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Resumo

A escalabilidade dos sistemas interativos de vídeo sob demanda (VoD) é uma questão de crescente
interesse na literatura, especialmente para aplicações nas áreas de educação e entretenimento. Este
artigo traz a apresentação de três protocolos de distribuição de conteúdo, recentemente publicados na
literatura, que tratam dessa questão. Além da explicação e análise individual da operação de cada
protocolo, também discutimos de forma competitiva os resultados alcançados. Diferentes métricas de
performance são consideradas em nossa exposição. Por fim, explicitamos questões ainda em aberto
que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
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Introdução

Os sistemas interativos de Vídeo sob De-

manda (VoD) na Internet têm recebido crescente

atenção ao longo dos últimos anos, especial-

mente nas áreas de educação e entretenimento.

A implementação destes sistemas segue tradici-

onalmente o modelo de serviço cliente/servidor.

Sob esta perspectiva, um servidor centralizado

aloca um canal de transmissão de dados unicast

para atender a cada requisição do cliente que

chega ao sistema. No entanto, como a banda do

servidor é um recurso limitado, esta forma de

implementação torna-se inviável quando muitos

clientes precisam ser simultaneamente acomo-

dados no sistema, pois a demanda por banda

cresce linearmente com a taxa de chegadas de

requisições.

Três importantes abordagens que tratam a

escalabilidade de sistemas de VoD são: Multicast

IP, Peer-to-Peer (P2P) e BitTorrent. A primeira re-

aliza a transmissão de dados por canais

multicast, aumentando a eficiência das comuni-

cações um-para-muitos e muitos-para-muitos.

Vários esquemas baseados em Multicast IP,

como Patching,[1, 2, 3] Periodic Broadcast[4, 5] e

Stream Merging,[6]  foram propostos na literatura.

Por exemplo, para Patching, os clientes (requi-

sições) que chegam a um determinado limiar

de tempo e requisitam o mesmo objeto formam

uma sessão. O servidor inicia uma transmissão

multicast do objeto na chegada do primeiro
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cliente. Os clientes seguintes, dentro do limiar de

tempo, também escutam o mesmo fluxo multicast,

e a parte inicialmente perdida é transmitida por

intermédio de fluxos unicast. Neste esquema a

demanda por banda do servidor cresce com a raiz

quadrada da taxa de chegadas.[2]

Também é possível empregarmos estratégi-

as de gerência do buffer local do cliente para au-

mentarmos a otimização produzida pelos proto-

colos da primeira abordagem.[7, 8] Por exemplo, a

gerência Complete Buffer (CB)[8] faz com que todo

o conteúdo transmitido do servidor para o cliente

seja armazenando em buffer local, enquanto o

cliente permanecer conectado ao sistema, ou seja,

enquanto o cliente estiver em uma mesma sessão.

Assim, antes de requisitar ao servidor qualquer con-

teúdo acerca do objeto, o cliente primeiro verifica se

não pode ser atendido localmente, evitando a aber-

tura de um canal de transmissão pelo servidor.

 O maior limitante para o emprego dos es-

quemas da primeira abordagem é o fato do

multicast não ser implementado de forma abran-

gente por toda a Internet. Para minorar esta limi-

tação, existe a alternativa do emprego em simul-

tâneo de proxies ou de CDNs (Content Distribution

Networks).[9, 10] Sob esta perspectiva, os conteú-

dos (objetos) são replicados ou transferidos (par-

cial ou integralmente) dos servidores originais para

os proxies ou servidores de CDNs, e estes são

então posicionados estrategicamente na Internet.

Assim, os clientes escolhem o proxy ou servidor

de CDN que resulte em menor congestão de trá-

fego. Naturalmente, esta alternativa não resolve o

problema por completo, pois é possível que a rede

local do cliente não possua multicast ou, mesmo

que possua, o caminho entre a rede local do cli-

ente até o servidor de CDN (ou proxy) escolhido

não possua multicast. Sendo assim, a demanda

por banda continua a ter um crescimento linear

com a taxa de chegadas de clientes.

Na abordagem Peer-to-Peer (P2P),[11, 12, 13, 14]

os sistemas de VoD também possuem um servi-

dor que armazena todo o conteúdo a ser distribuí-

do para os clientes. Porém, os clientes, denomi-

nados peers, colaboram na transmissão do obje-

to através da rede. Os esquemas desta aborda-

gem utilizam, em princípio, apenas canais unicast.

Considerando que a assistência na distribuição

dos objetos pode reduzir substancialmente o nú-

mero de requisições diretas para o servidor, es-

pera-se conseqüentemente uma redução signifi-

cativa nos requisitos de banda deste servidor. Esta

abordagem pode ainda ser subdividida em duas

outras:[12] single video e multiple video. Na abor-

dagem single video, um peer retransmite o objeto

que está atualmente sendo visualizado por ele;

não há a possibilidade de transmissão de obje-

tos visualizados anteriormente. Por outro lado,

na abordagem multiple video, um peer pode

retransmitir um objeto anteriormente visualizado.

Comparando com a abordagem multiple video, a

abordagem single video tem implementação mais

simples e é a de maior investigação na literatura.

Quando os peers não conseguem retransmitir

os objetos entre si de forma satisfatória, o servi-

dor centralizado então atua ativamente para res-

tabelecer a qualidade da transmissão, evitando

eventuais degradações na qualidade do serviço.

Quando os peers sozinhos conseguem satisfa-

zer as requisições geradas, não apenas o servi-

dor pode ficar inativo, mas também os peers po-

dem inclusive realizar prefetches,[12] isto é, trans-

missões de dados de forma antecipada usando

banda ociosa. O mecanismo de prefetch possibi-

lita uma reserva de dados que pode ser utilizada

quando a banda disponível para transmissões

entre os peers se tornar menor que a demanda

existente.

Possivelmente, a maior limitação dos esque-

mas P2P reside na incapacidade de garantir
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conexões estáveis e confiáveis entre os peers. O

ambiente de rede é naturalmente dinâmico, pois

os requisitos de banda podem oscilar significati-

vamente, ainda mais com relação às conexões

entre os peers, os quais são livres para entrar/

sair do sistema tão freqüentemente quanto dese-

jarem, provocando um alto nível de incerteza.

A terceira abordagem, voltada para o desen-

volvimento de esquemas baseados no protocolo

BitTorrent,[15, 16, 17, 18, 19, 20] também utiliza, em prin-

cípio, apenas canais unicast e envolve a cola-

boração entre peers para a distribuição dos con-

teúdos (objetos) de um servidor. No protocolo

BitTorrent original, o objeto a ser distribuído é divi-

dido em pedaços (chunks) que são  transmitidos

não seqüencialmente (fora de ordem). Um peer

pode baixar diferentes pedaços do objeto a partir

de diferentes peers simultaneamente. A velocida-

de com que um objeto é transferido pode então

ser substancialmente maior que aquela obtida

quando o objeto é baixado a partir de apenas

um único peer ou de um único servidor. Ainda,

no protocolo BitTorrent, existem estratégias es-

pecíficas de incentivos para reduzir os chama-

dos  free-riders, os quais são peers que, na maior

parte do tempo, apenas recebem (download) os

objetos, mas pouco transmitem (upload) para

outros peers.

Comparativamente com os esquemas da

segunda abordagem (P2P), espera-se que os

esquemas da terceira abordagem (BitTorrent) se-

jam mais eficientes por apresentar potencialmen-

te uma maior velocidade de distribuição dos obje-

tos, haja vista que os pedaços são transmitidos

fora de ordem e podem ser recuperados em para-

lelo, e sejam mais estáveis e confiáveis por cau-

sa das estratégias de incentivos que são aplica-

das. Por outro lado, esses mesmos aspectos

positivos podem, se não forem apropriadamente

adaptados para sistemas de VoD, se tornar reais

obstáculos. Como os pedaços do objeto não

são transmitidos em seqüência (fora de ordem),

faz-se necessário que toda a informação dese-

jada (objeto inteiro ou parte) seja primeiramente

recebida para só então visualizada. Além disso,

as estratégias de incentivo, intrínsecas ao pro-

tocolo BitTorrent, podem provocar o efeito colateral

de forçar certos peers a esperarem por um tem-

po demasiadamente longo até serem atendidos.

A principal contribuição deste artigo é a

apresentação reunida em um só texto de três

recentes propostas da literatura que aumentam

a escalabilidade dos sistemas interativos de

VoD. Escolhemos uma proposta para cada uma

das abordagens discutidas acima: protocolo

Merge Interativo (abordagem Multicast IP),[21]

protocolo Stream2P (abordagem Peer-to-Peer)[14]

e a proposta apresentada em[20] (abordagem

BitTorrent), doravante referenciada simplesmen-

te como protocolo BT-VoD. Além da explicação

e análise individual da operação do protocolo

de cada proposta, também discutimos de forma

competitiva os resultados alcançados. Diferen-

tes métricas de performance são consideradas

em nossa exposição. Por fim, ainda explici-

tamos questões em aberto que podem ser utili-

zadas para o desenvolvimento de trabalhos

futuros.

O restante deste texto tem a seguinte orga-

nização. No tópico Fundamentos, temos concei-

tos básicos sobre sistemas interativos de VoD e

uma revisão sucinta do protocolo BitTorrent origi-

nal, tornando este texto o mais autocontido pos-

sível. Os tópicos Abordagem Multicast IP, Abor-

dagem Peer-to-Peer e Abordagem Bittorrent tra-

zem as propostas da literatura Merge Interativo

(MI), Stream2P e BT-VoD, respectivamente. Nes-

sas seções são explicadas as operações dos pro-

tocolos e realizadas discussões sobre os princi-

pais resultados já alcançados. Uma discussão
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crítica das três propostas conjuntamente apare-

ce no tópico Discussão crítica. Por fim, o tópico

Conclusões traz as conclusões.

Fundamentos

Descrição básica do sistema de VoD

Considere um servidor de VoD e um grupo

de clientes recebendo um objeto (filme, clip, aula

etc.) a partir deste servidor por meio de uma rede

de comunicação de dados. O objeto é dividido em

unidades de dados u de mesmo tamanho. Cada

unidade pode ser visualizada em uma unidade de

tempo. Os clientes têm acesso não seqüencial

(interativo). O buffer local de cada cliente é sufici-

ente para armazenar todo o objeto que está sen-

do transmitido. Os canais de dados (fluxos) são

abertos entre servidor e clientes (nunca entre cli-

entes apenas) e transmitem na mesma taxa de

visualização local do cliente, isto é, se o objeto é

transmitido do servidor para o cliente em T unida-

des de tempo, ele (objeto) será exibido também

em T unidades de tempo localmente no cliente.

Existe multicast implementado na rede.

Na figura 1 descrevemos o processo de

atendimento de uma requisição para a unidade

de dados u
r
 de um objeto de tamanho T, onde r ∈

{1, 2, 3, ..., T}. A requisição ocorre no instante de

tempo t = t
0
 e existem n fluxos multicast em an-

damento: S
1 
, S

2 
, ... , S

n
. Sem perda de generali-

dade, admita que os fluxos são multicast e neste

instante transmitem unidades de dados futuras

com relação à u
r 
, i.e.,  u

r+1
 , u

r+2
 , u

r+3 
, ....,  u

T 
. A

variável dist
i
 é a distância entre a unidade u

r
 e a

unidade u
i
 que está sendo transmitida pelo fluxo

S
i 
, onde i ∈ {1, 2, 3, ..., n}, computada em unida-

des de dados.

Para atender à requisição por u
r
, o servidor

pode, por exemplo, selecionar o fluxo de menor

valor de dist. Seja S
min

 este fluxo e dist
min

 a distân-

cia correspondente. Se as unidades anteriormen-

te perdidas, referentes a dist
min

, não forem trans-

mitidas para o cliente, diz-se que o serviço é

descontínuo, pois o cliente não recebe o que de

fato solicitou. Para um serviço contínuo, o valor

de dist
min

 é avaliado: (1) se estiver dentro de um

limiar de tempo permitido, denotado por δ
after

, então

a requisição é atendida por S
min 

e as unidades

perdidas são transmitidas por meio de um canal

unicast do servidor para o cliente; (2) caso con-

trário, um novo fluxo multicast, S
n+1

 = S
new

, é aberto

para servir a requisição. Existem outras formas

para o atendimento da requisição por u
r
, cada uma

delas originando um diferente esquema. Na item

Protocolo Merge Interativo, explicaremos a ope-

ração do protocolo Merge Interativo (MI), conside-

rado um dos mais eficientes da literatura.

Figura 1 – Chegada de uma requisição no sistema de VoD.

O cenário descrito anteriormente represen-

ta um sistema elementar de VoD baseado na ar-

quitetura cliente/servidor, sob a qual os esque-

mas da primeira abordagem são desenvolvidos.

Os componentes básicos deste sistema são ilus-

trados na figura 2: servidor, repositório dos obje-

tos e clientes remotos. Considerando as segun-

da e terceira abordagens, o cenário descrito é

requisição em t= t0

para a unidade de dados ur

S0

dist1

distn

dist0

S1 Sn

distmin  <=  δafter   ?
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modificado principalmente na condição de que os

canais de dados (fluxos) são em princípio apenas

unicast e podem ser abertos entre servidor e cli-

entes (peers) ou entre clientes (peers) apenas,

além de que, especialmente no caso da terceira

abordagem, os dados são transmitidos fora de

ordem e podem ser recuperados em paralelo a

partir de diferentes clientes (peers). Sua ilustra-

ção está na figura 3.

Figura 2 –  Sistema básico de VoD (primeira abordagem).

Figura 3 –  Sistema básico de VoD (segunda e terceiras abordagens).

Protocolo BitTorrent

O compartilhamento de arquivos utilizando

peers colaborativos tornou-se uma aplicação

extremamente popular na Internet.[18] A principal

razão para este sucesso são os eficientes pro-

cedimentos de localização e de replicação de

conteúdos (objetos). Enquanto a localização já

chama a atenção para pesquisas e estudos há

alguns anos, os estudos voltados para replicação

apenas mais recentemente começaram a ser

considerados. Exemplificando, as redes P2P mais

populares da Internet, como eDonkey2K, FastTrack,

Kazza, Gnutella e Overnet, têm foco concentrado

na localização de conteúdo; enquanto que o úni-

co protocolo popular voltado para replicação de

conteúdo é o protocolo BitTorrent.

O protocolo BitTorrent divide o objeto a ser

distribuído em pedaços e os transmite de forma

não seqüencial, isto é, fora de ordem. Existem

dois tipos de peers: leechers e seeds. Leechers

são peers que não têm todos os pedaços do ob-

jeto, enquanto seeds são peers que têm todos os

pedaços do objeto. Os seeds apenas transmitem

(upload) pedaços do objeto, enquanto os leechers

transmitem (upload) os pedaços que têm e bai-

xam (download) pedaços que ainda não têm.

Um swarm de peers é um conjunto de peers

que participam da transmissão e recepção de um

dado objeto. Cada swarm é controlado por um

processo centralizado denominado tracker. Para

pertencer a um swarm, é necessário que o leecher

contacte o tracker. Este por sua vez passa ao

leecher uma lista de peers que têm o conteúdo

(objeto) desejado. O leecher então seleciona um

subconjunto da lista como vizinhos e inicia requisi-

ções para estabelecer conexões TCP bidirecionais

com os mesmos.

Em vez de solicitar pedaços do objeto dire-

tamente do servidor, cada leecher solicita peda-

ços aos seus vizinhos. Para aumentar a eficiên-

cia do swarm, o BitTorrent utiliza a política rarest-

first para selecionar os pedaços do objeto. Sob

esta condição, os pedaços que são primeiramen-

te solicitados são aqueles que aparecem em

menor número entre os vizinhos, ou seja, são os

pedaços menos replicados (mais raros). Pedaços

Servidor de VoD

Reposi tório Inter face de rede

Memória

Fluxos S

Banda B

Clientes

Servidor de VoD

Interface de rede

Memória

Reposi tório

Banda B

Clientes
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diferentes de diferentes peers podem ser trans-

mitidos/recebidos em simultâneo.

O protocolo BitTorrent utiliza uma política

de incentivo tit-for-tat para evitar o free-riding, isto

é, a condição de que os peers ajam de forma

egoísta e utilizem o swarm apenas para receber

(download) pedaços sem qualquer contribuição

(upload). Sob esta política, os peers transmitem

(upload) tipicamente para os k peers que recen-

temente ofereceram as maiores taxas para re-

cepção (download), muito embora possa haver

mais de k peers interessados em receber os

pedaços do objeto, onde k ∈ {1, 2, 3, ...}. Este

processo de recusa (negação) para transmitir

(upload) para certos peers é chamado de

choking. Também existe o processo chamado

de optimistic unchoking, que permite aos peers

reservarem parte de sua banda para realizar

transmissões (upload) para peers selecionados

aleatoriamente, não importando as taxas de

recepção (download). Choking e unchoking são

processos realizados em intervalos regulares

de tempo.

O protocolo BitTorrent possui um baixo

overhead de controle, é escalável, eficiente e

fácil de implementar. A replicação de conteú-

do é seu objetivo principal. Lembramos, no

entanto, que para aplicação deste protocolo

em sistemas de VoD são necessárias algu-

mas modificações por causa do mencionado

a seguir. Como os pedaços do objeto não são

transmitidos em seqüência, faz-se necessá-

rio que toda a informação desejada (objeto

inteiro ou parte) seja primeiramente recebida

para só então visualizada. Além disso, as

estratégias de incentivo, intrínsecas ao pro-

tocolo BitTorrent, podem provocar o efeito

colateral de forçar certos peers a esperarem

por um tempo demasiadamente longo até

serem atendidos.

Abordagem Multicast Ip

Protocolo Merge Interativo (MI)

A operação do protocolo MI é apresentada a

seguir por meio dos três eventos possíveis de

ocorrer no sistema.

Evento 1: Requisição para a unidade de da-

dos u
r 
do objeto.

Imediatamente abre-se um novo fluxo S
new

para atender a esta requisição. Simultaneamen-

te, o servidor busca um fluxo em andamento no

sistema que esteja transmitindo a unidade de

dados futura mais próxima em relação à unidade

de dados u
r
. Seja S

t
 este fluxo. Diz-se que S

t
 é o

fluxo alvo de S
new

. Se S
t
 existe, então o cliente de

S
new

 também vai escutá-lo de tal sorte que S
new

 e

S
t
 possam ser unidos mais à frente, implicando

que o cliente de S
new

 passa a escutar apenas S
t 
e

que o fluxo S
new 

possa ser extinto.

Evento 2: Término do fluxo S
j 
, que é o fluxo

alvo de um outro fluxo S
i
.

Nesta situação, o fluxo S
j 
termina antes de

ser alcançado por S
i
. Os clientes de S

i 
ficam en-

tão órfãos (isto é, não possuem mais fluxo a al-

cançar) e os conteúdos armazenados em seus

buffers, por causa da escuta de S
j
, são descarta-

dos. O servidor busca um outro fluxo que trans-

mite uma unidade de dados posterior (futura) àque-

la atual do fluxo S
i
. Seja S

subs
 este fluxo. Se S

subs

existe, ele se torna o novo alvo de S
i
. Caso S

subs

termine antes de ser alcançado por S
i
, a busca

por um outro fluxo S
subs

 é repetida.

Evento 3: União do fluxo S
i
 e seu alvo S

j
.

Seja S
m
 o fluxo resultante.
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O servidor imediatamente busca um fluxo

que esteja transmitindo uma unidade de dados

posterior àquela do fluxo S
m
. Seja S

t
 este fluxo.

Se S
t
 existe, os clientes de S

m
, que originalmente

pertenciam ao fluxo S
i
, vão também escutá-lo para

eventualmente se unirem a ele. Já os clientes de

S
m
, que originalmente pertenciam ao fluxo S

j
, não

são afetados. Caso S
t 
não exista, nada precisa

ser feito.

Análise de performance

Os autores do protocolo Merge Interativo

(MI) utilizaram simulações para avaliação de

performance. Para tanto, a ferramenta Tangram[22]

foi empregada. Essa ferramenta constitui-se em

um ambiente de modelagem e experimentação

de sistemas computacionais, desenvolvido na

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

com participação da University of Califórnia, Los

Angeles, tendo propósitos de pesquisa e educa-

ção. Este ambiente combina uma interface de

usuário sofisticada em um paradigma de orienta-

ção a objeto e novas técnicas de solução para

análise de performance e disponibilidade. O usu-

ário especifica um modelo em termos de objetos

que interagem por meio de um mecanismo de troca

de mensagens. Uma vez que o modelo seja com-

pilado, pode ser resolvido analiticamente, se for

markoviano ou pertencer a uma certa classe de

modelos não-markovianos, ou resolvido via simu-

lação. É possível obter soluções tanto para o es-

tado estacionário como para o estado transiente.

Quatro cargas de trabalho sintéticas são

utilizadas. Estas cargas foram obtidas nos traba-

lhos de[7, 23] a partir de servidores de ensino a dis-

tância (eTeach e MANIC) e do servidor de conteú-

do Universo Online (UOL). As cargas são estatis-

ticamente diferentes, permitindo cobrir um amplo

espectro de análise. Os objetos são divididos em

unidades de dados de um segundo cada. Os clien-

tes podem executar as seguintes ações de

interatividade: play, stop, pause/resume, jump

forwards/backwards.

Além do protocolo Merge Interativo (MI), ou-

tros protocolos foram utilizados nas simulações

para efeito comparativo: Patching,[1] Patching

Interativo (PI),[24] Patching Interativo Eficiente

(PIE),[25] Patching Interativo Completo (PIC)[25] e

Closest Target (CT).[26] Todos protocolos estão

contidos na primeira abordagem e a rede de co-

municação de dados tem multicast. Por fim, os

parâmetros (limiares de tempo) dos protocolos

baseados em Patching foram inicializados em

seus valores ótimos (ou próximos de ótimo) para

fins de otimização de performance.

Banda média do servidor, valor de pico de

banda do servidor, distribuição (CCDF – Comple-

mentary Cumulative Distribution Function) da ban-

da do servidor e trabalho médio do servidor são

as principais métricas de performance considera-

das nos experimentos. As três primeiras são cal-

culadas em função do número médio de fluxos

(canais de dados) ativos no servidor; e a última é

função do número médio de mensagens trocadas

entre clientes e servidor e das operações execu-

tadas para o tratamento das mesmas. Os princi-

pais resultados dos experimentos realizados

em[25] são comentados a seguir.

Em todas as cargas consideradas, os pro-

tocolos PI, PIE e PIC apresentaram uma melhor

performance que Patching. Este resultado já era

esperado, pois Patching é intrinsecamente um pro-

tocolo para acesso seqüencial. Esta diferença em

performance é exemplificada nas figuras 4 e 5

usando a métrica distribuição do consumo de

banda no servidor. A abreviação SB (Simple Buffer)

refere-se ao gerenciamento de buffer local então

utilizado.[8] Esclarecemos que, sob a gerência SB,

os dados transmitidos do servidor para o cliente
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não permanecem armazenados durante a sessão

do cliente, conforme ocorre sob a gerência CB.

Com relação aos protocolos PIE e PIC, as

performances foram equivalentes, o que resulta

em um favorecimento qualitativo em prol de PIE

por ter uma maior simplicidade de implementação

que PIC.

Figura 4 – Consumo de banda no servidor na Carga MANIC-1.*

Figura 5 – Consumo de banda no servidor na Carga MANIC-2.*

Para a comparação entre os protocolos MI

e CT, observou-se o seguinte: para a gerência de

buffer CB (Complete Buffer), MI apresentou

melhor performance, enquanto que para gerência

SB (Simple Buffer), CT mostrou-se de melhor

performance. Como a implementação de CB é

relativamente simples e vantajosa, MI terminou

por ser apontado como o esquema mais atrativo.

A explicação para a diferença de performance por

causa do uso de gerência de buffer se dá pelo

fato de CB propiciar uma maior probabilidade de

seleção de fluxos alvos distintos, comparativamen-

te com a gerência SB. A figura 6 ilustra uma das

cargas (com gerência CB) em que MI apresenta

uma melhor performance que CT.

Figura 6 – Consumo de banda no servidor na Carga UOL.*

A figura 7 apresenta as distribuições do

consumo de banda para os protocolos PIE e MI

na Carga MANIC-2. Fica clara a melhor performance

de MI. Este resultado se repetiu para todas as

demais cargas, confirmando MI como o esquema

mais atrativo da primeira abordagem.

  As figuras 8 e 9 trazem as reduções (%)

conseguidas por MI e PIE com relação ao proto-

colo Patching, tendo como métricas de avaliação

a banda média e o valor de pico, respectivamen-

te. Valores de até 70% (banda média) e 60% (pico

da banda) são registrados. Por último, a figura 10

apresenta a complexidade do sistema, avaliada

por meio do valor do trabalho médio do servidor,

em função do nível de interatividade do sistema

(isto é, número de mensagens por sessão do

cliente). Explicamos que o parâmetro d
before 

introduz

a possibilidade de descontinuidades no serviço* Figura originalmente publicada em [25].
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do protocolo PIE para fins de otimização de uso da

banda do servidor. Desta figura ressalta-se o fato de

que MI tem uma maior complexidade que PIE.

Figura 7 – Consumo de banda no servidor na Carga MANIC-2.*

Figura 8 – Reduções no consumo de banda no servidor
com relação a Patching.*

Figura 9 – Reduções no pico de banda no servidor
com relação a Patching.*

Figura 10 – Trabalho médio do servidor em função
da interatividade do cliente.*

Abordagem Peer-to-Peer (P2P)

Protocolo Stream2P

O protocolo Stream2P tem sua fundamenta-

ção no protocolo Bandwidth Skimming,[6] contido

na primeira abordagem. A operação do protocolo

Stream2P é apresentada a seguir por meio da

descrição dos passos que precisam ser segui-

dos quando ocorre o seguinte evento no sistema:

uma requisição para a unidade de dados u
r

do objeto.

O servidor imediatamente busca por um flu-

xo em andamento no sistema que esteja trans-

mitindo a unidade de dados u
r
. Seja S

r
 este fluxo.

Se S
r
 não existir, o servidor procura, dentro do

conjunto de clientes (peers), algum peer que pos-

sa transmitir um novo fluxo S
new

 para atender à

requisição por u
r
. Para tanto, o peer precisa ter a

unidade de dados u
r 
armazenada localmente e

possuir banda disponível para abrir um novo canal

de dados. Caso mais de um peer tenha condi-

ções de fazer o atendimento, a escolha pode ser

feita aleatoriamente. Se não houver nenhum peer

em condições de fazer o atendimento, então o

servidor se encarrega de abrir um novo fluxo S
new

para realizar o atendimento.* Figura originalmente publicada em [25].

MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach

COMPLETE BUFFERSIMPLE BUFFER

MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach

COMPLETE BUFFERSIMPLE BUFFER
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Simultaneamente, o servidor também preci-

sa escolher um fluxo alvo S
t
 para o cliente que fez

a requisição pela unidade de dados u
r 
do objeto.

Seja S
t
 este fluxo. S

t
 é um fluxo em andamento

no sistema que transmite uma unidade de dados

futura mais próxima à unidade de dados u
r
. Se S

t

existe, então o cliente vai escutar simultaneamen-

te o fluxo que transmite a unidade e dados u
r
 (S

r

ou S
new

) e o fluxo S
t
, de tal sorte que S

r 
(ou S

new
) e

S
t 
 sejam unidos mais à frente.

Análise de performance

Os autores do protocolo Stream2P utiliza-

ram simulações, envolvendo diferentes protoco-

los da literatura, para realizar a análise de

performance. As cargas de trabalho utilizadas nas

simulações têm as características mencionadas

a seguir. A chegada de clientes no sistema segue

um processo de Poisson com taxa λ. A duração

do objeto, T, é fixa em 1.000 segundos. Cada cli-

ente faz uma requisição ao servidor e deixa o sis-

tema após a requisição ter sido completada. As

requisições são do início ao fim do objeto. Cada

cliente possui uma quantidade finita de banda dis-

ponível para a transmissão de fluxos, e espaço

local (buffer) ilimitado.

A análise é feita em função da taxa normali-

zada de chegada de clientes, N, definida como o

produto da taxa de chegada pela duração da mídia.

N pode ser interpretada como a quantidade mé-

dia de clientes assistindo ao objeto, inferindo-se

assim um tipo de popularidade. Variando-se N,

conseguimos analisar a escalabilidade. São ge-

radas 30 cargas de trabalho, variando-se λ para

obter N entre 1 e 500. Há cinco versões de cada

uma das cargas, cada uma delas gerada com uma

semente diferente. Estas versões são usadas para

calcular o intervalo de confiança. Como métrica

principal de performance, optou-se pela banda

média do servidor, computada em função como

o número médio de fluxos (canais de dados)

em uso. Dois conjuntos de experimentos foram

considerados: (1) com multicast implementado

na rede e (2) apenas com unicast implementado

na rede, conforme definição clássica da abor-

dagem P2P.

Para os experimentos com multicast na rede,

temos o seguinte. A figura 11 mostra a demanda

por banda do servidor em função da taxa de che-

gadas dos clientes (normalizada), considerando

os seguintes protocolos Patching,[1] Bandwidth

Skimming (BS),[6] P2Cast[11] e Stream2P.[14] Os dois

primeiros são protocolos contidos na primeira

abordagem, e os dois últimos contidos na segun-

da abordagem. As curvas de BS e Stream2P fo-

ram obtidas para clientes que escutam até dois

fluxos simultaneamente. A curva do protocolo

P2Cast foi obtida para 100% dos clientes com

recursos para transmitir dados, enquanto a curva

do Stream2P foi obtida quando apenas 1% dos

clientes pode transmitir dados. Por fim, as curvas

do Patching e P2Cast foram obtidas utilizando

limiares de tempo ótimos.[14]

Figura 11 – Banda média do servidor, com multicast IP. ** Figura originalmente publicada em [14].
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O protocolo Patching utiliza mais banda que

todos os protocolos mostrados na figura 11. O

BS, mesmo sendo um protocolo da primeira abor-

dagem, precisa de menos banda (até 37%) que o

P2Cast, que é um protocolo da segunda aborda-

gem. O protocolo Stream2P necessita da menor

quantidade de banda dentre os protocolos testa-

dos (até 42% menos que BS, e até 64% menos

que P2Cast).

A figura 12 mostra a banda necessária pelo

servidor para atender aos clientes quando 1%, 10%

e 50% dos clientes dispõem de recursos para

transmitir um fluxo (canal de dados). Vemos que

para 1% dos clientes com recursos para enviar

fluxos, a banda média do servidor cresce até 6,6

fluxos para 200 clientes simultâneos e, depois

disso, começa a decrescer. Isto porque, com mais

clientes no sistema, a quantidade de clientes com

disponibilidade de enviar fluxos também aumen-

ta. Análise semelhante ocorre para a situação em

que 10% dos clientes têm recursos para transmi-

tir fluxos. Por último, quando 50% dos clientes

têm recursos para enviar dados, o servidor não

precisa despender de quase nenhuma banda.

Figura 12 – Banda média do servidor, com multicast IP. *

Para os experimentos sem multicast

implementado na rede, temos o seguinte. Exis-

tem apenas conexões ponto-a-ponto (unicast).

Assim, é naturalmente impossível que o servidor

envie um fluxo que sirva vários clientes. Para su-

prir esta deficiência, várias propostas de rede no

nível de aplicação já foram propostas.[27, 28] O obje-

tivo é fazer com que, após o servidor ter enviado

um fluxo de dados através da rede de aplicação,

esta rede se encarregue de distribuir os dados

entre os clientes, sem nenhum encargo adicional

de banda para o servidor.

Neste novo cenário, os protocolos continu-

am, no aspecto lógico, funcionando de forma se-

melhante àquela quando a rede tinha multicast.

O controle sobre os clientes e os fluxos a serem

transmitidos são os mesmos, a diferença é que

quando houver a necessidade de fluxos comparti-

lhados (anteriormente fluxos multicast), será uti-

lizada uma rede no nível de aplicação.

Para efeito das simulações realizadas em[14],

a rede implementada teve concepção simples. Os

clientes podem enviar dados a outros clientes

(peers) se tiverem banda disponível. Não foram

considerados efeitos de latência. Caso a banda

dos clientes seja insuficiente, o servidor atuará

enviando os fluxos diretamente para os clientes,

evitando a degradação do serviço. As figuras 13 e

14 reúnem os resultados do segundo conjunto de

experimentos, incluindo mais um protocolo conti-

do na primeira abordagem: Batching.[29] O proto-

colo Stream2P mais uma vez se mostra como o

de mais alta performance, reiterando os resulta-

dos observados nos experimentos anteriores. A

observação mais importante, no entanto, é que

essa alta performance só é conseguida na condi-

ção de que todos os clientes (peers) possuam

banda disponível para até dois fluxos simultâne-

os. Na condição desta disponibilidade, está res-

trita, por exemplo, a apenas 50% dos clientes* Figura originalmente publicada em [14].
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possuírem banda disponível ou, ainda, todos pos-

suírem capacidade para apenas um fluxo de da-

dos, os resultados apontam equivalência em

performance entre os protocolos.

Figura 13 – Banda média do servidor, em rede sem multicast.*

Figura 14 – Banda média do servidor, em rede sem multicast.*

Abordagem Bittorrent

Protocolo BT-VoD

O protocolo BT-VoD[20] é na realidade uma

adaptação do protocolo BitTorrent original para o

serviço de VoD. Esta adaptação consiste em duas

modificações: (1) mudança na política de seleção

do pedaço, e (2) mudança na política de seleção

dos vizinhos. Estas modificações são explicadas

a seguir.

Política de seleção do pedaço

Uma janela deslizante (sliding window) é

introduzida no protocolo BitTorrent original, con-

forme ilustrado na figura 15. Esta janela contém

os próximos w pedaços a serem consumidos pelo

cliente. Pedaços que chegam depois do instante

de tempo apropriado para serem visualizados po-

dem ser descartados. Baixar (download) pedaços

localizados à frente da janela não é estrategica-

mente pertinente, pois se consome um tempo que

poderia ser utilizado para baixar (download) peda-

ços contidos dentro da janela. A idéia mais

indicada é, portanto, evitar que os peers peçam

pedaços fora da janela atual. Esta restrição na

seleção dos pedaços notadamente pode dimi-

nuir a velocidade de distribuição do objeto por

inteiro (replicação completa), mas melhora a quali-

dade do serviço VoD, evitando interrupções e/ou

descontinuidades por falta de pedaços.

Figura 15 – Janela deslizante do protocolo BT-VoD.**

É preciso ainda definir que pedaços dentro

da janela deslizante devem ser baixados

(download) primeiramente pelo peer. Adotar uma
* Figura originalmente publicada em [14].
** Figura originalmente publicada em [20].

peers request chunks from the current
initial window window range using BT’s rarest-first policy

window slides if the beginning
chunks are received

chunks not
received yet

received chunks
window slides every playback-interval

missed chunks scheduled playback timeplayback delay
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política seqüencial faria com que os pedaços do

início da janela recebessem sempre a maior prio-

ridade. Esta política teria a desvantagem de não

levar em conta a raridade dos pedaços. Em vez

disso, a proposta do BT-VoD é manter a política

original rarest-first do protocolo BitTorrent.

Por último, resta dimensionar o tamanho

apropriado para a janela deslizante.  Este tama-

nho, denotado por w, deve ser estipulado em fun-

ção do tempo de latência, denotado por d, para

começar a visualizar o objeto. Este tempo deve

permitir baixar (download) todos os pedaços ne-

cessários para visualizar as d unidades da jane-

la, sendo que cada pedaço é visualizado em uma

unidade de tempo. As próximas d unidades são

então baixadas enquanto as d unidades anterio-

res estão sendo visualizadas, e assim por diante.

Para atingir este objetivo, devemos ter o tamanho

da janela, medido em número de pedaços, assim

definido: w = db/c, onde d é a taxa de visualização,

b é a taxa de consumo (download) e c é o tama-

nho do pedaço. A taxa de consumo (download) b

em cada peer deve ser pelo menos igual à taxa

de transmissão (streaming) do objeto.

Política de seleção dos vizinhos

Lembramos que, no protocolo BitTorrent ori-

ginal, os peers selecionam outros peers de acor-

do com a performance observada. Mais precisa-

mente, cada seed seleciona seus peers basean-

do-se em suas taxas de consumo (download), isto

é, nas taxas com que estes peers podem baixar

(download) pedaços do objeto a partir dele. A pri-

oridade será sempre para os peers mais rápidos,

aumentando globalmente a velocidade de distri-

buição (replicação) dos pedaços no swarm.

Ao longo do tempo, poderemos então ob-

servar um subconjunto de peers com conexões

de alta velocidade consumindo boa parte da

capacidade de transmissão (banda) do seed.

Estes peers privilegiados estão assim formando

um tipo de monopólio, pois negam, de forma indi-

reta, a possibilidade de peers mais lentos rece-

berem pedaços do objeto. Como resultado, inú-

meros peers sofrem com um tempo de espera

demasiadamente longo. Muito provavelmente,

apenas por intermédio de um processo de

optimistic unchoking (o qual ocorre em intervalos

longos de tempo) estes peers mais lentos serão

servidos. Portanto, um peer lento do swarm tem

de esperar até que seja eventualmente selecio-

nado por um peer privilegiado, para só então po-

der receber pedaços do objeto.

No protocolo BT-VoD, tem-se o seguinte.

É utilizada uma política na qual, no começo de

cada visualização (dos w pedaços contidos na

janela), cada peer seleciona vizinhos aleatoria-

mente da lista de peers informada pelo tracker

para que possam baixar pedaços a partir dele.

Veja que não se considera a taxa de consumo

(download) do vizinho e isso é repetido no início

de cada janela. Esta política oferece mais

chances para um maior número de peers no swarm

baixar pedaços que eles podem usar para com-

partilhar com outros peers mais tarde. Tendo en-

tão pedaços para compartilhar (transmitir, repli-

car), estes peers usam uma política tit-for-tat até

o final da visualização (dos w pedaços contidos

na janela) para fins de evitar o chamado free-riding.

Como mais peers se tornam capazes de partici-

par ativamente na distribuição do conteúdo du-

rante cada intervalo de visualização (dos w peda-

ços contidos na janela), a eficiência do sistema

tende a melhorar.

Análise de performance

Os autores do protocolo BT-VoD também

utilizaram simulações para avaliar o protocolo
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proposto. Os peers solicitam todo o objeto. Sal-

vo informado diferentemente, os valores dos prin-

cipais parâmetros da rede simulada estão na

tabela 1.

As seguintes três métricas de performance

foram utilizadas: Success Ratio; Normalized

Network Throughput; Average Download Rate. A

primeira métrica representa a continuidade de

visualização, definida como a relação entre o nú-

mero de pedaços que chegam antes do tempo

estipulado para poderem ser devidamente

visualizados e o número total de pedaços do ob-

jeto. A segunda métrica é a relação entre o núme-

ro total de bytes transmitidos (upload) por todos

os peers até um certo tempo e a capacidade total

da rede (isto é, banda total da rede). Por fim, a

terceira métrica, denotada por r, é a taxa média

de recepção (download) do objeto por um peer,

sendo calculada por: r = S/t, onde S é o tamanho

do objeto e t é o tempo médio para recepção do

objeto por um peer.

Tabela1 – Parâmetros da rede simulada.

A tabela 2 traz o impacto da política de sele-

ção dos pedaços sobre a métrica Success Ratio

(%). A política do BT-VoD, isto é, de janela

deslizante junto com a política rarest-first (Sliding

window and rarest-first policy), é disparada a de

melhor performance. A figura 16 mostra como o

tamanho da janela w afeta a qualidade do

streaming. A janela varia de 90 até 540 pedaços,

com uma taxa de transmissão (streaming) de 4

Mbps e uma latência de visualização de 60 se-

gundos. Daí, a janela ótima deveria ser w = 120

pedaços. Na verdade, observa-se que o máximo

da curva ocorre aproximadamente em w = 150

pedaços, isto é, 20% a mais do que o esperado.

Tabela 2 – Comparação das políticas

de seleção de pedaços.

Quando a janela decresce abaixo de um li-

miar, a métrica Success Ratio diminui, pois uma

janela menor impõe restrições mais severas no

processo de seleção do pedaço, reduzindo a efi-

ciência do swarm. Quando a janela cresce, o nú-

mero de pedaços que podem ser trocados (com-

partilhados) também cresce. Ter mais pedaços

faz com que a eficiência do processo aumente

e, daí, a probabilidade de um pedaço chegar em

tempo de ser visualizado. No entanto, aumentan-

do-se a janela além de um certo limiar, grada-

tivamente se deteriora a qualidade do serviço,

pois os peers terminam recebendo (download)

de forma primordial apenas os pedaços mais

raros, deixando inevitavelmente de levar em

conta as restrições de tempo para visualização

dos pedaços.

Rarest-first (BitTorrent)

Seqüencial (abordagem clássica)

Sliding window and rarest-first

23,6 %

8,1 %

83,3 %

Política de seleção de pedaço Success Ratio

Tamanho do vídeo

Tamanho do pedaço

Número inicial de seeds na rede

Número de peers na rede

Banda dos enlaces (conexões)

Número máximo de transferên-
cias (upload) em paralelo

Intervalo para rechoking

Intervalo para optimistic

unchoking

Número de peers informados
na lista do tracker

Número de peers vizinhos

Duração total do objeto

Latência (delay) de visualização

150 MB

256 kB

1

100

10 Mbps

5

5 s

15 s

50

10

400 s

60 s

PARÂMETRO VALOR

30
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Figura 16 – Success Ratio em função do tamanho da janela.

Os autores do protocolo BT-VoD ainda defi-

niram três regiões de análise em função dos valo-

res de r e b. Lembramos que r é a taxa média de

recepção (download) do objeto por um peer, e b é

feito igual à taxa de transmissão (streaming). As

regiões são: Resource-rich (r > b); Resource-

critical (r = b); Resource-starved (r < b).

Para as três regiões de análise definidas,

observando-se a métrica Success Ratio em fun-

ção do valor da latência de visualização, e a mé-

trica Normalized Network Throughput em função

do tempo, o protocolo BT-VoD teve performance

sempre superior ou pelo menos igual àquela ob-

servada para o protocolo BitTorrent original. É bem

verdade que na região Resource-starved nenhu-

ma das duas políticas mostrou-se apropriada, in-

dicando que algum tipo de política de controle de

admissão de peers deve ser utilizada.[20]

Para efeito de ilustração, as figuras 17, 18  e 19

apresentam a métrica Success Ratio nas regiões

Resource-rich (r = 4,048 Mbps; b = 3 Mbps),

Resource-critical (r = 4,048 Mbps; b = 4 Mbps), e

Resource-starved (r = 4,048 Mbps; b = 5 Mbps),

respectivamente. As figuras 20 e 21 apresentam

a métrica Normalized Network Throughput

nas regiões Resource-rich e Resource-critical,

respectivamente. Nestas figuras, BT-tit-for-tat

refere-se ao protocolo BitTorrent original, enquanto

que BT-randomized-tit-for-tat refere-se ao proto-

colo BT-VoD proposto.

Figura 17 – Success Ratio na região Resource-rich.*

Figura 18 – Success Ratio na região Resource-critical.*

Figura 19 – Success Ratio na região Resource-starved.** Figura originalmente publicada em [20].
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Figura 20 – Normalized Network Throughput na região Resource-rich.*

Figura 21 – Normalized Network Throughput na região Resource-critical.*

Discussão crítica

Em que se pese a primeira abordagem e

redes com multicast, a proposta do protocolo

Merge Interativo (MI) vislumbra uma estratégia de

compartilhamento de fluxos capaz de reunir em

um só protocolo todos os esforços separados

de propostas anteriores para o aumento da esca-

labilidade de sistemas. Os resultados da literatura,

obtidos a partir de simulações em diferentes ce-

nários de análise, confirmam esse pensamento:

o protocolo MI teve, em sua maioria, uma perfor-

mance superior àquelas atingidas por vários

outros protocolos da primeira abordagem.

Com relação à segunda abordagem, a pro-

posta Stream2P foi bem coerente por estabele-

cer a evolução de um protocolo eficiente da pri-

meira abordagem, no caso o protocolo Bandwidth

Skimming (BS), para um protocolo eficiente da

segunda abordagem. Também os cenários consi-

derados nas análises foram bem diversificados,

incluindo protocolos da primeira e da segunda

abordagem e, ainda, tanto redes com multicast

quanto redes sem multicast. Em sua maioria, os

resultados finais foram favoráveis. No entanto, para

fins de se exaurir o assunto, consideramos ainda

pertinente, por exemplo: (1) explorar uma possí-

vel adaptação do protocolo MI para a segunda

abordagem, haja vista ser o MI o protocolo de

melhor performance na primeira abordagem; (2)

utilização de uma métrica capaz de aferir, além

da demanda por banda no servidor, também a

demanda por banda na rede, incluindo aí a de-

manda por banda nos clientes que participam da

distribuição do objeto; por fim, (3) consideração

de cenários interativos nos experimentos.

A terceira abordagem é aquela que ainda está

definitivamente em fase de investigação. A pro-

posta do BT-VoD é a mais recente e constitui-se

um marco da adaptação do protocolo BitTorrent

para sistemas interativos de VoD. Os autores fo-

ram inovadores por introduzir alterações tanto na

forma de seleção dos pedaços dos objetos quan-

to na forma de seleção dos clientes para auxílio

na distribuição dos objetos. No entanto, os experi-

mentos realizados se restringiram a mostrar

que tais inovações produzem resultados mais

satisfatórios que aqueles conseguidos pelo

BitTorrent original. A questão que fica então em

aberto é principalmente a competição do BT-VoD

com outros protocolos anteriormente apresenta-

dos na literatura. Para fins de se exaurir o assun-

to, consideramos ainda pertinente, por exemplo:

(1) comparação competitiva do protocolo BT-VoD* Figura originalmente publicada em [20].
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com outros protocolos da literatura, como aque-

les de[15, 19, 30, 31], (2) consideração de cenários

interativos nos experimentos.

Conclusões

Este trabalho abordou a escalabilidade dos

sistemas interativos de vídeo sob demanda (VoD)

na Internet. Isso foi feito por meio da apresenta-

ção de três protocolos de distribuição de conteú-

do, recentemente publicados na literatura: Merge

Interativo,[21] Stream2P[14] e BT-VoD.[20] Além da

explicação e análise individual da operação de

cada protocolo, também foram explicitados os

resultados alcançados. Algumas de nossas prin-

cipais observações foram:

•  O protocolo Merge Interativo (MI) pode ser

considerado o de performance mais atrati-

va para o modelo cliente/servidor em redes

com multicast implementado. Com base

nas discussões e resultados da literatura,

acreditamos que o nível de otimização

alcançado, sob a perspectiva do modelo

cliente/servidor, já esteja no de máxima

otimização possível;

•  As propostas Stream2P e BT-VoD podem

ser consideradas como marcos de desen-

volvimento para protocolos que utilizam a

colaboração dos clientes na distribuição de

conteúdo. No entanto, muito embora os re-

sultados indiquem performances bem atra-

tivas, ainda acreditamos na necessidade

de estudos complementares com fins de

se exaurir todas as possibilidades de

otimização sob a perspectiva deste modelo

de distribuição colaborativa de conteúdo.

Por fim, como trabalhos futuros, visualizamos

a adaptação do protocolo MI para o modelo de

serviço que conta com a colaboração dos clien-

tes para a distribuição de conteúdo na rede (isto

é, modelo P2P), além da realização de novos

experimentos com os protocolos Stream2P e BT-

VoD em cenários de alta interatividade.
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