizado foi a simulação de redes com 

número de nós crescente e número fixo de serviços. Também não é possível implementar 

uma rede real de serviços e realizar medições desta rede, devido ao alto custo deste 

procedimento em comparação com as simulações, de baixo custo. 

 Para avaliar o desempenho dos algoritmos de restauração de caminhos, é utilizada a 

técnica de simulação de Monte Carlo [33], adotando redes criadas aleatoriamente dentro de 

critérios pré-estabelecidos, como quantidade de nós, grau de conectividade entre eles, 

custos dos enlaces, entre outros. As redes são modeladas como grafos, onde os nós 

representam roteadores e as arestas representam os enlaces entre eles.  

 A avaliação dos algoritmos desenvolvidos envolve várias etapas, como (1) a 

definição dos tipos de redes desejados para os testes; (2) a criação de redes para serem 

utilizadas como os objetos da simulação; (3) a inserção de serviços nos nós da rede, para 

torná-la uma rede de serviços; (4) a definição dos clusters dentro das redes disponíveis. E 

também (5) a definição de uma seqüência de serviços para um caminho; (6) a utilização de 

um algoritmo para a definição do caminho sem falhas para os serviços; (7) a geração de 

falhas no caminho; (8) a redefinição da rede sem a presença da parte que falhou e, por fim, 

(9) a utilização dos algoritmos de restauração para a busca de caminhos de restauração para 

as falhas. Estas etapas de geração das redes para as simulações estão definidas nas seções 

seguintes. 
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 A análise dos resultados consiste em comparar os três algoritmos adotados para os 

mesmos exemplos de redes quanto ao aumento do custo de restauração que cada um deles 

provoca na rede para restaurar as falhas. 

 

4.2 Simulação da rede 
 

 Para a geração da topologia aleatória das redes utilizadas neste trabalho, foi 

utilizado o modelo Waxman [7], capaz de produzir redes onde os nós são posicionados 

geograficamente em um espaço cartesiano e as conexões entre os enlaces são estabelecidas 

com uma probabilidade inversamente proporcional à distância entre eles. [14] 

 O modelo de Waxman é um modelo relativamente simples e muito usado e testado 

em outros trabalhos de avaliação de redes, tais como [1, 8, 9, 10, 17, 28, 31]. No modelo 

Waxman, a probabilidade de se ter uma conexão entre os nós u e v da rede é dada por [14]: 
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onde d(u, v) é a distância Euclidiana entre os nós u e v, L é a máxima distância entre dois 

pontos quaisquer e α > 0, β ≤ 1 são parâmetros de controle que regulam as probabilidades 

de conexão dos nós e a distância dos enlaces, respectivamente. Ou seja, aumentando-se α, 

os grafos gerados serão mais densos (maior número de enlaces) e aumentando-se β, será 

verificado um aumento da taxa de enlaces de longo alcance em relação aos enlaces de curto 

alcance, considerando a distância geográfica entre os nós. Este modelo é também conhecido 

como Waxman 1. [14] 

 Nas simulações deste trabalho, foi utilizada a ferramenta BRITE (Boston University 

Representative Internet Topology Generator) [3] para gerar topologias aleatórias segundo o 

modelo Waxman, com os valores α = 0,15 e β = 0,2, os quais se baseiam em discussões 

levantadas em trabalhos de outros autores [10] para a obtenção de redes medianamente 

esparsas, com grau de conectividade próximo de 4. 

  Esse gerador de topologias de redes, disponível gratuitamente na Internet em  

http://www.cs.bu.edu/brite/download.html, permite definir parâmetros para a geração da 

rede, tais como: 

• número de nós ou roteadores; 
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• grau de conectividade dos nós, que significa o número médio de enlaces com 

que os nós devem estar ligados; 

• valor mínimo e máximo dos custos dos enlaces. 

 Neste trabalho, a idéia de custo no enlace pode ser relacionada à dificuldade de 

transmissão, o tempo de transmissão (ligado ao inverso da banda), o atraso de transmissão 

ou custo financeiro ou ainda combinações deles. Todas essas considerações levam à 

procura de enlaces do caminho de serviços de custo mínimo. Foi considerado que o custo 

dos enlaces é inversamente proporcional à sua banda, tendo um menor custo um enlace que 

oferece uma banda maior em relação a outro. 

 O BRITE tem como saída um arquivo de definição da rede, através dos seus 

enlaces, com o nome de nó origem e destino de cada enlace, e também o custo de cada um, 

gerado com distribuição uniforme dos limites considerados. Os nós gerados são nomeados 

pela seqüência de números de 0 até N-1. Utiliza-se nos algoritmos a denominação nj para o 

nó j.  Da mesma forma, os tipos de serviços são enumerados de 0 até S-1, dada a ordem em 

que eles serão utilizados pela aplicação, e serão chamados de Sn, com n o número do 

serviço.  Os clusters são enumerados de forma equivalente, Cn. 

 Para as redes geradas neste trabalho, foram escolhidos parâmetros próximos às 

características da Internet, como grau de conectividade baixo entre os nós [10], sendo 

utilizadas três ligações em média entre os nós para a maioria das simulações. Foi realizada, 

além disso, uma simulação para verificar a variação dos resultados com a variação do grau 

de conectividade de 1 até 4. 

 Várias redes foram criadas com igual número de nós e demais parâmetros para a 

verificação da independência da criação dos grafos, ou seja, o custo para a realização de 

uma tarefa em um grafo deve ser semelhante ao custo em outro grafo de mesmos 

parâmetros. Outras repetições de redes foram geradas com número diferente de nós, para 

verificar o comportamento dos algoritmos diante do aumento do tamanho das redes. Foram 

geradas também repetições de redes para densidades diferentes de serviços nos nós, com o 

objetivo de comprovar que quanto maior a densidade, menor o custo de restauração. 
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4.3 Geração dos serviços da rede 
 

 Os algoritmos de procura de caminhos consideram que o cluster possui N nós. 

Porém, para simplificação dos testes, considerou-se que cada cluster possui um único nó. 

Essa simplificação é possível porque este nó representa os serviços de todos os nós internos 

e todas as conexões externas do cluster. As ligações internas são susceptíveis a falhas, 

porém os nós, por serem completamente conectados, devem possuir outra conexão interna 

ligando-os. O custo para ligar os nós internos é desprezível [18] comparado com o custo 

para se ligar dois clusters, mesmo considerando o caminho diferente, no caso de falha de 

aresta interna. 

 Após a definição da relação entre nós e clusters, verificou-se a necessidade de 

desenvolver um algoritmo para inserir os serviços nos clusters. Neste trabalho, foi  criado  

um gerador de serviços (Algoritmo 1) para os testes desta dissertação. Este recebe como 

parâmetros: 

• número N de nós/clusters da rede; 

• os serviços S disponíveis; 

• densidade d dos serviços, que significa o número médio de serviços desejados 

nos nós. 

 Em seu funcionamento, o algoritmo gerador de serviços sorteia um número de 

serviços para cada cluster e, em seguida, sorteia os serviços destes clusters. Será gerada 

uma saída em forma de lista, contendo em cada linha um cluster, um nó e um serviço. Cada 

nó terá tantas linhas no arquivo quantos forem os serviços que ele possuir. Uma saída em 

que não forem gerados todos os serviços desejados da seqüência de serviços é descartada 

pelo gerador.  

 O gerador de serviços segue uma distribuição uniforme para sortear a quantidade de 

serviços e os serviços dos clusters, ou seja, todas as quantidades de serviços têm 

probabilidades iguais de serem escolhidas para os clusters e todos os serviços têm 

probabilidades iguais de serem selecionados para os clusters.  

Algoritmo  GeraServiço 
     Entrada:  
          N: número de nós, que é igual ao número de clusters 
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          S: número de serviços 
          d: densidade de serviços por nó 
     Saída: 
          Arquivo com linhas <Cluster, Nó, Serviço> 
1.   inteiro qS  //serviço 
2.   inteiro i = 0 e j = 0              
3.   inteiro nS //número de serviços que cada cluster vai receber 
4.   tabela de Serviços TS {TS[j]=0}               
5.   tabela de Serviços no cluster TcS      
 
6.   enquanto TS[j] = 0, ∀j < S, faça 
7.       para i < N, faça 
8.          nS = inteiro [(2xd + 1) x ran2 - 0,5]   //nº de serviços do cluster 
9.          TcS[j] = 0 ∀j < S 
10.        faça nS vezes 
11.            qS = inteiro[(S +1) x ran2 – 0,5] 
12.            enquanto TcS[qS] = 1, faça  //se o serviço sorteado já existe 
13.                qS = inteiro [(S+1) x ran2 – 0,5] //sorteia um novo serviço 
14.            fim do enquanto 
15.            TS[qS] = 1 
16.            TcS[qS] = 1  
17.             escreva <i, i, qS> 
18.        fim do faça 
19.        i = i + 1 
20.   fim do para 
21.  fim do enquanto 
Procedimento ran2 [16] 
     Retorna um número aleatório entre 0 e 1, incluindo-os. 

Algoritmo 1: Gerador de serviços 

 Utiliza-se, para a quantidade e o tipo de serviço dos clusters, o sorteio dos números 

inteiros no intervalo de Xo até Xf, de forma que cada número seja igualmente provável. 

Partindo de um gerador de número real para obter os números desse intervalo, deve ser 

criada uma relação entre o espaço dos reais e dos números inteiros. A forma de fazer essa 

relação é definir uma região para cada número inteiro e essa região deve ser igualmente 

provável. Sendo o gerador de número aleatório (ran2) [33] de distribuição uniforme e com 

saída entre 0 e 1, todos os números inteiros do intervalo devem possuir faixas de mesmo 

tamanho, o que resulta em Xf - Xo + 1 faixas. Para a obtenção mais direta, define-se que 

cada faixa tenha o tamanho de uma unidade, com o centro no número inteiro. Logo, o 

número X de cada sorteio é o resultado de: X = Xo+inteiro[(Xf - Xo + 1)*ran2() – 0,5]. 

Convencionou-se que o inteiro [x+N] = N, para -0,5 < x < 0,5 e N pertencente ao conjunto 

dos números naturais. Foi utilizado Xo = 0 nos sorteios de quantidade e tipo de serviço, pois 
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é possível ter nenhum serviço para a quantidade de serviços de um nó e existe o tipo de 

serviço 0. 

 Para o número de serviços, a partir da densidade d de serviços, é necessário  

conhecer a forma da distribuição. Considerando que a distribuição é contínua e, portanto, o 

valor médio está no meio entre o máximo e o mínimo, então o número máximo de serviços 

que um nó pode possuir é o dobro da densidade, por isso que se tem 2xd, na linha 8 do 

Algoritmo 1. 

 Após gerar a rede, pelo BRITE, e incluir os serviços nela, pelo gerador de serviços, 

deve-se determinar o caminho de menor custo da seqüência de serviços da aplicação. Na 

Seção 4.4, são mostrados os algoritmos que foram desenvolvidos para a criação do mapa e 

para a determinação do caminho de menor custo entre os clusters, que dá o valor do custo 

das arestas do mapa.  

4.4 Geração do mapa de serviços 
 

Existem duas maneiras para conhecer o caminho de serviços de menor custo: 

• seguir todos os caminhos da rede de serviços, a partir da origem, observando a 

seqüência de serviços até o final dos serviços; 

• construir o mapa de serviços (Algoritmo 2) seguindo a idéia de Jin e Nahrstedt [18] 

e, a partir dele, descobrir o menor caminho entre os serviços desejados (Algoritmo 

4). 

A primeira técnica é extremamente complicada, já que é possível usar o mesmo cluster 

várias vezes e não se pode determinar o caminho a ser seguido ou ignorar clusters no 

decorrer da busca. Por outro lado, com a criação do mapa, pode-se determinar ao menos 

quais clusters devem ser atingidos para a realização do próximo serviço. 

No Algoritmo 2, há a criação do mapa a partir da lista de clusters e da lista de Serviços. 

A idéia básica do mapa é a criação de um novo grafo, onde os nós são formados pelo par 

<cluster, serviço> e as arestas ligam todos os clusters de um serviço com os clusters do 

serviço seguinte. O número de nós do mapa é igual à soma do número de serviços de cada 

cluster e o custo da aresta é dado pelo custo para ligar os dois clusters, calculado pelo 

Algoritmo 3. 
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Algoritmo CriaMapa 
     Entrada:  
          lista de Clusters lC 
          lista de Serviços lS 
     Saída: 
          Mapa M (ClusterServiço, Aresta) 
1.   Mapa M = ∅ 
2.   para cada serviço S ∈ lS, faça 
3.      para cada cluster C ∈ lC, faça 
4.          se existe serviço S no cluster C 
5.                adicione um nó <C, S> no mapa M (se o nó já não existir) 
6.                para cada cluster C’ ∈ lC, faça 
7.                     se existe o próximo serviço S’ = S + 1 em C’ 
8.                          adicione um nó <C’, S’> no Mapa M (se não existir) 
9.                          calcule o menor custo c entre C e C’ 
10.                        crie uma aresta entre <C, S> e <C’, S’>, com custo c 
11.                   fim do se 
12.              fim do para 
13.        fim do se       
14.    fim do para 
15. fim do para 
16. retorna o Mapa M 

Algoritmo 2: Construção do mapa de serviços 

 A linha 9 do Algoritmo 2 tem a chamada para o cálculo de menor custo entre dois 

clusters no grafo, feita pelo Algoritmo 3, que realiza a busca do caminho de menor custo 

entre todos os caminhos que ligam os dois clusters, não levando em conta os serviços.  

 

  Algoritmo MenorCaminhoClusters 
     Global: 
           lC: lista de clusters do grafo 
     Entrada:  
           C1: cluster de origem 
           C2: cluster de destino 
     Saída: 
           c: Custo 
1.   global menorCusto = 120  //Equivalente médio a 8 níveis 
2.   desmarcar os clusters da lista lC e seus nós 
3.   tabela estática de custos tC: <(cluster, cluster), custo>      
4.   marca cluster C1 
5.   global ClusterDestino = C2 
6.   se C1 = C2 
7. retorna custo c = 0 
8.   se tC contem (C1, C2) ou (C2, C1)   // evita procurar o mesmo caminho 
9. retorna custo da tabela 
10.  lista de nos lNos = lista de nos do cluster C1 
11.  custo = custoEntreClustersNo(lNos, 0.0, 0) // início da procura  
12.  adiciona na tabela tC: <(C1, C2), custo>  //armazena custo na tabela 
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13.  retorna custo c                      
Procedimento custoEntreClustersNo(lista lNos, custo, nível) 
nível = nível + 1 
       para os nos Ni ∈ a lista lNos, faça 
             se Ni não estiver marcado, faça  // para evitar o laço 
                   marcar nó Ni 
                   lista de Arestas lA = lista das arestas do nó Ni  
                   custoEntreClusterAresta(lista de arestas lA, custo, nível ) 
                   desmarcar nó Ni  
             fim do se 
       fim do para         
Procedimento custoEntreClustersAresta(lista lAresta, custo, nível) 
       para as arestas Ai ∈ a lista lAresta, faça 
 custo = custo + custo da aresta Ai 
 cluster cD = cluster destino da aresta Ai 
             se  cD não estiver marcado e // evita laço   
  o custo < menorCusto e    // verifica se o caminho vale apena  
  Ai ativo, faça     // usado no caso de falhas 
       marcar cD 
       se cD = ClusterDestino    // chegou ao destino 
  se custo < menorCusto, faça   //O caminho é melhor 
       menorCusto = custo 
       se não, faça  // continua procurando 
  lista de nos lN = lista de nós do cluster cD 
  custoEntreClusterNo(lista lN, custo, nível ) 
       fim do se não 
       desmarcar cD                
             fim do se 
 custo = custo – custo da aresta Ai 
       fim do para         

Algoritmo 3: Procura do menor caminho (e custo) entre clusters 

 Os caminhos do grafo procurados pelo Algoritmo 3 são todos aqueles com origem 

em um cluster e destino em outro, podendo passar por clusters intermediários para fazer a 

ligação entre dois determinados clusters. O princípio seguido pelo algoritmo é a varredura 

de caminhos e a escolha daquele de menor custo. Cada procura é como uma caminhada 

passo a passo, sendo um passo o caminho entre dois clusters consecutivos. A caminhada 

ocorre a partir do cluster de origem, utilizando uma aresta de um nó para se chegar ao 

próximo cluster. Devem-se dar passos até chegar ao cluster de destino, se possível, e 

guardar o custo dessa caminhada. Como os clusters contêm nós e os nós possuem arestas, 

devem-se utilizar todos os nós de cada cluster e todas as arestas desses nós em cada passo. 

Essa procura é feita no Algoritmo 3 com a utilização de dois procedimentos de varredura. O 

primeiro é a varredura nos nós de cada cluster e o segundo é a varredura nas arestas de cada 

nó. Por causa das varreduras, o primeiro procedimento chamará o segundo, que pode 
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chamar o primeiro. Em cada chamada de um procedimento, são alocados novos espaços da 

memória para as variáveis.   

 Como o que se quer é o caminho de menor custo, um caminho contendo laços, isto 

é, passando por um mesmo nó mais de uma vez, deve ser desprezado em relação ao que 

passa pelo nó uma única vez. A eliminação desse tipo de caminho é feita marcando-se os 

nós a cada procura. Além disso, com a análise do grafo, pode-se limitar o número de passos 

dessa caminhada ou determinar a parada de uma caminhada devido ao custo ser maior que 

o custo de um outro percurso. A análise do grafo pode ser feita com o auxílio do próprio 

algoritmo de procura, utilizando os dados de uma procura anterior.  

 Na linha 3 do Algoritmo 3, aparece uma tabela de custos que é formada por dois 

clusters e um custo. Essa tabela existe para reduzir o número de vezes que se procura a 

distância entre dois clusters, evitando a busca de um valor previamente calculado. Essa 

tabela deve ser estática, tendo a possibilidade de serem acrescidas novas linhas. A única 

condição para esvaziar a tabela é a ocasião de recriar o mapa, tarefa realizada quando são 

simuladas falhas (ver Algoritmo 5). Considera-se que o grafo desse sistema seja simétrico, 

o custo entre dois clusters C1 e C2 é o mesmo que entre C2 e C1. Isso é utilizado na linha 8 

do Algoritmo 3. 

 

4.5 Procura do menor caminho no mapa 
 

 A procura pelo caminho de menor custo no mapa é uma tarefa mais simples do que 

a procura do menor custo entre dois clusters do grafo. Isso ocorre porque cada nó do mapa 

possui uma lista de arestas e cada aresta conecta-se a um nó, diferente do grafo, onde a 

aresta conectava indiretamente dois clusters (desprezando as arestas internas aos clusters) 

contendo suas listas de nós. Outra vantagem do mapa é que as arestas são orientadas para 

conectar os nós com o serviço posterior, sendo a busca feita percorrendo um único sentido. 

A forma como o mapa é construído evita a formação de laços durante a procura do menor 

caminho de serviços, não sendo necessária a marcação dos nós. Esta procura é apresentada 

no Algoritmo 4 a seguir. 
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Algoritmo MenorCaminhoMapa 
     Entrada:  
 n1: nó de mapa inicial <cluster, serviço> 
 n2: nó de mapa final  <cluster, serviço> 
     Saída: 
 c: Custo 
1.   global menorCusto = 2000 // nº de serviços x custo médio entre os clusters 
2.   global noDestino = n2; 
3.   lArestas = arestas do nó1              
4.   custoDosServicos(lArestas, 0.0) // início da procura                   
5.   return menorCusto                        
Procedimento custoDosServicos(lista lAresta, custo) 
       posteriores: lista de Arestas  
       para as arestas Ai ∈ a lista lAresta, faça 
 custo = custo + custo da aresta Ai 
 se custo < menorCusto // prossegue a busca   
        se nó destino da aresta Ai = noDestino      
   menorCusto = custo 
  se não, faça  // continua a procura 

           posteriores = arestas do (nó destino da aresta Ai) 
              custoDosServicos(posteriores, custo) 
        fim do se não 
 fim do se 
 custo = custo - custo da aresta Ai 
       fim do para 

Algoritmo 4: Achar menor caminho no mapa entre dois nós 

 Após a determinação do caminho a ser seguido pela aplicação, supondo-se que seja 

o de menor custo, esse caminho pode sofrer falhas. Essas falhas podem acontecer nos 

enlaces, nos serviços ou nos nós, conforme explicado no Capítulo 3, ficando as simulações 

restritas às falhas de arestas. A Seção 4.6 descreve o algoritmo para simular as falhas nas 

arestas de todo o caminho de serviço, que contém também o cálculo dos custos das 

restaurações com as técnicas: total, local e de rede. 

4.6 Geração de falhas na rede de serviços 
 

 A simulação de falhas na rede é importante para conhecer a diferença real das 

técnicas de restauração. Nesta Seção, será mostrado o algoritmo para gerar as falhas e ao 

mesmo tempo calcular do custo promovido pelas diferentes técnicas de restauração. 

 A realização da lista de serviços utiliza um caminho contendo nós e arestas, ambos 

passíveis de falhas. Para as simulações desta dissertação, na rede de serviços, gera-se falha 

em cada aresta do caminho de serviço e, na falha de cada uma delas, considera-se que o 
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custo das demais não se altera. Isso é válido quando o fluxo de dados normal de cada aresta 

é pequeno e pode ser redistribuído pela rede sem alterar o custo das demais arestas.  

 O ponto de partida do algoritmo de geração de falhas (Algoritmo 5) é saber o 

caminho de serviços e quais são as arestas que fazem parte desse caminho, pois as arestas 

que não fazem parte do caminho de serviços da aplicação não alteram o custo do caminho. 

Será considerado que o caminho de serviços inicial é o de menor custo, calculado pelo 

Algoritmo 3. 

 O Algoritmo 5 gera a falha de cada aresta do caminho e calcula o valor da 

restauração pelas três técnicas de restauração. A falha de uma das arestas do caminho 

inicial pode levar à modificação de várias arestas no mapa, já que o mapa possui apenas a 

representação dos clusters/serviços e de suas ligações. Então, por simplicidade de 

construção, a cada aresta falha no grafo, o mapa é todo reconstruído, ao invés de tentar 

alterar no mapa os caminhos que possuíam a aresta que falhou na rede de serviços.  

 Para cada falha de aresta, são aplicadas as três técnicas de restauração de caminhos 

citadas no Capítulo 3 e calculados os custos dos caminhos de menor custo para cada um. 

No Algoritmo 5 a seguir, vê-se que é possível calcular todas as técnicas de uma única vez, 

reduzindo o tempo computacional do processo de simulação ligado à recriação do mapa. 

 

 Algoritmo GeraFalhaRestaura 
     Global: 
 lC: lista de clusters do grafo 
 lS: lista de serviços 
     Entrada:  
  
     Saída: 
 arquivo: <aresta n°, custo total, custo local, custo de rede> 
criamapa M (lC, lS) // Algoritmo 2 
1.   lista de caminhos lCaminhos ← menorCaminhoMapa 
     // lista com as partes do caminho de serviço 
2.   para todos segmentos de caminho sC ∈ lCaminhos, faça 
3.        para todas arestas Ai do segmento sC 
4.      se Ai não estiver marcada  //evita de falhar a mesma aresta 
5.       marcar aresta Ai 

6.       desativar Ai // ver menor custo entre clusters (Algoritmo 3) 

7.       apaga mapa M 
8.       criamapa M (lC, lS) // Algoritmo 2  
// custo da técnica total: ct 
9.       grave custo ct=menorCaminhoMapa (nó Inicial, nó Final) 
// custo técnica local: cl 
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10.       nó local nL= nó origem da aresta Ai 
11.       grave custo cl =menorCaminhoMapa (nó Inicial, nó nL) + 
         menorCaminhoMapa (nó nL, nó Final) 
// custo técnica rede: cr 
12.       cr = 0 
13.                 para todos segmentos sC´∈ lCaminhos, faça 
14.  nó n1=nó origem de sC´ 
15.  nó n2 = nó destino de sC  ́
16.  cr = cr + menorCaminhoMapa (n1,n2) 
17.       fim do para 
18.       grave custo cr 
19.            fim do se 
20.        fim do para 
21.   fim do para 

Algoritmo 5: Geração de falhas e cálculo das restaurações 

 Para calcular o custo do caminho pela técnica de restauração total, depois de 

reconstruído o mapa de serviços a partir da rede sem o ponto de falha, procura-se nele o 

caminho de menor custo que faça a ligação entre o serviço de origem e o serviço de destino 

da aplicação, que podem estar ligados ao nó onde foi realizado o pedido inicial (nó inicial) 

e ao nó onde será entregue o resultado dos serviços (nó final), respectivamente. A busca no 

mapa concentra-se apenas na ligação entre nó inicial e final porque só é possível chegar ao 

nó de destino após passar por todos os serviços em seqüência, que estão nos nós 

intermediários do mapa. O Algoritmo 5 realiza este cálculo da restauração total na linha 9, 

onde chama o Algoritmo 4, com parâmetros nó inicial e nó final. 

 Já o custo de recuperação do caminho pela técnica local é dado pela soma dos 

custos de duas partes do caminho. A primeira parte é do nó inicial até o último nó antes da 

falha. A segunda parte é a partir desse último nó até o nó final. Este cálculo é realizado na 

linha 11 do Algoritmo 5, que utiliza a busca do menor caminho no mapa do Algoritmo 4 

duas vezes.  

 Na técnica local, há a necessidade de conhecer qual o último nó antes da falha. Para 

isso, separou-se a lista de caminhos em pequenos grupos representando as ligações entre os 

nós do mapa, porém contendo informações do caminho no grafo. O processo de falhar a 

seqüência das arestas é seguir toda a lista desses pequenos caminhos e, dentro de cada 

caminho, seguir todas as arestas desse caminho.   

 Para evitar que ocorra falha em uma aresta mais de uma vez, o algoritmo utiliza 

duas marcas sobre as arestas. A primeira marca é a existência de falha, que na criação do 

mapa é levada em conta, sendo usada temporariamente enquanto se analisa a falha. A 
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segunda marca é definitiva e feita para evitar que uma aresta sofra falha mais de uma vez. 

Essa preocupação é justificada porque se considera que as falhas ocorrem com igual 

probabilidade entre as arestas, logo, uma vez que uma aresta falha, esta falha não deve 

ocorrer mais vezes, mesmo a aresta participando mais de uma vez no caminho de serviço.  

 O cálculo para a técnica de rede difere das demais, pois é preciso conhecer todos os 

clusters que participavam do caminho inicial e a sua seqüência. Essa seqüência de clusters 

será mantida, mudando apenas o caminho que liga esses clusters. A falha de uma única 

aresta pode significar a modificação do mapa em várias ligações, significando a mudança 

de custo em várias arestas do mapa. O custo de rede é dado pela soma dos custos de cada 

aresta do caminho do mapa, mesmo após a falha, expressa por: 

),(   os entre custo 1

1

0
+

−

=
∑= ii

S

i

CC clustersc  dado pelo Algoritmo 3, onde S é o número de 

serviços e Ci é o cluster da lista na seqüência em que aparecem no caminho Inicial.  

Para a tarefa de armazenar a lista de clusters (e nós do mapa) e de arestas do 

caminho de menor custo que satisfaça todas as técnicas e contenha todas as arestas, criou-se 

a variável lista de caminhos, que contém a lista de todos os segmentos de caminhos que 

ligam dois serviços do mapa. Cada segmento tem a lista de todas as arestas no grafo do 

caminho de menor custo e os nós do mapa inicial e final do segmento. 

 Os resultados das simulações do algoritmo de falha (Algoritmo 5) e as relações 

entre os custos dos caminhos de restauração encontram-se na sessão 4.7. 

4.7 Análise de resultados 
 
 Devido ao grande número de formas e ligações para as mesmas características 

médias do grafo, é importante saber se o custo do caminho de serviços de uma aplicação 

pode ser dado por um valor médio <c> e se a ocorrência de falhas levará, em média, a um 

custo c’ com alguma relação com <c> do tipo c’ = α<c>. 

 Para se ter uma maior confiança no custo do caminho encontrado após uma falha de 

aresta do caminho original, para cada grafo será gerada uma falha em cada aresta do 

caminho original, uma a uma, e o custo considerado de restauração do grafo será a média 

dos custos dos caminhos de restauração calculados após cada falha individual de aresta. 

Como já explicado na Seção 4.6, não sofrerão falhas todas as arestas do grafo, mas apenas 
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aquelas que participam do caminho principal. Além disso, alguma aresta que participe mais 

de uma vez de um caminho principal só terá falha uma vez. 

 A primeira análise realizada incide sobre a independência entre os grafos, ou seja, 

grafos com mesmos parâmetros devem ter comportamentos parecidos. Neste sentido, foram 

gerados 40 grafos com os mesmos parâmetros de quantidade de nós, grau de ligação entre 

os nós, número de clusters e número de serviços. Para cada um deles, foi gerada a 

seqüência de falhas das arestas do caminho principal, para a obtenção do custo médio de 

restauração (média dos custos da falha de cada aresta separadamente). Esta independência 

não pôde ser claramente verificada porque os resultados são com relação a apenas uma 

parte dos grafos, o caminho de serviços. Estas partes não refletem as características do 

grafo, logo não são representativas dos grafos. 

 Nesta dissertação, foi definido que de cada grafo são obtidos quatro valores de 

custo: o primeiro é o custo do caminho sem falha. Os demais são os custos do caminho de 

restauração para cada uma das técnicas de tratamento de falhas, explicadas na Seção 4.6:  

1. rede: restauração no nível de redes, considerando a busca de um caminho que 

parta do cluster origem da aresta falha e que chegue no cluster de destino da 

aresta, além de conter todas as arestas do caminho principal que não sofreram a 

falha; 

2. local: restauração parcial do caminho a partir da falha, considerando a busca de 

caminhos que contenham os serviços restantes após a falha da aresta; e  

3. total: restauração total do caminho, considerando a busca de um novo caminho a 

partir do nó do serviço inicial. 

 Espera-se que se tenha como resultado uma saída onde os custos obedecem à 

seguinte regra: custo inicial ≤ custo via restauração total ≤ custo via restauração local ≤ 

custo via restauração do tipo rede, para grafos gerados com os mesmos parâmetros. 

 

4.7.1 Análise por grafo 
 
 Os Gráficos 1 e 2 mostram os aumentos de custos encontrados pela restauração de 

uma rede quando sofreu falha a primeira aresta do caminho principal (Falha nº 1), o 

segundo enlace do caminho principal (Falha nº 2) e assim sucessivamente por todos os 
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enlaces do caminho principal, sem repetição para casos de uma aresta ser usada mais de 

uma vez no caminho. 
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Gráfico 1: Custo de restauração para as arestas do caminho de serviços de um grafo 1 
 

 Os parâmetros utilizados para o Gráfico 1 foram 10 clusters, grau de conectividade 

entre os nós m = 3 e custo dos enlaces variando entre dez e cinqüenta. 
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Gráfico 2: Custo de restauração para as arestas do caminho de serviços de um grafo 2 
 

sem falhas 
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 Os parâmetros utilizados para o Gráfico 2 foram 64 clusters, m = 5 e custo dos 

enlaces variando entre dez e cinqüenta, sendo este gráfico, portanto, de uma rede maior do 

que o Gráfico 1. 

 Verifica-se que o custo de restauração calculado para a falha de uma determinada 

aresta é diferente do custo para a falha de outra aresta. Na análise entre grafos (Subseção 

4.7.2), o valor da restauração de um grafo é igual à média dos valores da restauração de 

cada aresta. 

  

4.7.2 Análise entre grafos 
 

 O custo de restauração para rede de serviços depende de muitos fatores locais, além 

dos parâmetros globais da rede, como número de nós, custo médio entre clusters e 

densidade de serviços. Esses fatores locais são intrínsecos a cada grafo, inerente à forma de 

ligar os clusters vizinhos, conforme visto na Subseção 4.7.1, onde cada aresta do caminho 

inicial que falha resulta em um aumento de custo próprio, não relacionado com o custo 

devido à outra aresta. 

 O estudo que será feito nesta seção utiliza-se da média do aumento de custo para as 

falhas para cada aresta do caminho inicial. Todas as arestas do caminho principal sofreram 

falhas e, para cada falha, foi calculado o custo do caminho de restauração. Para cada grafo 

gerado, foi possível obter três pontos para o gráfico (um ponto para cada algoritmo de 

restauração). Cada ponto corresponde à média dos resultados da restauração para a falha de 

cada aresta. Quando se compara esse aumento de custo com outros grafos com os mesmos 

parâmetros globais, observa-se que há uma grande dispersão de valores, semelhante à 

dispersão vista no Gráfico 2 para o custo devido a falhas de arestas distintas. Essa dispersão 

é mostrada no Gráfico 3, em que se observa a conservação da ordem de aumento de custo 

entre as três técnicas. 
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Gráfico 3: Aumento de custo em relação ao caminho sem falhas 
 
 Devido ao espalhamento dos pontos, não é possível concluir uma relação entre os 

três algoritmos, a não ser que a restauração de rede tem custo maior que a local, esta, maior 

que a total e ainda que a restauração local tem custos próximos à total.  

 Então, a dispersão que aparece no gráfico do aumento de custo deve ser normalizada 

de alguma forma para ser possível comparar os grafos. A forma de normalização desses 

resultados, mais representativa para o sistema de rede de serviço, é o custo inicial, que pode 

representar uma qualidade da rede de serviços para um grafo. No Gráfico 4, há o custo 

inicial para diversos grafos com os mesmos parâmetros globais do Gráfico 3. Verifica-se 

que há uma dispersão em torno de um valor médio 170, neste caso.  
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Gráfico 4: Custo inicial de restauração 
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 O resultado da normalização é dado no Gráfico 5, em que se observa um pouco mais 

claramente a ordem de custo entre as técnicas de restauração, apresentando maiores custos 

a técnica de rede, seguida pela técnica local e pela técnica total, que resultou nos menores 

custos de restauração. 
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Gráfico 5: Aumento de custo 

 

 O estudo desta seção, para o sistema de restauração, deve mostrar alguma relação 

entre os custos a partir dos parâmetros globais. Isso pode ser feito calculando a média sobre 

um número grande de grafos. Assim como os resultados obtidos pela simulação, a 

quantidade de grafos necessária não pode ser determinada de forma algébrica, porém a 

análise dos gráficos pode dar indicações sobre essa quantidade. 

 O gráfico da média cumulativa (Gráfico 6) é a forma mais simples de observar a 

convergência do valor médio. O gráfico é construído com a média dos valores do número 

de grafos, sendo o valor de cada ponto formado pela média dos pontos anteriores até ele.      
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Gráfico 6: Média do aumento médio 

 

 A mesma análise pode ser feita para o custo inicial, vista no Gráfico 7. Em ambos os 

gráficos nota-se que há uma convergência para um número maior que 20 grafos, nessas 

condições globais. A convergência é mais rápida para o aumento médio do custo, Gráfico 

6, do que para o custo inicial, Gráfico 7. Entretanto, a faixa de erro do valor da média do 

custo inicial é menor do que 3%, o que dá uma boa confiabilidade aos resultados.  
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Gráfico 7: Média cumulativa do custo inicial 
 

 As análises realizadas nesta subseção para a comparação entre os três tipos de 

algoritmos tiveram os mesmos parâmetros globais de construção dos grafos: número de nós 

N = 8, grau de conectividade entre os nós m = 3, custo dos enlaces entre 10 e 50 (quanto 
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menor o custo, melhor o enlace), número de serviços S = 8 e densidade de serviços nos nós 

d = 2. 

 A comparação com outros parâmetros globais é feita nas Subseções 4.7.3 e 4.7.4. 

Na Subseção 4.7.3, analisa-se a dependência dos custos de restauração e do custo inicial 

com a mudança do número de nós, mantidos todos os outros parâmetros. Na Subseção 

4.7.4, analisa-se o aspecto da dependência da densidade de serviço no sistema de rede de 

serviço. 

 

4.7.3 Dependência do número de nós 
 
 
 A análise da dependência no custo com o número de nós foi feita com o valor médio 

do aumento de custo para os mesmos parâmetros globais dos grafos, variando apenas o 

número de nós. Os parâmetros escolhidos para os grafos, utilizados pelo gerador de grafos 

BRITE, foram: o número médio de conexões por nó m = 3, custo máximo 50 e mínimo 10. 

Para o gerador de serviço foi utilizado: densidade média de serviço por nó d = 2 e número 

de serviços S = 8. 
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Gráfico 8: Gráficos da média cumulativa do custo inicial e do aumento de custos (N = 8) 
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Gráfico 9: Gráficos da média cumulativa do custo inicial e do aumento de custos (N = 16) 
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Gráfico 10: Gráficos da média cumulativa do custo inicial e do aumento de custos (N = 32) 
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Gráfico 11: Gráficos da média cumulativa do custo inicial e do aumento de custos (N = 64) 
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Gráfico 12: Gráficos da média cumulativa do custo inicial e do aumento de custos (N = 128) 

 
 A dependência do custo inicial mínimo para a realização da lista de serviços é dada 

pelo valor médio do custo mínimo sobre os grafos com as mesmas características. O 

resultado final desses gráficos, onde os parâmetros de rede  conectividade m = 3  e de 

serviço  número de serviços S = 8, densidade de serviço d = 2  são mantidos  para 

quantidades diferentes de nós, pode ser visto no Gráfico 13. 
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Gráfico 13: Custo inicial das redes com número crescente de nós 

 
 Nota-se que há um valor mínimo para 16 nós, remetendo a idéia de uma melhor 

adaptação para este número de nós. Uma explicação para isso é relacionada ao número e à 

densidade de serviços limitados e ao grau de conectividade constante. Para quantidade 

pequena de nós, no caso, n = 8, utiliza-se, para formar o caminho de serviços completo, 

proporcionalmente mais nós do que para n > 8. Desta forma, para redes de 8 nós, a escolha 

do caminho fica limitada a poucos trajetos (ou seqüências de clusters), levando ao aumento 
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do custo. Além disso, o número de clusters com o mesmo serviço é pequeno, inclusive 

podendo haver casos de um determinado serviço existir apenas em um único cluster. Isto 

exige a escolha de um caminho que passe obrigatoriamente por este cluster.  

 A limitação da repetição de serviços traz ainda outro exemplo que justifica o custo 

maior para redes de 8 clusters. Ela faz com que o mesmo cluster, com dois ou mais 

serviços, faça parte do caminho mais de uma vez, para a realização de serviços não 

consecutivos. Essa re-ligação utiliza no mínimo o custo de duas arestas para voltar ao 

mesmo ponto e, freqüentemente, esse custo é dado pelo uso de uma mesma aresta duas 

vezes (ida e volta). 

 Por outro lado, para n > 16, o custo aumenta porque o caminho tende a ser mais 

longo, ou seja, conter mais mais arestas (Gráfico 14), para ligar os clusters C0 e Cn, além 

de precisar conter a lista de serviços. Este custo aumenta porque é mantido o grau de 

conectividade entre os nós, m=3, elevando o número de clusters, exigindo mais passos para 

atingir o nó de destino. Entretanto, o aumento do custo é limitado pelo aumento do número 

de caminhos possíveis, que representa mais possibilidades de escolhas, entre elas, de 

caminhos com menores custos. 
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Gráfico 14: Número de arestas do caminho de serviços 

 

 Além do custo inicial, deseja-se descobrir qual a dependência do aumento de custo 

de restauração em função do número de nós das redes. 
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 Comparando o aumento de custo devido à restauração de falhas para as técnicas 

estudadas, observa-se, no Gráfico 15, que a regra do aumento de custo se manteve, ou seja, 

custo total < custo local < custo de rede. 
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Gráfico 15: Comparação entre algoritmos para redes com número crescente de nós 

 
 O aumento de custo para a técnica de rede cresce de forma praticamente logarítmica 

com o número de clusters. Isto pode ser entendido como a dificuldade de se alcançar um 

cluster devido ao tamanho da rede. Porém, para redes muito grandes, n = 256, há o aumento 

de possibilidades de conexão, limitando o aumento relativo. Além disso, o aumento 

encontrado no custo inicial deve ser levado em conta, pois no Gráfico 15 é observado 

apenas aumento relativo do custo.  

 Considerando-se a margem de erro do resultado encontrado em cada número de nós, 

vê-se, também que o aumento do custo para a técnica total praticamente não se alterou com 

o número de nós, significando ser a técnica mais indicada para um número grande de 

clusters na rede. 

 O custo da técnica local fica entre as duas técnicas, ou seja, entre um valor constante 

 custo total  e um aumento logarítmico  custo de rede. 

 Para redes maiores do que 128 nós, verifica-se uma queda maior do custo de 

restauração na técnica de rede. No entanto, o custo das restaurações pelas técnicas de 

serviços não chegará a ser maior do que a técnica de rede, que é o limite superior da 

restauração local e total. Isso porque a técnica total (e local) necessariamente procura o 

menor caminho, mesmo que ele seja igual ao caminho de rede. 
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 O tempo gasto na simulação depende do número de nós, conforme a ordem do custo 

do mapa, dada no Capítulo 2, que é da ordem de n4.  Destaca-se que a simulação realiza a 

reconstrução do mapa para cada aresta falha. Entretanto, o número de arestas do caminho 

de serviço, dado no Gráfico 14, é praticamente constante, em torno de 5. Dessa forma, 

espera-se que o tempo gasto tenha uma forma polinomial de quarta ordem. 

 O Gráfico 16 apresenta o tempo gasto para conseguir os resultados das restaurações 

para redes de 8, 16, 24, 32, 64, 128 e 256 nós do gráfico anterior. A linha tracejada é o 

resultado do ajuste de uma curva polinomial de quarta ordem. 
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Gráfico 16: Tempo de simulação das redes 

 
 O tempo para simular 512 nós pode ser estimado extrapolando a curva tracejada do 

Gráfico 16. O tempo estimado para a realização dessa simulação de 512 nós é maior que 

um mês, tornando difícil a sua realização e limitando a curva. 

 As configurações do computador onde foram realizadas as simulações são: 

processador AMD Athlon XP 2000+ 1,66GHz, 224MB de RAM e sistema operacional 

Microsoft Windows XP Professional. A linguagem de programação utilizada foi C++. 

4.7.4 Dependência da densidade de serviço 
 
 A densidade de serviços é dada pela média da quantidade de serviços por cluster, ou 

de forma equivalente, a quantidade indistinta de serviços dividida pelo número de clusters. 

Logo, um aumento da densidade de serviço em uma rede implica em um aumento da 
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quantidade indistinta de serviço. Com a quantidade distinta de serviços S mantida 

constante, um aumento da densidade implica em um aumento de repetições de serviços na 

rede, significando que mais clusters terão os mesmos serviços, com um limite superior, no 

qual todos os clusters terão todos os serviços. 

 A repetição de serviços leva à existência de mais de um caminho de serviços. O 

número de caminhos possíveis é dado pela relação de complexidade do mapa, vista na 

Subseção 2.3.2. Utilizando-se da mesma análise, com o aumento, apenas, da densidade de 

serviço, espera-se uma diminuição do custo inicial. 

 O estudo foi feito sobre a média do resultado de 40 grafos, com 16 clusters, 

conectividade m = 3 e a aplicação contendo 8 serviços. A distribuição de serviços foi dada 

pelo Algoritmo 1. Devido à técnica de geração de serviços, distribuição contínua, há uma 

limitação na densidade, neste caso 4  (= 8 / 2).  

 O resultado para o custo inicial está no Gráfico 17, em que se observa a diminuição 

do custo inicial com o aumento da densidade. A variação entre os custos iniciais de d = 1 e 

d = 2 é maior que a queda observada entre d = 3 e d = 4. Isto ocorre porque há um limite de 

custo mínimo relacionado ao custo de se ligar o nó origem ao nó destino da aplicação, que 

implica em passar por um conjunto mínimo de nós. Com o aumento de densidade, este 

conjunto de nós torna-se mais próximo do caminho mínimo para simplesmente ligar os 

pontos inicial e final da aplicação, pois todos os caminhos terão praticamente toda a 

seqüência de serviços. Por outro lado, o aumento da densidade junto com o número mínimo 

de nós leva a uma espécie de saturação de possibilidades, que ocorrerá quando todos os nós 

tiverem todos os serviços. 
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Gráfico 17: Custo do caminho inicial com a densidade de serviços 
 

 A restauração do caminho de serviço também deve sofrer impacto com o aumento 

da densidade de serviços. As técnicas ligadas aos serviços devem ter alguma diminuição no 

custo, pois nesse nível é maior o número de caminhos possíveis. Por outro lado, na técnica 

de rede, não se espera que haja variação em relação à densidade no aumento real do custo 

de restauração. No Gráfico 18, observa-se um aumento relativo nos custos pelas 3 técnicas. 
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Gráfico 18: Aumento do custo da restauração dos caminhos com a densidade de serviços 

 

 Apesar do aumento relativo de custo na técnica de rede ter crescido, isso não 

implica em um aumento real do custo, porque houve uma queda no custo inicial, por 

exemplo, de d = 2 para d = 3, o custo inicial diminuiu de 93 para 85,9 e o aumento de custo 

variou de 25,6 para 33,8. Não se pode aplicar o produto desses dois valores para observar o 

aumento real da restauração, por se tratar de médias diferentes. O custo inicial é a média 

por grafo e o aumento do custo é a média por enlace falho. 

 O impacto da densidade de serviço no custo de restauração pelas técnicas local e 

total não é tão claro, apenas no aumento relativo observa-se um aumento em d = 4.  

 

4.7.5 Dependência do grau de conectividade da rede 
 
 O grau de conectividade de uma rede é o número médio de ligações que os nós 

possuem. Dessa forma, o aumento da conectividade implica em maior número de caminhos 
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para interligar dois nós e para a formação dos serviços. Isto, como explicado na Subseção 

anterior, implica em uma redução do custo inicial. 

 O Gráfico 19 apresenta o comportamento do custo inicial com a variação do grau de 

conectividade m entre os nós, para 16 nós, densidade de serviço d = 2 e aplicativo com 8 

serviços. A forma do Gráfico 19, onde o custo do caminho inicial cai com o aumento da 

conectividade, assemelha-se à forma do Gráfico 17, por causa de motivos equivalentes, 

substituindo nós por serviços: custo mínimo para ligar dois nós pelo custo mínimo para 

ligar todos os serviços.  
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Gráfico 19: Custo inicial com o grau de conectividade 

 

 Assim como no custo inicial, o aumento de custo da técnica de rede também deve 

diminuir, já que na falha de uma aresta, haverá mais possibilidades de restauração para o 

caso de maior grau de conectividade. 

 No Gráfico 20, observa-se que, além da técnica de rede, há uma redução no custo de 

restauração para as técnicas local e total. Isso se deve à possibilidade de redução do custo 

para interligar dois nós, que refletirá diretamente no mapa de serviços. 
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Gráfico 20: Aumento do custo com o grau de conectividade 

 

 A limitação mínima do aumento de custo deve-se à mudança de caminho no caso de 

falha. Por exemplo, com alto grau de conectividade, onde todos os nós praticamente se 

conectam via um só enlace, a restauração deverá trocar uma aresta com falha (de baixo 

custo) por no mínimo duas (com soma de custos não tão baixa), na técnica de rede, ou 

trocar um caminho que falhou por outro, nas técnicas local e total. Estes dois casos 

implicam necessariamente em aumento de custo. 

4.7.6 Dependência da quantidade de serviços 
 
 A quantidade de serviços de uma aplicação pode ser a quantidade de tarefas para a 

realização de uma atividade específica. Esses serviços podem ser criados a partir de tarefas 

mais complexas que foram divididas, ou formadas de serviços já existentes na rede. 

 Aumentar o número de serviços não pode estar ligado à simples divisão da tarefa, 

mas pelo menos à divisão e distribuição pela rede ou aproveitamento de mais serviços. 

 O Gráfico 21 mostra o crescimento do custo inicial com o aumento do número de 

serviços, para 16 nós, grau de conectividade m = 3 e a densidade de serviço d = 2. 
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Gráfico 21: Custo do caminho inicial com o número de serviços 

 

 Observa-se que o custo inicial aumenta consideravelmente com o número de 

serviços. Isto não se deve a um simples aumento de caminho, que levaria a um aumento 

linear, mas principalmente à dificuldade de se chegar a todos os serviços, já que a 

densidade de serviços foi mantida. Um aumento de serviços para a mesma densidade tem 

um papel de diminuir a repetição de serviços, que reflete em um maior afastamento dos 

serviços consecutivos, pois reduz o número de escolhas. Na representação matricial do 

mapa de serviços, isso é equivalente a aumentar o número de colunas e diminuir o número 

de 1’s. 

 O limite inferior é dado para o número mínimo de serviços da rede, S = 2, que 

representa o nó origem e nó destino da aplicação, com o custo dado para interligá-los. O 

limite superior é dado quando não é mais possível alocar mais serviços mantendo o número 

de nós n e a densidade d, isto é, S ≤ n x d. Neste caso, S = 32. 

 O resultado para a restauração é dado no Gráfico 22, em que se observa a 

diminuição do aumento de custo com o número de serviços. 



 81

4 8 16
0

5

10

15

20

25

30

35  rede
 local
 total

A
um

en
to

 d
e 

cu
st

o 
(%

)

Número de serviços S

 
Gráfico 22: Custo da restauração com o número de serviços 

 
 Parte da diminuição do aumento de custo está relacionada ao grande aumento do 

custo inicial. Porém, comparando a diferença entre as três técnicas, verifica-se que as 

técnicas se aproximam no limite de grande número de serviços. Isso é explicado pela falta 

de repetição de serviço, forçando as técnicas de serviço – local e total – a utilizarem os 

mesmos nós do caminho original, ficando semelhantes à técnica de rede. Outro limite onde 

isso ocorre é para o número de serviço S = 2, que define apenas os nós origem e destino do 

serviço. Neste caso, não há serviços intermediários, tornando as três técnicas de efeito 

igual. 

 

4.8 Análise de casos 
 
 Após análise de redes baseadas em médias, como resultados médios, custos médios, 

é importante conhecer a resposta das técnicas caso fossem aplicadas em um sistema real. 

 As análises em redes reais diferem das análises anteriores, pois os resultados foram 

obtidos de médias sobre diferentes grafos com os mesmos parâmetros e, neste caso de redes 

reais, os grafos são bem definidos. A utilização de um único resultado não representará a 

rede porque o caminho, primeiramente, utiliza pequena parte da rede e, em segundo lugar, 

utiliza uma ordem bem determinada de serviço. Nenhum dos parâmetros de rede, como, por 

exemplo, conectividade ou número de nós, podem ser analisados, restando para análise os 
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parâmetros de serviço, como densidade de serviço, número de serviços ou diferentes 

distribuições de serviços. Para a obtenção de algum resultado que seja representativo da 

rede, deve-se realizar alguma média sobre a rede. Nas próximas subseções será analisada a 

média sobre diferentes distribuições de serviços. 

 Muitas das redes de backbones privados não fornecem seu esquema de rede, por 

motivos de segurança e pela velocidade de atualização pelas ampliações e alterações. As 

análises ficam restritas basicamente às redes públicas de pesquisa, sejam nacionais como a 

RNP (Rede Nacional de Pesquisa), regionais, como a RPP (Rede Paraibana de Pesquisa) ou 

continentais, como a européia GÉANT. 

 As técnicas se aplicam a redes não muito pequenas, cujos nós tenham uma 

conectividade maior que um, para ser possível achar um outro caminho no caso de falha. 

 A RPP vista na Figura 21 [29] não será utilizada por apresentar uma topologia do 

tipo árvore, onde não há redundância de enlaces entre os nós. 

 

 

Figura 21: Topologia da Rede RPP, 2001 
 

 Será analisada a utilização de serviços na topologia da rede RNP e na GÉANT.  
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4.8.1 Na rede da RNP 
 
 A Rede Nacional de Pesquisa (RNP2) é uma rede brasileira usada com fins 

educacionais e de pesquisa, coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

 A Figura 22, extraída de [25], mostra como a rede da RNP estava distribuída em 

abril de 2003. Observa-se que há vários pontos com duas saídas, implicando em uma 

redundância, por exemplo, Campina Grande, na Paraíba, com duas conexões, uma para o 

Rio de Janeiro e outra para São Paulo. Ela possuía 30 PoPs e 78 enlaces, incluindo físicos e 

virtuais. 

 
Figura 22: Topologia da Rede RNP2, de abril de 2003 

 

 Em uma rede com alto grau de redundância, ou de outra forma, grau de 

conectividade muito maior que 1, as três técnicas de restauração são aplicáveis. Porém, 

recentemente, a RNP reestruturou sua rede para um backbone sem muita redundância. Os 

únicos pontos que continuam interconectados com redundância são Rio de Janeiro, São 

Paulo e Distrito Federal. Todos os demais pontos estão conectados a um desses. A Figura 

23, obtida em [30] mostra como está a RNP atual. 
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Figura 23: Topologia da Rede RNP2, de 2004 

 
 A falta de redundância dos enlaces faz com que a rede tenha poucas possibilidades 

de restauração, principalmente nos casos em que o nó da origem ou do destino da aplicação 

esteja fora deste triângulo: Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, resultando em uma 

difícil restauração e conseqüente dificuldade na análise de resultados. 

 Com o intuito analisar as técnicas de restauração sobre uma rede brasileira, foi 

utilizada a configuração da “antiga” RNP2, mostrada na Figura 22. Mesmo nessa 

configuração, há muitos nós contendo um único enlace, basicamente toda a região norte e 

centro-oeste, exceto Brasília. Então, visando uma maior observação da rede, definiu-se 

como nó inicial um nó da região nordeste, Campina Grande, na Paraíba, e um nó da região 

Sul, Curitiba, no Paraná. 

 Deve-se utilizar um dos parâmetros para o custo, definido no Capítulo 2. O 

parâmetro mais fácil de se obter (e de domínio público) é a banda dos enlaces, que será 

utilizada como base para o custo: custo do enlace é o inverso da sua banda. 

 Baseado nessa definição do custo e na rede da RNP, os nós com um único enlace, 

que também têm enlace com baixa banda, dificilmente serão acessados. Isso ocorrerá 
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porque todos os nós da RNP se comunicam com pelo menos um dos nós, com interligação 

de baixo custo, do quadrilátero: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. 

As exceções são para os casos em que determinados serviços estejam apenas nesses nós de 

único enlace. 

 O Gráfico 23 mostra o custo inicial de 12 serviços. O resultado é sobre a média de 

40 distribuições de serviços para várias densidades de serviços. 
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Gráfico 23: Custo inicial sobre a RNP 
 
 O resultado é semelhante ao obtido na Subseção 4.7.4, que trata da densidade de 

serviços, mostrando que o custo inicial diminui com o aumento de densidade. A diferença é 

que nesse caso a queda é fortemente acentuada, com um fator aproximado de 2,5 entre os 

pontos d = 1 e d = 2 e entre d = 2 e d = 4, comparada com 20%. 

 Apesar da topologia da rede RPN antiga ter vários enlaces com redundância, vários 

nós contêm apenas um único enlace. Utilizando-se da distribuição de serviços aleatória, 

explicado na Seção 4.3, alguns serviços podem ser encontrados apenas em nós desse tipo. 

Nesses casos, apareceram falhas que não podem ser restauradas, principalmente na técnica 

de rede, que procura um outro caminho inexistente que passa pelo nó. Foram excluídas 

todas as falhas que não puderam ser restauradas, independentemente da técnica de 

restauração.  
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 O aumento de custo, mostrado no Gráfico 24, tem um comportamento próximo ao 

linear e muito baixo, inferior a 10%. 
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Gráfico 24: Aumento de custo sobre a RNP 
 

 O baixo aumento de custo verificado pode acontecer devido aos enlaces de 

redundância entre duplas de nós terem custos muito próximos, de acordo com a simetria da 

topologia. Além disso, os enlaces do quadrilátero têm custo baixo, fazendo com que o uso 

de dois enlaces do quadrilátero em substituição a um outro que falhou não aumente 

significativamente o custo do caminho de restauração. Este quadrilátero Rio de Janeiro, São 

Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais, necessariamente, faz parte do caminho, pois, na 

configuração da RNP, esses nós são pontos concentradores das ligações. 

 A pequena diferença entre as técnicas local e total pode acontecer por causa da 

grande simetria entre os custos dos enlaces que ligam os nós, resultando em baixo aumento 

de custo e escolha semelhante entre as técnicas. 

 A redução do número de arestas que formam o caminho é visto no Gráfico 25.  A 

forma de decaimento mostrada, em função da densidade, reflete o caminho utilizado e tem 

um mínimo em 2 enlaces, que são Campina Grande até São Paulo e São Paulo até Curitiba. 
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Gráfico 25: Número de arestas do caminho pela RNP 
 
 O percentual de caminhos restaurados é mostrado no Gráfico 26. A não restauração 

ocorre quando o caminho inicial passa por um enlace que não possui redundância e este 

falha.  
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Gráfico 26: Percentual de caminho restaurado na RNP 
 
 Por causa do aumento de repetição de serviços, o aumento na possibilidade de 

restauração mostra que o caminho tende a utilizar nós com mais de um enlace, que também 

têm enlaces de custos menores. 
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4.8.2 Na rede da GÉANT 
 
 A rede GÉANT é uma rede de pesquisa européia, resultado da colaboração entre 26 

centros de pesquisa e instituições educacionais da Europa. Ela envolve 32 países e conecta 

mais de 3.500 instituições [13]. Um mapa da GÉANT reproduzido de [24] é mostrado na 

Figura 24. 

 
Figura 24: Topologia da Rede GÉANT. 

  

 Esta rede possui muita redundância, praticamente todos os centros possuem mais de 

uma ligação e, além disso, é uma rede bastante simétrica. Os gráficos a seguir trazem os 

resultados das simulações para 12 serviços, com variação do parâmetro densidade de 

serviços.  
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Gráfico 27: Custo inicial sobre a GÉANT 
 

 O Gráfico 27 mostra a queda do custo inicial com a densidade de serviços, sendo 

esta queda limitada pelo caminho mínimo para ligar o nó de origem ao nó de destino da 

aplicação. Diante de uma alta densidade, os 12 serviços necessários estarão presentes nos 

nós intermediários do menor caminho existente para ligar os nós de ponta da comunicação. 

 O aumento do custo de restauração com a densidade de serviços é apresentado no 

Gráfico 28.  
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Gráfico 28: Aumento de custo sobre a GÉANT 
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 A técnica de rede não sofre influência do aumento da densidade e as técnicas de 

restauração impõem um aumento de 2% no custo inicial, que é muito baixo devido à 

simetria e redundância da rede. Por isso, todas as técnicas oferecem um baixo impacto de 

restauração em caso de falha. 

 O Gráfico 29 demonstra a diminuição do caminho original para ligar os nós origem 

e destino com a densidade de serviços. Quando os nós oferecem uma quantidade maior de 

serviços, o caminho diminui porque com menos nós se consegue formar a seqüência de 

serviços necessária, tendo no mínimo que seguir o menor caminho para ligar o nó origem 

ao destino. 
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Gráfico 29: Número de arestas do caminho pela GÉANT 
 

 O Gráfico 30 mostra o porcentual de caminhos restaurados com a densidade de 

serviços. Verifica-se que desde a menor densidade, d = 1, já se consegue uma alta 

capacidade de restauração, 90%, porque a rede possui muitos caminhos redundantes.  
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Gráfico 30: Percentual de caminho restaurado na GÉANT 
 

4.9 Conclusão 
 
 As simulações mostraram que, apesar de diferentes custos, as três técnicas podem 

ser aplicadas, quando há redundância. A necessidade do tipo de restauração dependerá do 

tipo de rede. Em algumas simulações, os aumentos de custo pelas três técnicas foram 

semelhantes. 

 O estudo feito com a variação do número de nós dos grafos mostrou que a técnica 

total impõe aumento de custo praticamente independente do número de clusters da rede, 

sendo indicada para redes grandes. 

 A realização das simulações deste capítulo foi capaz de mostrar como os parâmetros 

da rede, tais como número de nós, conectividade, densidade e número de serviços, 

modificam os custos de uma aplicação e os custos das restaurações das técnicas adotadas.  

 Verificou-se que os aumentos de custo das três técnicas obedeceram à ordem 

prevista no Capítulo 3, com a seguinte seqüência crescente: total, local e rede. 

 As simulações também demonstraram que os parâmetros de rede que aumentam o 

número de caminhos possíveis, como a densidade de serviços e a conectividade, reduzem o 

custo inicial. Porém, apenas o grau de conectividade reduz o aumento relativo do custo das 

restaurações. 
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 Da mesma forma, o aumento do parâmetro número de serviços, que entre outras 

conseqüências, diminui o número de caminhos possíveis, aumenta consideravelmente o 

custo inicial. 

 A análise de redes reais mostrou que é importante o conhecimento das técnicas de 

restauração para determinar a escolha da técnica a ser escolhida. Observa-se que para a 

RNP, na condição utilizada na Subseção 4.8.1, as técnicas local e total foram muito 

próximas. Na GÉANT, onde o aumento de custo de restauração foi muito baixo, a técnica 

de rede teve custo muito próximo às outras técnicas, levando a concluir que em redes 

redundantes e simétricas, a técnica de rede é indicada. 
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5 Conclusão 
 
 A necessidade de reestruturação em sistemas hierárquicos, como os utilizados em 

redes overlay de serviços, foi levantada por Jin e Nahrstedt [18]. A reestruturação pode ser 

necessária devido a saídas e entradas dinâmicas de nós nos clusters, que pode diminuir a 

qualidade do sistema de clustering. As saídas podem ser interpretadas de várias formas, 

como falha ou desativação do nó ou do enlace. 

 Neste trabalho, foram focalizadas as falhas de enlace e observado o impacto da 

reestruturação, considerada como uma restauração de caminho. Foram comparadas, para 

diversos parâmetros de rede, três técnicas de restauração: de rede, local (restauração a partir 

da falha) e total (restauração do caminho completo). Uma das contribuições deste trabalho é 

a aplicação do mesmo princípio de construção do mapa de serviços, utilizado para a escolha 

do caminho, no tratamento de falhas.  

 Algumas contribuições deste trabalho foram as análises das técnicas de restauração 

e do seu comportamento em relação a parâmetros de redes e de serviços. Foram verificadas 

as diferenças de custos entre as técnicas e também se conseguiu sugerir casos em que a 

técnica de rede é suficiente (redes simétricas e redundantes) e em que a técnica total é 

necessária (redes grandes).  

 As simulações têm como contribuição a falha das arestas uma única vez, mesmo 

havendo repetições de arestas no caminho de serviços. Além disso, as análises simultâneas 

das três técnicas estudadas permitiram a comprovação da hipótese de que o custo da 

restauração de rede é maior do que o custo da técnica local e que, por sua vez, é maior do 

que o custo restauração total. 

 Os algoritmos desenvolvidos e publicados neste trabalho podem ser utilizados para 

realização de outras análises de redes de serviços, estando testados e tendo seus resultados 

compatíveis com as análises realizadas. 

 Outra contribuição está na análise da convergência da média acumulada para  

descobrir a quantidade suficiente de grafos a serem gerados para a obtenção de resultados 

confiáveis. Com esta análise, não é necessário gerar um número grande de grafos (100 ou 

1000), porque foi mostrado que 40 repetições é um número suficientemente grande. 
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 As análises das restaurações foram feitas a partir das simulações realizadas, onde 

foram utilizados grafos gerados com o modelo Waxman e distribuídos serviços sobre os 

nós. Observou-se que, além da variação do custo inicial para a realização da aplicação, os 

custos de restauração podem depender fortemente dos parâmetros de rede. 

 As simulações demonstraram que os parâmetros de rede que aumentam o número de 

caminhos possíveis, como a densidade de serviços e a conectividade, reduzem o custo 

inicial. Porém, apenas o grau de conectividade reduz o aumento relativo do custo das 

restaurações. 

 Da mesma forma, o aumento do parâmetro número de serviços, que entre outras 

conseqüências, diminui o número de caminhos possíveis, aumenta consideravelmente o 

custo inicial. 

 As análises teóricas do Capítulo 3 mostraram que os custos das técnicas de 

restauração podem ter diferenças e seguem a ordem crescente: total, local e de rede. 

Restrita aos nós de serviço do caminho original, a técnica de rede foi a que se mostrou mais 

limitada para restaurar o caminho para a aplicação. Isso ocorre freqüentemente em redes de 

baixa conectividade e nos casos em que o caminho original utiliza-se de nós com única 

conexão. 

 A técnica total é capaz de encontrar os caminhos de restauração de menor custo e 

não apresentou variação do custo de restauração com o aumento do tamanho das redes. 

Portanto, para redes grandes (mais do que 200 nós) a técnica mais indicada é a total.  

 Uma sugestão de trabalho futuro é a aplicação dessas técnicas em redes de serviços, 

como GNUTELLA e NAPSTER, uma vez que as redes reais analisadas foram redes de 

backbones. 

 Este trabalho pode ser estendido para a construção de um middleware para redes de 

serviços, que ofereça tolerância a falhas nesta camada, ou a introdução deste serviço em 

middlewares já utilizados por redes de serviços. Desta forma, aplicações sensíveis a falhas 

poderiam ser implementadas neste middleware, que se encarregaria de identificar falhas na 

rede de serviços, aplicar técnicas de restauração apropriadas e fornecer uma transparência a 

falhas às suas aplicações. 

 As seguintes falhas poderiam ser tratadas pelo middleware para redes de serviços:  
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a) Falha em enlace – dependendo de onde se encontra o enlace, entre ou dentro do 

cluster, a falha pode mudar ou não o caminho: 

a.1) Enlace intra-cluster - se o cluster possui mais de dois nós, nada muda, 

porque todos os nós de um cluster são completamente conectados. Se  o 

cluster possui apenas dois nós, todo o cluster é “perdido” na falha de um 

link e precisa de restauração; 

a.2) Enlace inter-cluster – todo o cluster pode deixar de ser acessível. 

b) Falha de serviço – Ocasionada se um serviço do nó de um cluster deixa de 

funcionar. A restauração da falha deve mudar o caminho de serviço escolhido se apenas um 

nó dentro do cluster possuía o serviço. Caso contrário, o caminho continua passando pelo 

cluster que passa a fornecer o serviço a partir de outro nó interno. 

c) Falha de nó – Neste caso, o efeito é a combinação das falhas de enlace e serviço. 

O principal problema dessa falha é o número de enlaces com que o nó se liga e deixam de 

funcionar. 

A experiência da restauração aplicada em middlewares para redes de serviços pode 

levar à criação de um mecanismo de reestruturação para possíveis falhas na rede, para ser 

incorporada a redes overlay, serviços de provedores de backbones e de VPNs. A escolha da 

técnica a ser utilizada dependerá dos serviços que as aplicações oferecem e do tipo de rede 

sobre as quais estão implementadas.  



 96

Referências Bibliográficas 
 
[1] A. Kumar, R. Rastogi, A. Silberschatz e B. Yener. Algoritms for Provisioning Virtual 

Private Networks in the Hose Model. Proceedings of ACM SIGCOMM 2001 

 Apresenta algoritmos utilizados para criar VPNs (em forma de árvore) para o 
modelo Hose. Esses algoritmos foram implementados em [14].  

 

[2] Adam Drozdek. Estrutura de dados e algoritmos em C++. Tradução Luiz Sérgio de 

Castro Paiva. Pioneira Thomson Learning. São Paulo, 2002. 

 Tem a ordem de complexidade do Algoritmo de Dijkstra. 
 

[3] Alberto Medina, Anukool Lakhina, Ibrahim Matta, Joh n Byers. BRITE: Universal 

Topology Generation from a User’s Perspective. Computer Science Department, 

Boston University. Technical Report BUCS-TR-2001-003, 2001. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que descreve o modelo Waxman. 

 

[4] Andrew S. Tanenbaum. Redes de Computadores. Tradução da Terceira Edição, 

Editora Campus, 1997. 

 Traz o algoritmo de Djikstra, conceitos e algoritmos de roteamento. 
 

[5] Ariel Orda e Alexander Sprintson. Efficient Algorithms for Computing Disjoint QoS 

Paths. IEEE INFOCOM 2004 

 Apresenta técnicas de restauração de caminhos que funcionam apenas para o caso 
de falha de um link por vez na rede. Estuda o problema de encontrar dois caminhos 
separados que atendam aos quesitos de QoS da rede com um custo mínimo.  

 

[6] B. Chandra, M. Dahlin, L. Gao, e A. Nayate. End-to-end WAN Service Availability. 

In Proc. 3rd USITS, páginas 97-108, San Francisco, CA, 2001.  

 Esta é uma referência existente no artigo [12], demonstrando tempos altos de 
recuperação de falhas de roteadores. 

 

[7] B. M. Waxman. Routing of multipoint connections. IEEE Journal on Selected Areas in 

Communications 6(9) 1617-1622, 1988. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que descreve o modelo Waxman. 



 97

 

[8] B. Waxman. Evaluation of Algorithms for Multipoint Routing. Tese de Doutorado. 

Washington University em St. Louis, 1989. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que descreve o modelo Waxman. 
 

[9] Baruch Awerbuch, Yuval Shavitt. Topology Aggregation for Directed Graphs. 

IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 9, Nº 1, February 2001. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que justifica o uso modelo Waxman como modelo 
representativo da Internet. 

 

[10] Chu-Fu Wang, Chun-Teng Liang, Rong-Hong Jan. Heuristic algorithms for 

packing of multiple-group multicasting. Computer & Operations Research 29, 905-

924, 2002. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que justifica o uso modelo Waxman como modelo 
representativo da Internet. 

 

[11] Craig Labovitz, Abha Ahuja, Abhijit Bose, e Farnam Jahanian. Delayed internet 

routing convergence. In Proc. ACM SIGCOMM’00, páginas 175-187, Stockholm, 

Sweden, 2000.  

 Esta é uma referência existente no artigo [12], para justificar que a Internet é lenta 
para  recuperar-se de falhas. 

 

[12] D. G. Andersen. Resilient Overlay Networks, Dissertação de Mestrado, Massachusetts 

Institute of Technology, Maio de 2001. 

 Apresenta os conceitos de redes overlay, as vantagens destas redes para aplicações 
que exigem melhor desempenho que as aplicações que rodam diretamente sobre a 
Internet. É uma referência de embasamento para esta dissertação, que justifica o 
interesse em redes overlay, redes de serviços e a restauração de caminhos. 

 

[13] DANTE – Delivery of Advanced Network Technology to Europe. URL 

http://www.dante.net, acessada em 31 de janeiro de 2005. 

 Tem informações sobre a rede GÉANT. 

 



 98

[14] Dênio Mariz Timóteo de Sousa. Algoritmos para Provisionamento de Redes 

Privadas Virtuais Baseadas em QoS Usando o Modelo Hose. Tese de Doutorado, 

CIn, UFPE, 2004. 

 Apresenta o modelo de Waxman para geração de topologias de redes. 
 

[15] G. Italiano, R. Rastogi e B. Yener. Restoration Algorithms for Virtual Private 

Networks in the Hose Model. Proceedins of IEEE INFOCOM’2002. Nova York, 

NY, Junho de 2002. 

 Apresenta o algoritmo de restauração para VPNs e está descrito no Apêndice A 
desta dissertação. A fase 2 deste algoritmo não é muito viável para redes fixas, uma 
vez que sugere a criação de links novos para a restauração. A fase 1 realiza a busca 
do menor caminho existente que parta de um nó origem e consiga chegar em um nó 
destino, para ser usado quando o caminho que liga estes dois nós falhar. O menor 
caminho é definido nesta referência pelo número de enlaces que ele possui. A fase 2 
deste algoritmo é exclusiva para uso em redes que sejam árvores, pelo fato deste 
algoritmo ter sido desenvolvido para restauração de caminhos em VPNs, 
considerando que estas VPNs sejam definidas pelo modelo Hose, melhor 
implementado em árvores. 

 Este algoritmo tem a restrição de só funcionar para falha de um link por vez. 
 

[16] G. Li, D. Wang, C. Kalmanek, e R. Doverspike. Efficient distributed path selection 

for shared restoration connections. Em Procedings of IEEE INFOCOM’02, Nova 

York, NY, Junho de 2002. 

 Apresenta técnicas de restauração de caminhos que funcionam apenas para o caso 
de falha de um link por vez na rede. Este é um artigo aplicado às redes MPLS. 

 

[17] Jiangchuan Liu, Xinyan Zhang, Bo Li, Qian Zhang, Wendwu Zhu. Distributed 

Distance Measurement for Large-Scale Networks. Computer Networks Vol. 41, 

177-192, 2003. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que justifica o uso modelo Waxman como modelo 
representativo da Internet. 

 

[18] Jingwen Jin e Klara Nahrstedt. Large-Scale Service Overlay Networking with 

Distance-Based Clustering. Simpósio Internacional de Middleware, Rio de Janeiro, 

Brasil, 2003 

 Apresenta o modelo de rede utilizado nesta dissertação, que tomou desta referência 
os conceitos de redes de serviços, de clusters, de caminho de serviços e mapa de 



 99

serviços. A forma como os caminhos são definidos neste artigo foi aproveitada para 
o algoritmo de busca do caminho de restauração. Esta referência não envolve a 
restauração de caminhos e esta dissertação introduz a restauração na rede de 
serviços. 

 

[19] Jingwen Jin e Klara Nahrstedt. QoS Service Routing for Supporting Multimedia 

Applications. Technical Report UIUCDCS-R-2002/2303/UILU-ENG-2002-1746, 

Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, 

USA, 2002. 

 Este artigo explica o mapa de serviços, tanto ele como o [18]. 
 

[20] Labovitz, A. Ahuja, A. Bose e F. Jahanian. Delayed Internet Routing Convergence. 

Proceedings of the ACM SIGCOMM, agosto de 2000 e/ou IEEE/ACM 

Transactions on Networking, Vol. 9, No. 3, Páginas 293-306, Abril 2001. 

 Mostra que a Internet sofre falhas nos caminhos interdomínios. Este artigo mostra 
que sites da Internet multi-homed podem passar por períodos de degradação de 
desempenho bem como perdas completas de conectividade persistindo por 15 ou 
mais minutos após uma única falha. 

 A análise deste artigo descobriu também que roteadores interdomínios na 
comutação de pacotes da Internet podem levar vários minutos para formar uma 
visão consistente da topologia da rede depois de uma falha. 

 

[21] Labovitz, Abha Ahuja, Roger Wattenhofer, Venkatachary Srinivasan. The Impact 

of Internet Policy and Topology on Delayed Routing Convergence. INFOCOM 

2001: 537-546 2001. 

 Estudo que conclui que a complexidade de tempo para recuperar um caminho 
interdomínio da Internet cresce linearmente com o tamanho do caminho mais longo 
de backup para aquela rota. 

 

[22] Labovitz, Malan, e Jahanian. Internet routing instability. IEEE/ACM Transactions 

on Networking, 1998.  

 Esta é uma referência existente no artigo [12], que informa percentual baixo de rotas 
de backbones da Internet que estiveram disponíveis mais do que 99,99% do tempo 
estudado, e também a recuperação lenta de falhas que atingiu a cerca de 30 minutos 
em 40% dos roteadores. 

 

[23] M. R. Garey e D. S. Johnson. Computers and Intractability. Freeman, San Francisco, 

CA, USA, 1979. 



 100

 Esta é uma referência para algoritmos que são NP-Complete, como o problema da 
procura do menor caminho entre nós numa rede. 

 

[24] Mapa da Topologia da GÉANT em outubro de 2004. URL 

http://www.geant.net/upload/pdf/Topology_Oct_2004.pdf, acessada em 31 de 

janeiro de 2005. 

 Possui a figura da topologia da rede da GÉANT. 
 

[25] Mapa do Backbone RNP2. URL http://www.rnp.br/backbone, acessada em maio de 

2003. 

 Possui a figura da topologia antiga da rede da RNP. 
 

[26] Maurício G. C. Resende. A Grasp for Job Shop Scheduling. URL 

http://www.research.att.com/~mgcr, acessada em 23 de janeiro de 2005. 

 Apresentação sobre o escalonamento do problema Job Shop, em que várias tarefas 
não podem ser executadas simultaneamente. 

 

[27] N. G. Duffield, Pawan Goyal, Albert Greenberg, Partho Mishra, K.K. 

Ramakrishnan, Jacobus E. van der Merwe. A Flexible Model for Resource 

Management in Virtual Private Networks. Proceedings of ACM SIGCOMM 1999. 

 Apresenta o modelo Hose de definição de VPNs, suas vantagens, desvantagens e 
formas de implementação. Esta referência justifica a criação de VPNs que formem 
uma estrutura de dados do tipo árvore entre seus nós e enlaces, pois o modelo Hose 
é melhor implementado para formar árvores. 

 

[28] Pim Van Heuven (editor). Traffic Engineering for Quality of Service in the Internet. 

Large Scale (TEQUILA) Project. Deliverable D1.3 Public: Intermediate Results 

based Protocol and Algorithm Specification, 2001. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que descreve o modelo Waxman. 
 

[29] Rede Paraibana de Pesquisa RPP. URL http://www.dsc.ufcg.edu.br/~peter/ cursos/pct-

aprc/material/parte-3c%20Estudo%20de%20Caso-RPP-RNP.pdf,  aces-sada em 01 

de fevereiro de 2005. 

 Possui o mapa da RPP. 
 



 101

[30] RNP2 – A infra-estrutura nacional de rede acadêmica para aplicações e serviços 

avançados. URL http://www.rnp.br/_arquivo/documentos/div0089.pdf, acessada em 

31 de janeiro de 2005. 

 Possui a topologia atual da rede da RNP. 
 

[31] Sangkyu Park. Traffic Engineering in Multi-service Networks: Routing, Flow Control 

and Provisioning Perspectives. Dissertação. University of Texas at Austin, 2002. 

 Referenciado por [14]. Trabalho que justifica o uso modelo Waxman como modelo 
representativo da Internet. 

 

[32] V. Paxson. End-to-End Internet Packet Dynamics. In Proc. ACM SIGCOMM’96, 

Standford, CA, Agosto de 1996.  

 Esta é uma referência existente no artigo [12], que traz resultados de medições 
comprovando percentual de tempo que roteadores deixam de funcionar devido a 
falhas. 

 

[33] William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling. 

Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing. Cambridge Univerity Press, 

1987.  

 Referência para a função de geração de números aleatórios ran2. Este algoritmo tem 
um período de correlação entre os números gerados tão grande que até hoje não foi 
descoberto. O livro oferece recompensa para quem conseguir achar este período. 

 

[34] Xiaohui Gu, Klara Nahrstedt, Rong N. Chang, Christopher Ward. QoS-Assured 

Service Composition in Managed Service Overlay Networks. In Proceedings of The 

IEEE 23rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICC2003), 

Providence, Rhode Island, 2003. 

 Este artigo traz algoritmos parecidos aos meus, sobre restauração de redes de 
serviços com duas técnicas: completa e parcial, sendo equivalentes às minhas total e 
rede, com a diferença de que são voltadas para QoS, utilizando parâmetros de QoS 
para formar os custos dos enlaces e para delimitar a escolha dos enlaces. 

 
[35] Yigal Bejerano, Yuri Breitbart, Ariel Orda, Rajeev Rastogi e Alexander 

Sprintson. Algorithms for Computing QoS Paths with Restoration. IEEE 

INFOCOM 2003. 



 102

 Este artigo traz técnicas de restauração para redes com QoS, desorienta a utilização 
de caminhos de restauração totalmente diferentes dos caminhos primários, considera 
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caminhos de restauração que atendam às restrições de QoS é do tipo HP-Hard. 
Sugere uma topologia de restauração, formada por pontes, onde cada ponte protege 
uma parte do caminho primário. 
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APÊNDICE A: Algoritmo IRY de restauração 
de redes 

A.1 Introdução 
 
 Alguns algoritmos de restauração de caminhos foram implementados com o 

objetivo de analisar sua eficácia e seu desempenho. 

 O primeiro algoritmo desenvolvido baseia-se em técnicas de restauração contidas no 

artigo da referência [15] e será chamado de algoritmo IRY (dos autores Italiano, Rastogi e 

Yener). Neste caso, define-se um grafo para ser a estrutura de dados que representa a rede 

do provedor. Este grafo é formado por uma lista de arestas. Por sua vez, uma aresta possui 

sempre um nó de destino, a informação sobre se ela é primária ou não, e um custo, que 

pode ser, por exemplo, a banda da aresta. A definição de aresta primária foi criada para 

identificar as arestas que fazem parte da VPN. As demais arestas não pertencentes à VPN 

podem ser escolhidas para compor um caminho de restauração.  

 É preciso percorrer o grafo durante a execução do algoritmo e, para isso, nos nós é 

armazenada uma lista das arestas posteriores ao nó. Então chegando em qualquer nó, 

consegue-se continuar a percorrer o grafo, seguindo as arestas posteriores, que, por sua vez, 

terão cada uma um nó de destino, permitindo prosseguir o caminhamento no grafo. Apenas 

os nós folhas não possuem arestas posteriores, por serem os nós terminais do grafo.   

 Nesse algoritmo, as arestas que ligam os nós da VPN são escolhidas de maneira a 

formarem uma estrutura de dados do tipo árvore. Ou seja, a rede privada virtual, para a qual 

serão encontrados caminhos de backup, não possui mais de um caminho para ligar dois nós. 

Essa é uma restrição do algoritmo, apesar das redes reais não serem naturalmente uma 

árvore. Devido a isso, quando ele for utilizado para encontrar backup de redes reais, estas 

terão que ser divididas em redes menores cujas arestas formem uma árvore, atendendo à 

restrição do algoritmo, e o conjunto dos caminhos de backup encontrados para cada árvore 

formará o backup da rede real. 

 Esta questão do algoritmo trabalhar com VPNs que são representadas por árvores é 

justificada pelo fato do modelo hose ter melhor desempenho quando utilizado em estrutura 

de dados do tipo árvore. Isto será explicado na Seção A.5. 
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 O algoritmo de identificação dos caminhos de backup irá procurar, dentre as arestas 

não pertencentes à VPN, os possíveis caminhos de arestas que podem substituir as arestas 

da VPN quando elas falharem. Esses caminhos são chamados de alternativos e constituídos 

por uma aresta ou um conjunto de arestas não pertencentes à VPN que podem fazer backup 

de uma aresta primária, ou seja, são caminhos que partem do mesmo nó origem da aresta 

primária e chegam até o nó destino desta aresta. Esses caminhos alternativos, apesar de não 

conterem arestas primárias, podem passar por nós primários.  

 A Figura A1 (e) apresenta as representações gráficas de uma rede contendo uma 

VPN. Note que a VPN é uma árvore. E identifica também a notação utilizada para 

identificar os nós da VPN ou nós primários – Figura A1 (a), os nós secundários – Figura A1 

(b), não pertencentes à árvore, as arestas primárias – Figura A1 (c), que  contêm nó de 

destino, para facilitar o algoritmo a percorrer os caminhos da rede. O valor da largura de 

banda de uma aresta também está representado na Figura A1 (c). Este valor poderia 

representar outro tipo de custo, como tamanho do enlace, atraso, variação do atraso. E por 

fim, a Figura A1 (d) apresenta uma aresta secundária, com nó destino primário. Existem 

também arestas secundárias com nó destino secundário. 

 
Figura A1: Estruturas de Dados do Algoritmo de Restauração 

(a) nó primário; (b) nó não pertencente à VPN; (c) aresta primária, com indicação do valor da 
banda; (d) aresta não pertencente à VPN; (e) grafo da rede do provedor, contendo uma árvore VPN 
(em negrito). 
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 A primeira parte do algoritmo consiste em definir a rede, identificando nós e arestas 

primários e secundários, com a fixação também de qual é o nó raiz da árvore e quais as 

bandas das arestas. A rede definida nesta fase torna-se uma estrutura de dados do tipo 

grafo, que é chamado de G. 

 A execução do algoritmo IRY é dividida em dois passos:  

1. Encontrar o grafo G’, que contém a VPN e arestas de backup que 

representam caminhos alternativos existentes na rede para enlaces de G; e  

2. Encontrar G’’, que é o grafo da VPN com os caminhos finais de restauração, 

representados por novas arestas que serão criadas com base em G’.  

A.2 Passo 1 do algoritmo IRY: Encontrar G’ 
 

 O primeiro passo consiste em encontrar um caminho de backup, se existir, para cada 

aresta da VPN, representada por G. Estes caminhos são resultantes da procura pelo 

caminho mais curto capaz de formar um caminho alternativo para uma aresta primária. Não 

há preocupação, nesta fase, em compartilhar os caminhos de restauração, ou seja, em 

priorizar a escolha de caminhos que passem por arestas já escolhidas para outro backup.  

A seqüência do algoritmo nesta fase é percorrer o grafo, procurando pelas arestas primárias. 

Para cada aresta encontrada, o algoritmo vai descobrir todos os caminhos contendo somente 

arestas secundárias, que partem do nó de início e terminam no nó destino da aresta 

primária. Esses caminhos são chamados de candidatos, porque podem se tornar caminho de 

backup. 

 A procura dos caminhos candidatos consiste em: 

1. Percorrer as arestas secundárias que partem do mesmo nó de início da aresta 

primária e seguir as arestas seguintes a elas; 

2. Seguir todos os caminhos a que essas arestas conduzem, verificando se algum deles 

termina no nó de destino da aresta primária. Toda vez que esta verificação for 

válida, armazena-se este caminho como candidato e continuam-se a seguir os 

demais caminhos, porque podem ser encontrados vários caminhos candidatos. 

3. Descartar os caminhos que levarem a nós folha da árvore, exceto se o nó folha for 

também o nó de destino da aresta primária em questão; 
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4. Parar a busca de um caminho quando as arestas seguintes para percorrer não forem 

secundárias; 

5. Na seqüência das arestas, não utilizar arestas repetidas, que já foram incluídas no 

caminho atual em formação. Isso evita formar caminhos contendo laços. Mesmo 

que um caminho tenha continuidade após o laço, não se justifica passar por uma 

aresta mais de uma vez num caminho.  

 Após conhecer todos os caminhos possíveis para backup de uma aresta, o algoritmo 

escolhe aquele com o menor número de arestas, isto é, o menor caminho. Nesta etapa, o 

programa não se preocupa em alocação de banda no caminho escolhido. 

 Depois de identificar os caminhos de backup das arestas primárias, já é possível 

construir o grafo G’, um grafo que simplifica os caminhos de restauração da rede inicial. A 

construção de G’ consiste em copiar os nós e arestas primárias de G em G’ e criar uma 

aresta para representar cada caminho de backup. As arestas de G’ equivalentes aos 

caminhos backup são criadas com origem e destino nos mesmos nós origem e destino de 

cada aresta primária correspondente. Essas arestas recebem um valor de custo, igual ao 

número de arestas do caminho de backup original de G. 

 A Figura A2 traz um exemplo de criação de um grafo G’, onde nem todas as arestas 

primárias têm caminhos de backup dentro do provedor. Nesse caso, ainda foi encontrado 

um caminho de backup para um caminho primário (c-d-i), sendo este formado por mais de 

uma aresta. Dos caminhos encontrados, a Figura A2 (a) mostra em negrito e pontilhados os 

caminhos de backup c-e-d, c-e-l-i, d-l-i e g-m-j, os quais foram escolhidos para backup dos 

caminhos primários c-d, c-i, d-i e g-j, respectivamente. 

 A Figura A2 (b) traz o grafo G’ construído a partir da simplificação dos caminhos 

de backup por arestas equivalentes, que estão pontilhadas, contendo o número de arestas do 

caminho real como custo. 
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Figura A2: Construção de G’ 
 (a) escolhendo no grafo G o menor caminho candidato para servir de backup; (b) G’ contendo a 
árvore primária e as arestas de backup representando os caminhos de backup, contendo como custo 
o número de arestas do caminho correspondente em G. 
  

 A função de custo baseada no tamanho do caminho, utilizada no passo do algoritmo 

de encontrar G’, mede a complexidade dos caminhos quanto ao número de arestas e nós 

que ele contém. Em cada link há um atraso de propagação do pacote no percurso de uma 

ponta a outra.Além disso, cada roteador adiciona um atraso ao tempo total de envio de um 

pacote, já que em cada roteador há um processamento interno antes de encaminhar um 

pacote para uma saída. Este equipamento lê o pacote para descobrir a que destino ele 

pretende chegar e então verifica em uma tabela interna por qual saída ele deve ser enviado, 

para só depois realmente encaminhar novamente o pacote ao meio de transmissão.  

 Como cada aresta do caminho tem um nó de destino, e os nós têm uma lista de 

arestas vizinhas, significa que esses nós consistem em roteadores na rede. Então a medida 

do número de arestas ou de nós de um caminho consiste no custo do caminho. Assim, 

quanto menor o número de arestas no caminho, devido a haver menos paradas para 

processamento do pacote, menor o custo de transmissão por aquele caminho. Vale lembrar 

que essa medida não considera que um caminho com mais arestas pode estar menos 
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congestionado do que um caminho menor, que neste caso pode até atrasar mais a 

transmissão do pacote do que no caso do envio por um caminho maior. No entanto, a  

medida do menor caminho tem a vantagem de ser simples de descobrir, e pode ser uma 

função de custo eficiente em uma rede sem grandes diferenças de congestionamento entre 

os diferentes enlaces. 

 

A.3 Passo 2 do algoritmo IRY: Encontrar G’’  
 

 Este passo do algoritmo está descrito apenas por completude da explicação do 

algoritmo, não tendo sido utilizado por sugerir a criação de novas arestas na rede para 

servirem backup, o que não é conveniente para as redes fixas em estudo, que funcionam 

sobre a infra-estrutura da Internet. 

 O segundo passo do algoritmo é executado com base no grafo G’ e o objetivo será 

construir um segundo grafo, G’’, o qual, por sua vez, descartará as arestas de backup de G’, 

mas utilizará o custo dessas arestas para calcular o novo custo das arestas que ele criará. 

 O processo de criação de G’’ exige inicialmente a procura pelo nó ancestral do par 

de nós origem e destino de cada aresta primária que terá backup. O conceito de nó ancestral 

é o nó superior na árvore mais próximo dos dois nós das extremidades da aresta primária, 

podendo ser inclusive um desses dois nós, quando eles são os nós origem e destino de uma 

mesma aresta. Como a VPN é uma estrutura de árvore, sempre haverá um nó ancestral para 

dois nós. 

 Após encontrar o nó ancestral de dois nós, devem ser criadas arestas partindo dos 

nós e com destino nos nós superiores, até o nó ancestral. O custo de cada aresta criada deve 

ser igual à multiplicação entre o custo da aresta de backup de G’ e o custo da aresta 

primária mais superior que tem seu backup realizado pela aresta recém-criada. Neste caso, 

o custo é a banda disponível do link. 

 Para ilustrar melhor o processo de construção de G’’, a Figura A3 apresenta um 

exemplo de grafo G’ diferente das figuras anteriores. Nela verifica-se a existência de uma 

aresta de backup criada em G’ para fazer o backup do caminho entre os nós i e j. Esta aresta 

será excluída, no entanto seu custo será utilizado em G’’. A Figura A3 (b) apresenta o grafo 
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G’’, o qual é criado através da cópia da árvore primária de G’ – Figura A3 (a), e em 

seguida, com a criação de novas arestas de backup para substituírem a aresta i-j  de G’. 

 Em primeiro lugar, é encontrado o ancestral dos dois nós: i e j, que é o nó c. Este nó 

é escolhido como ancestral por ser o primeiro nó comum a i e j nos caminhos de i até o nó 

raiz da árvore e de j também até o nó raiz da árvore.  

 Depois de descobrir o nó ancestral, a segunda etapa do algoritmo de construir G’’ 

consiste em criar arestas de backup no grafo G’’, todas partindo de i e com destino em cada 

nó superior a i, até o nó ancestral c. O mesmo processo é repetido para o nó j, com a criação 

das arestas j-g e j-c, porque g e c são os nós superiores a j na árvore. Não é criada a aresta j-

a porque o nó a está acima do nó ancestral na árvore. O custo da aresta j-g é igual à 

multiplicação de 2 por 1, que é, respectivamente, o custo da aresta de backup i-j  do grafo 

G’ – Figura A3 (a) -  pelo custo da aresta primária g-j. Da mesma forma, o custo da aresta j-

c é 2 x 2, de i-d é 2 x 3 e de i-c é 2 x 4.  

 

Figura A3: Construção de G’’ – exemplo auxiliar 
(a) descarte da aresta de backup de G’; (b) criação de arestas para backup, partindo dos nós da 
aresta de backup de G’ e com destino nos nós superiores a esses nós, até o nó ancestral (mais 
próximo da raiz da VPN) dos dois nós. Os custos das arestas criadas são o resultado da 
multiplicação entre o custo da aresta de backup de G’ e da aresta primária intermediária mais 
superior ou de maior custo que está ganhando uma redundância com a aresta de backup. 
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 Em alguns casos do processo de construção de G’’, são criadas arestas que se 

tornam redundantes, e será preciso escolher apenas algumas delas para permanecerem no 

grafo G’’. Esse processo é chamado de otimização de G’’. No caso da Figura A3 (b), não 

será necessário otimizar o grafo final.  

 A questão de otimização será exemplificada nas figuras seguintes, que voltam a 

continuar a seqüência do exemplo do algoritmo IRY, iniciada com o grafo G da Figura A1 

(e).  

 A criação de arestas de backup para substituir as arestas primárias de G’ da Figura 

A3 (b) está ilustrada na Figura A4, onde os ancestrais dos nós foram sempre um dos 

próprios nós, aquele mais próximo da raiz da árvore VPN. 

 

Figura A4: Construção de G’’ 
 (a) descarte das arestas de backup de G’; (b) criação de arestas para backup, partindo dos nós da 
aresta primária e com destino nos nós superiores aos dois nós extremos da aresta primária, até o nó 
ancestral (mais próximo da raiz da VPN) comum aos dois nós. Os custos das arestas criadas são a 
multiplicação entre o custo da aresta de backup de G’ e a banda da aresta primária em questão. 

 

 Observando as arestas criadas na Figura A4(b), para formar G’’, verifica-se que 

foram criadas arestas duplicadas para cobrir um mesmo caminho. Por exemplo, as arestas i-

d, de custo 6, e i-d, de custo 9, foram criadas para fazer o backup de um mesmo caminho 

primário, da aresta d-j. No entanto, é possível deixar o grafo G’’ com uma menor 

sobrecarga de banda de backup, através do compartilhamento dos caminhos. Dessa forma, 
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das arestas duplicadas, apenas uma é mantida, aquela com menor custo, e as demais são 

excluídas. Assim, o grafo G’’ se resume ao da Figura A5. 

 

Figura A5: G’’ sem arestas de backup redundantes, após descarte das arestas de maior custo 
 

 No caso deste exemplo, ainda é possível fazer mais uma redução de arestas. Se a 

aresta primária c-d falhar, ela pode ser substituída pela aresta de backup d-c, de custo 8,  ou 

pelo conjunto i-d e i-c, de custo 18 (6 + 12). A primeira opção tem um custo menor. O 

mesmo ocorre quando a aresta primária d-i falhar, onde a aresta de backup de i-d tem um 

custo menor, 6, do que o conjunto i-c e d-c, de custo 20 (12 + 8). Portanto, a aresta de 

backup i-c não é preferencial, e pode ser descartada do grafo, como é mostrado na Figura 

A6 (a).  

 O grafo G’’ final ficou apenas com 3 arestas de backup e essas arestas podem ser 

substituídas pelos caminhos originais que elas representam em G. Essa substituição é 

apresentada pela Figura A6 (b), inclusive com a indicação de custo dividida entre as arestas 

do caminho original. O custo das arestas de backup da Figura A6 (b) é apenas o custo 

necessário para elas fazerem o backup da VPN em questão. No entanto, como as arestas 

secundárias de G não são usadas apenas para backup da VPN, eles deverão ter uma banda 

maior do que a necessária para o backup. 
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Figura A6: G’’otimizado 

(a) com o mínimo de arestas de backup necessárias 
(a) substituição das arestas de backup pelos caminhos originais do grafo G (b). 

 

 Após a execução do algoritmo de identificação de arestas de backup, cabe ao 

provedor criar e reservar banda nessas novas arestas e também a responsabilidade de 

chavear o tráfego para essas arestas quando acontecer uma falha em uma aresta primária. 

 

A.4 Complexidade do algoritmo IRY 
 

O algoritmo IRY para computar a restauração de caminhos de uma VPN dentro de 

um provedor apresenta os passos seguintes: 

1. Construir um grafo G’ a partir de G, realizando uma cópia da VPN de G em 

G’ e introduzindo um enlace (ou aresta) único entre todos os pares de nós 

da VPN, desde que estes nós estejam também conectados através das 

arestas secundárias do grafo G. 

2. Construir um grafo G’’ a partir de G’, copiando em G’’ a árvore de G’, que 

representa a VPN, e introduzindo para cada enlace delimitado por pares de 

nós pertencentes a G’, novos enlaces ou arestas entre eles, partindo desses 
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nós e com destino nos seus nós superiores na árvore, até o nó ancestral 

comum aos dois nós. 

3. Encontrar o aumento ótimo para a árvore em G’’, ou seja, deixar em G’’ o 

mínimo de arestas que sejam suficientes para fazer a restauração da VPN. 

Os parâmetros utilizados para calcular a complexidade dos algoritmos são: 

• n: número de nós da rede ou grafo G; e 

• m: número de arestas do grafo G. 

Na referência [15], os autores encontraram que a complexidade de tempo no pior 

caso do algoritmo por eles sugerido é dominada pelo primeiro passo, que requer caminhos 

mais curtos para serem computados dentre as arestas secundárias que ligam pares de nós da 

árvore. A complexidade de tempo calculada por eles para a construção de G’ foi da O(n . 

(m + n . log n )) vezes. 

O segundo passo, segundo [15] pode ser adquirido no tempo da O(n2) vezes, uma 

vez que o ancestral de dois nós u e v para n2 pares de vértices pode ser encontrado na O(n2) 

vezes, usando o algoritmo de Harel e Tarjan. 

O terceiro passo, de otimizar o G’’, pode ser encontrado na O(n2) vezes, através do 

algoritmo de ramificação de peso mínimo Gabow, Galil, Spencer e Tarjan. 

Como a complexidade do primeiro passo é a de maior valor, ela é a complexidade 

do algoritmo desenvolvido por Italiano, Rastogi e Yener, ou seja, O(m . n + n2 . log n) 

vezes. 

No entanto, o algoritmo IRY que foi desenvolvido durante este trabalho teve uma 

complexidade de tempo de execução menor do que a complexidade calculada pelos autores 

do artigo [15], pois foi de uma ordem de grandeza muito menor do que n2. Isto foi possível 

devido às condições de paradas introduzidas no algoritmo durante as procuras por caminhos 

de backup na construção G’. Estas paradas fizeram com que o algoritmo percorresse apenas 

os caminhos que atendiam às condições de backup, evitando que caminhos inválidos 

fossem também percorridos até o final. Por exemplo, caminhos contendo arestas primárias 

não eram prosseguidos, porque não podiam ser caminhos candidatos a backup. As demais 

condições de parada foram explicadas na Seção A.2, durante a apresentação da lista de 

etapas para a procura dos caminhos candidatos. 
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A complexidade do algoritmo implementado também é maior na execução do passo 

1, encontrar G’, pois é onde se encontra o maior número de caminhos a serem analisados. A 

sobrecarga maior deste algoritmo consiste em ir armazenando as arestas secundárias à 

medida que elas vão sendo percorridas para formar um caminho. Se o percurso que se 

iniciou no nó origem de uma aresta primária tiver fim no nó destino desta aresta, sendo 

formando apenas por arestas secundárias, sem repetições das mesmas no caminho 

encontrado, então este caminho consistirá num caminho candidato e poderá ser utilizado 

porque foi armazenado desde o início até o seu fim.  

Os parâmetros utilizados para calcular a complexidade do algoritmo implementado neste 

trabalho foram: 

• m: número de arestas do grafo G;  

• nT: número de nós da árvore do grafo G; 

• mT: número de arestas da VPN, ou seja, arestas da árvore de G; 

• m − mT: número de arestas do grafo G não pertencentes à árvore. 

A ordem de complexidade do algoritmo foi menor do que O(nT .(m – mT)), ou seja, 

o número de nós da árvore multiplicado pelo número de arestas do maior caminho possível 

de G formado por todas as arestas secundárias. Este é o pior caso para o algoritmo, porque 

seria uma situação em que todos os nós da árvore teriam uma ligação com este caminho 

candidato gigante. No algoritmo desenvolvido, a procura pelos caminhos candidatos parte 

dos nós da árvore, que possuem uma lista de suas arestas posteriores, então o cálculo da 

complexidade não irá utilizar o valor de todos os nós de G, n, mas sim o valor nT, que é 

menor. 

Portanto, o algoritmo IRY desenvolvido neste trabalho representa uma versão 

otimizada do algoritmo original dos autores, devido à forma de implementação utilizada ter 

melhorado a complexidade de execução do algoritmo, que sugere uma rede de restauração 

para uma VPN do provedor. 

 

A.5 Modelos de implementação de VPNs 
 
Prover uma VPN requer identificar uma sub-rede (ou sub-grafo) na rede do 

provedor para conectar os nós da VPN e reservar a largura de banda necessária nos enlaces 
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físicos que são usados pelo sub-grafo. Uma falha em qualquer enlace da VPN irá 

interromper o tráfego neste enlace, a menos que um caminho de backup tenha sido 

estabelecido e seja ativado para re-conectar a VPN. O provedor da VPN precisa, portanto, 

identificar os caminhos de backup existentes na sua rede para serem utilizados em caso de 

falhas da VPN e, às vezes, também criar enlaces de backup quando sua rede não tiver 

caminhos que possam ser aproveitados para um backup eventual. Existem algoritmos de 

identificação dos caminhos alternativos para a VPN do provedor e que também calculam a 

banda necessária para os caminhos encontrados. Esses algoritmos são conhecidos como 

algoritmos de restauração de caminhos. É importante saber que os caminhos de restauração 

geralmente não utilizam os mesmos enlaces da VPN e também que o objetivo deles é 

encontrar caminhos alternativos dentro dos enlaces da rede do provedor, para que possam 

ser acionados durante uma falha da VPN. Ou seja, a restauração de um caminho ou de uma 

VPN não significa criar caminhos novos e exclusivos para backup e que serão utilizados 

apenas durante a ocorrência de uma falha no caminho principal de uma VPN, mas 

compartilhar um caminho já existente no provedor para transmissão de dados da VPN 

enquanto um de seus enlaces falhos não é consertado.  

 A utilização dos enlaces de dados das VPNs na Internet é tratada por dois modelos 

populares para prover QoS no contexto de VPNs – o modelo “pipe” e o modelo “hose”. No 

pipe, o usuário da VPN especifica os requisitos de QoS entre cada par de nós da VPN e a 

condução de tráfego acontece ponto-a-ponto. Portanto, o modelo pipe requer que o usuário 

conheça a matriz de tráfego completa, isto é, a carga entre cada par de nós. 

 Mas como o número de nós cresce e a dinâmica de conectividade aumenta, pode ser 

difícil obter as estatísticas dos requisitos de largura de banda entre os nós. Então, 

algoritmos para o estabelecimento de VPNs devem utilizar-se de modelos com exigências 

de largura de banda agregada como o modelo “hose”, o qual define a condução do tráfego 

ponto-a-multiponto. Nesse modelo, cada sub-rede da VPN especifica seus requisitos 

agregados de largura de banda de entrada e saída. A largura de banda de entrada de um nó 

especifica o tráfego de entrada vindo de todos os outros nós da VPN com destino a esse nó, 

enquanto que a largura de banda de saída é a quantidade de tráfego que o nó envia para os 

outros nós da VPN. 
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 A conectividade de cada ponto final para a rede é especificada por um hose, levando 

em conta: 

• a capacidade exigida para o tráfego agregado de saída de um ponto final 

para entrar na rede (para chegar a outro ponto final da VPN); 

• a capacidade exigida para o tráfego agregado de entrada para o ponto final 

(vindo de outro ponto final da VPN); 

• o desempenho garantido para o hose, que depende apenas do tráfego 

agregado definido na interface do hose. 

 Os algoritmos de interligação dos pontos finais de uma VPN no modelo hose 

procuram ligar estes nós formando uma árvore, uma vez que o modelo apresenta melhor 

desempenho quando utilizado em estrutura de dados do tipo árvore. 

 A Figura 2 ilustra um exemplo do uso de hoses. Considera-se que existam 4 sub-

redes de uma VPN: A, B, C e D. O cliente adquire 4 hoses em cada uma dessas sub-redes e 

especifica o tráfego agregado de entrada e saída desses hoses. A especificação hose pode 

ser feita de várias formas. Por exemplo, se o cliente sabe que as sub-redes B, C e D enviam 

e recebem não mais que 3 Mbps para a sub-rede A e que cada uma dessas sub-redes enviam 

e recebem não mais do que 2 Mbps de tráfego agregado entre si, então a capacidade do 

hose poderia ser definida como: Aentrada = Asaída = 9 Mbps e Bentrada = Bsaída = Centrada = Csaída 

= Dentrada = Dsaída = 5 Mbps. A Figura A7 mostra uma possível forma de conectividade do 

hose A, utilizando um conjunto de pipes do provedor. Existem outras formas de 

implementação que utilizam melhor a capacidade dos enlaces, apresentadas em [27]. 
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Figura A7: Uma VPN baseada no Modelo Hose 

Um ponto final de usuário mantém apenas uma interface lógica, um hose, para o roteador de acesso 
ao provedor. Nesta figura está mostrada a implementação de um hose (baseado no A), usando pipes. 
 

 As vantagens do modelo hose, na perspectiva do usuário, são: 

• Especificação simplificada: Apenas a banda de ingresso e egresso por 

ponto do hose precisa ser especificada, enquanto no pipe é preciso indicar 

banda para cada par de pontos; 

• Flexibilidade: Tráfego para/de cada ponto do hose pode ser distribuído 

arbitrariamente sobre outros pontos desde que o tráfego de entrada/saída de 

cada ponto não seja violado; 

• Ganho de Multiplexação: Devido ao ganho de multiplexação estatística, a 

banda alocada nos enlaces pode ser menor do que a soma requerida para o 

conjunto de pipes ponto-a-ponto; 

• Caracterização: A variabilidade estatística do tráfego individual fonte-

destino é reduzida pela agregação dentro dos hoses (segundo Duffield et al). 

Além disso, a predição do tráfego é mais precisa quando a variabilidade é 

menor. 

 O modelo hose, no entanto, apresenta desvantagens nos seguintes aspectos: 

• Aumenta a complexidade dos problemas já difíceis; 

• Gerenciamento de QoS; 

• Garantir o atendimento do SLA com uma fraca especificação da matriz de 

tráfego; 

• Alocação de recursos em redes; 

Aentrada/saída = 9Mbps 
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• Algoritmos complexos; 

• Tempo de resposta aumenta exponencialmente com o número de nós da rede 

(problema NP-Complete); 

• Redimensionamento dinâmico; 

• Medição; 

• Predição; 

• Sinalização. 

 Estas desvantagens constituem desafios para serem estudados com o objetivo de 

sugerir melhores soluções para que os provedores possam utilizar o modelo hose, e 

conseguir se beneficiar dos ganhos que ele pode trazer.[27] 

 Conclui-se que a implementação de VPNs utilizando o modelo hose permite ao 

provedor aproveitar mais eficientemente os recursos da rede, e facilita o trabalho do usuário 

contratante da VPN, que deixa de ter que definir a matriz de tráfego completa da VPN para 

definir a banda agregada necessária apenas nas entradas e saídas de seus nós. Em outras 

palavras, o modelo hose é escalável, uma vez que o usuário gerencia a largura de banda 

alocada nas entradas e saídas da rede, enquanto o provedor da VPN gerencia os agregados 

de fluxo dentro da rede.  

 

A6 Conclusão 
 
 A utilização do algoritmo IRY para restauração de caminhos no nível de redes 

estimula a criação de novas arestas no caso de falhas na rede. Enquanto esta prática não é 

muito viável em redes fixas de provedores e backbones, ela pode ser estudada para 

aplicação em falhas de arestas de redes móveis e ad-hoc, onde existe uma grande facilidade 

de criação de novas ligações entre nós. Portanto, quando um nó cair numa rede deste tipo, 

pode ser criada uma nova ligação de restauração com outro nó mais próximo ou de menor 

custo, indicado pelo algoritmo de IRY. 

 

 



 


