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Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE), Diretor de Finanças
Antônio Jorge Gomes Abelém (UFPA), Diretor de Eventos e Comissões Especiais
Avelino Francisco Zorzo (PUC RS), Diretor de Educação
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Rossana Maria de C. Andrade (UFC)

Vice-Diretor do Conselho Técnico-Cient́ıfico
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José Rezende (UFRJ)
Jacir Luiz Bordim (UnB)
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José Augusto Suruagy Monteiro (UFPE)

vi



Anais do WP2P+ 2016

Mensagem da Coordenadora de Workshops

Os workshops são uma parte tradicional e importante do que hoje faz do SBRC o
principal evento da área no páıs, sendo responsáveis por atrair uma parcela cada vez mais
expressiva de participantes para o Simpósio. Este ano demos continuidade à chamada
aberta de workshops, estimulando a participação da comunidade de Redes e Sistemas
Distribúıdos a sugerir e fortalecer novas linhas de pesquisa, bem como manter em evidência
linhas de pesquisas tradicionais.

Em resposta à chamada, recebemos nove propostas de alta qualidade, das quais sete
estão sendo de fato organizadas nesta edição do SBRC em Salvador. Dentre as propostas
aceitas, quatro reforçaram workshops tradicionais do SBRC, considerados parte do circuito
nacional de divulgação cient́ıfica nas várias subáreas de Redes de Computadores e Sistemas
Distribúıdos, como o WGRS (Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços), o
WTF (Workshop de Testes e Tolerância a Falhas), o WCGA (Workshop em Clouds, Grids
e Aplicações) e o WP2P+ (Workshop de Redes P2P, Dinâmicas, Sociais e Orientadas a
Conteúdo). Além disso, três propostas apoiam a consolidação de subáreas mais recentes,
tais como as propostas de organização do WPEIF (Workshop de Pesquisa Experimental
da Internet do Futuro), do WoSiDA (Workshop de Sistemas Distribúıdos Autonômicos) e
do WoCCES (Workshop de Comunicação de Sistemas Embarcados Cŕıticos).

Esperamos que 2016 seja mais um ano de sucesso para os workshops do SBRC, con-
tribuindo como importantes fatores de agregação para os avanços promovidos pela comu-
nidade cient́ıfica da área de Redes de Computadores e Sistemas Distribúıdos no Brasil.

Aproveitamos para agradecer o inestimável apoio recebido de diversos membros da
comunidade e, em particular a cada coordenador de workshop, pelo brilhante trabalho, e
a Organização Geral do SBRC 2016 pelo profissionalismo e comprometimento.

A todos, um excelente SBRC em Salvador!

Michele Nogueira
Coordenadora de Workshops do SBRC 2016
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Mensagem dos Coordenadores do WP2P+ 2016

O WP2P+ é um fórum para a discussão do estado da arte e dos atuais desafios de
pesquisa em teoria, tecnologias e aplicações de redes colaborativas e dinâmicas, formadas
por usuários interessados na geração e disseminação de informações com suporte de con-
ceitos relacionados às dinâmicas dos sistemas P2P (peer-to-peer), das redes sociais e dos
sistemas orientados a conteúdo. Trata-se de um espaço ideal para que pesquisadores, alu-
nos e profissionais apresentem trabalhos que estão sendo desenvolvidos em universidades,
centros de pesquisa e empresas interessadas no assunto. Neste contexto, a escalabilidade, a
descoberta de recursos eficiente, a privacidade, a tolerância a falhas e a provisão de incen-
tivos para a contribuição de recursos nos sistemas são desafios particularmente relevantes
a serem tratados no WP2P+, além de estudos e análises dos vários aspectos ligados às
redes sociais e à teoria de redes complexas, aplicadas a escopos que vão desde a Internet
até as redes sem fio veiculares.

O WP2P+ está em sua quarta realização desde a ampliação de seu escopo em 2013,
sendo que o evento anterior, WP2P, com escopo limitado a redes P2P, teve sua primeira
edição em 2005. Este ano tivemos cinco artigos completos aceitos e três artigos curtos
aceitos. Os artigos serão apresentados em duas sessões técnicas onde cada artigo completo
terá 30 minutos e cada artigo curto 20 minutos de apresentação.

A coordenação do WP2P+ 2016 gostaria de agradecer a todos os autores que subme-
teram seus trabalhos para o workshop, assim como também pelas relevantes apresentações
e contribuições daqueles presentes ao evento. Gostaŕıamos também de agradecer a todos
os membros do comitê de programa pelo cuidado e qualidade empregados nas revisões dos
trabalhos.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Vieira Campos (UNIRIO) - beto@uniriotec.br
Sidney Cunha de Lucena (UNIRIO) - sidney@uniriotec.br
Coordenadores do WP2P+ 2016
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Compreendendo Mecanismos de Influência no Twitter 
através do Comportamento dos Usuários 

Davi Zanotto, Carlos Kamienski 
Universidade Federal do ABC (UFABC) 

{davi.zanotto,cak}@ufabc.edu.br 
Abstract. Online social networks are increasingly used for analyzes that 
purport to understand how human relationships occur in these environments. 
In particular, users are influenced by others and show it in different ways, 
such as shares, comments and likes. Organizations would like to understand 
how is the mechanism of influence in social networks, however, it is not easy 
to characterize. This paper presents an extensive analysis of how the contents 
are broadcast on Twitter, what are the characteristics of influential users and 
the characteristics of messages that become viral. In all, more than 62 million 
tweets were collected between 2014 and 2015. The results shows that you can 
better use Twitter to get your broadcast content and also point out directions 
for future research. 
Resumo. As redes sociais online cada vez mais são usadas para análises que se 
propõem a compreender como ocorrem as relações humanas nesses ambientes. 
Particularmente, usuários são influenciados por outros e demonstram isso de 
diferentes maneiras, como compartilhamentos, comentários e curtidas. 
Organizações de naturezas variadas gostariam de compreender como ocorre o 
mecanismo de influência nas redes sociais, que no entanto, não é simples de 
caracterizar. Neste trabalho é apresentada uma análise extensa de como os 
conteúdos são difundidos no Twitter, quais as características dos usuários 
denominados influentes e as características das mensagens que se tornam 
virais. Ao todo, foram coletados mais de 62 milhões de tuítes entre 2014 e 2015. 
Os resultados mostram que é possível usar melhor o Twitter para ter seu 
conteúdo difundido e também apontam direções para pesquisas futuras. 

1 Introdução 
As primeiras iniciativas de marketing digital tiveram início no fim da década de 80 com a 
veiculação de banners nos primeiros serviços de assinatura de internet nos EUA, 
denominados banner ad. Atualmente, campanhas de marketing digital são também por 
redes sociais online (OSN – em inglês), como o Twitter1. A estratégia é criar 
artificialmente uma propaganda boca a boca entre os clientes potenciais, fazendo com que 
a marca seja divulgada de forma exponencial a partir de uma pessoa influente e de 
confiança, proporcionando aumento de credibilidade dessa propaganda. Tal estratégia é 
conhecida por marketing viral. Neste artigo, a utilização dos conceitos de marketing viral 
são utilizados com foco na difusão de informações e conteúdo de forma exponencial. 

Este trabalho apresenta a implementação de um coletor de tuítes em streaming e a 
análise dos tuítes coletados por contagem e retuítes e menções, análise, através de 
histogramas, do comportamento das mensagens de acordo com os diferentes temas. 

                                                 
1 https://twitter.com/ 
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Almeja-se responder se é possível criar uma mensagem que atraia o interesse de usuários 
formadores de opinião em divulgá-la e provocar um comportamento viral e, para 
responder essa questão, este trabalho se propõe a estudar a OSN Twitter, realizar a coleta 
de mensagens trocadas entre os usuários, entender como as informações são distribuídas 
entre os usuários e identificar quais são os principais responsáveis pela disseminação de 
conteúdo em determinados assuntos, baseado nas funcionalidades desta rede social que 
têm o objetivo de espalhar informações. São elas: Seguidores, Retuítes e Menções. 

Dentre os resultados obtidos, foram coletados mais de 62 milhões de tuítes 
durante o período entre 03/02/2014 e 13/01/2015 para 7 diferentes temas. Durante os 
experimentos de contagem dos tuítes, foi possível constatar que os usuários mais 
mencionados são pessoas públicas e celebridades e os usuários mais retuitados são 
blogueiros e pessoas comuns. 

Na sequência do artigo, a seção 2 apresenta conceitos básicos para entendimento 
do artigo, com as características do ambiente de análise de influência em redes sociais 
online. Na seção 3 a metodologia utilizada para avaliar a proposta é descrita assim como 
os experimentos realizados e métricas utilizadas. Na seção 4 são apresentados os 
resultados obtidos pelos experimentos e na seção 5 é realizada a discussão sobre os 
resultados obtidos e lições aprendidas. 

2 Conceitos Básicos 
2.1 Marketing Viral 
Uma das primeiras definições de marketing viral surgiu no boletim informativo do 
Nestcape, em 1997, como “rede boca a boca aprimorada”. Segundo (Jurvetson), a 
inspiração para o termo “marketing viral” surgiu originalmente a partir do padrão de 
anúncio adotado pelo Hotmail2 que conseguiu aumentar sua rede de usuários de forma 
exponencial. O Hotmail incluiu um campo promocional com um link (URL clicável) em 
cada mensagem de e-mail enviada por um usuário de sua rede e, assim, cada cliente 
tornou-se um vendedor involuntário simplesmente usando o produto, fazendo com que a 
informação divulgada alcançasse o maior número de pessoas contidas em uma rede 
possível. Ainda, (Hill) define que o termo marketing viral está relacionado a qualquer 
estratégia que encoraja indivíduos a transmitir uma mensagem de marketing para outros, 
criando o potencial de crescimento exponencial da exposição e influência da mensagem. 

Recentemente, o marketing viral está sendo vastamente explorado em OSN’s, por 
conta da concentração de usuários e distinção de vários nichos de mercado e interesses 
contidos nessas redes. 

2.2 Redes Sociais Online 
Dentre as definições de sites de redes sociais, (Ellison) define que são serviços baseados 
na web que permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semi-público dentro 
de um sistema limitado; articular uma lista de outros usuários com quem eles 
compartilham uma conexão; e ver e percorrer a sua lista de conexões e aquelas feitas 
por outros dentro do sistema. A natureza e nomenclatura dessas conexões podem variar 
de site para site. Ainda segundo o autor, o que torna uma rede social única não é o fato 
de permitir que usuários conheçam estranhos, mas sim o fato de permitir que os 

                                                 
2 http://www.live.com/ 
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usuários possam se pronunciar e tornar visíveis em suas redes. E isso faz com que 
usuários conheçam outros a partir da troca de interesses em comum. 

Neste projeto, a rede social online escolhida para coleta de informações e estudo 
dos comportamentos dos usuários foi o Twitter. Informações divulgadas pela empresa, 
referente aos dados de outubro de 2013, apontam que atualmente existem mais de 904 
milhões de usuários cadastrados, porém apenas 232 milhões são usuários ativos, e um 
número em torno de 500 milhões de mensagens são enviadas diariamente na rede3. 
Ainda, 24% do total de usuários do Twitter são usuários Norte-Americano e o Brasil 
ocupa a quinta colocação com 4,3% deste total, o que corresponde a aproximadamente 
10 milhões de usuários. 

No Twitter, usuários podem enviar mensagens de até 140 caracteres. São 
mensagens curtas e objetivas, muitas vezes com link para o conteúdo citado de forma 
completa. É muito eficiente para a difusão de informações visto que as mensagens, 
chamadas tuítes, são exibidas para todos os seguidores do usuário remetente. A 
funcionalidade seguir (follow) é utilizada por um usuário A quando este deseja ser 
informado dos tuítes enviados por um usuário B e também pode ser utilizada como uma 
forma de expressar amizade entre duas pessoas. 

Outras funcionalidades importantes do Twitter são: retuíte e menção. Quando um 
usuário lê um tuíte o qual ele se interessa e deseja que seus seguidores também o vejam, 
ele pode retuitar a mensagem e fazer com que ela seja espalhada na rede dos seus 
seguidores. A menção, por sua vez, é utilizada quando um usuário A deseja citar um 
usuário B em seu tuíte. Essas duas funcionalidades são essenciais para a difusão de 
informações nesta rede social e serão analisadas neste trabalho. 

2.3 Análise de Influência em Redes Sociais Online 
(Sun) afirmam que a influência social é a mudança de comportamento de uma pessoa 
por causa da relação percebida com outras pessoas, organizações e sociedade em geral. 
Ainda, (Liu) cita duas hipóteses para conceituar influência: 1) Usuários com interesses 
similares possuem forte influência uns sobre os outros; 2) Usuários os quais as ações 
frequentemente se correlacionam também possuem forte influência uns sobre os outros. 

Conforme (Newman), as redes também têm sido estudadas extensivamente nas 
ciências sociais. Questões típicas que buscam ser respondidas em redes sociais são 
relacionadas à centralidade (quais indivíduos são mais ligados a outros ou tem mais 
influência) e conectividade (como os indivíduos estão ligados uns aos outros através da 
rede) no âmbito de redes complexas. 

3 Metodologia 
A presente seção descreve a metodologia utilizada neste trabalho para realização da 
coleta de dados na rede social online Twitter, a análise de influência através das 
contagens de retuítes e menções dos usuários envolvidos na amostra coletada e a 
identificação das características das mensagens e dos usuários envolvidos na amostra a 
fim de entender melhor como ocorre a propagação de conteúdo nesta rede social. 

                                                 
3 http://www.mediabistro.com/alltwitter/twitter-ipo-filing\_b50130 acessado em 09 de dezembro de 2013. 
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3.1 Extração de Dados do Twitter 
O primeiro passo é a extração de dados do Twitter. A extração será feita através do 
protocolo HTTP, o qual fará requisições de dados ao servidor do Twitter e terá como 
resultado um conjunto de dados no formato JSON. Entretanto, o Twitter exige que seja 
enviado na requisição uma chave de acesso e uma chave secreta. Para obtenção dessas 
duas chaves, é necessário o registro de um novo aplicativo por seu usuário da rede 
social4. 

Um algoritmo foi desenvolvido para fazer requisições HTTP e armazenar os 
dados em arquivos. Este algoritmo, desenvolvido na linguagem Python, utiliza a 
biblioteca Python-Twitter5 que é responsável por encapsular os métodos HTTP da API 
do Twitter. A Streaming API será utilizada para fazer coleta em tempo real de assuntos 
específicos, dado que este tipo de conexão é ativa com o servidor do Twitter e, 
utilizando um filtro de palavras-chave, é possível coletar todos os tuítes enviados desde 
a criação dessa conexão e que contenham essas palavras. Nesse caso, apenas os tuítes 
enviados a partir da hora em que foi estabelecida a conexão serão coletados. 

3.2 Análise de Influência por contagem de Retuítes e Menções 
Baseado no trabalho de (Cha), os seguintes dados serão utilizadas: a) quantidade de 
seguidores; b) quantidade de retuítes; c) quantidade de menções. (Cha) e (Bakshy) 
afirmam que a quantidade de seguidores representam a audiência de determinado 
usuário. Isto porque, no Twitter, quando um usuário envia um tuíte, todos os seus 
seguidores irão receber essa mensagem. 

A segunda métrica definida, quantidade de retuítes, segundo (Cha), representa o 
valor do conteúdo de um tuíte. Quando um usuário lê um tuíte e se identifica com este 
conteúdo, ele tende a retuitá-lo para que os seus seguidores também vejam este mesmo 
tuíte. Esta funcionalidade é muito poderosa porque é a responsável pela difusão 
exponencial de conteúdos na rede. Já a quantidade de menções, representa o valor de 
nome de determinado usuário (Cha), ou seja, o poder de engajamento de determinado 
usuário perante os outros. 

Baseado nesses estudos, a Figura 1 exibe a arquitetura construída neste trabalho 
para coleta, tratamento e análise dos dados: 

 
Figura 1- Arquitetura para descoberta dos usuários influentes 

                                                 
4 https://dev.twitter.com/apps/new 
5 https://github.com/bear/python-twitter 
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Esta arquitetura identifica as etapas necessárias para o identificação dos usuários 
mais influentes. Entretanto, ela pode ser dividida em dois momentos: 1) Coleta dos 
dados; e 2) Tratamento e análise. 

Para a coleta dos dados, será utilizada a Streaming API do Twitter, descrita 
anteriormente. Todos os tuítes que forem coletados deverão ser armazenados em um 
arquivo de saída. Apesar de todos os campos recebidos do Twitter serem armazenados, 
os campos utilizados nessa etapa da metodologia serão: identificador único do tuíte, 
data e hora de criação, mensagem, usuário que criou o tuíte, usuários retuitados (se 
houver), usuários mencionados (se houver) para cada tuíte coletado. Dessa forma, 
separando em outros 2 arquivos, foi possível diminuir o tamanho do arquivo em 10 
vezes comparado ao tamanho total de cada JSON do tuíte. Esse processo de coleta pode 
durar horas, dias, meses, dependendo apenas da estratégia definida pelo analista. 

O segundo momento é o tratamento e análise dos dados. Uma vez que milhares de 
tuítes foram coletados e armazenados em arquivo, é necessário a criação de um 
algoritmo para tratamento desses dados. Esse tratamento deverá ler os dados e organizá-
los em rankings de quantidade de retuítes por usuários e quantidade de menções por 
usuário, através de um algoritmo desenvolvido para este fim. Os rankings de retuítes e 
menções foram gravados em arquivos diferentes e os dados no formato CSV. 

3.3 Identificação das características presentes em conteúdos virais 
Esse passo da metodologia tem o objetivo de identificar as características que 

podem ser utilizadas para compreender o comportamento dos usuários e dos tuítes na 
amostra coletada neste trabalho. Através de histogramas será possível entender em quais 
ocasiões as interações entre os usuários ocorrem. Sabendo-se que as interações entre os 
usuários são realizadas através de tuítes, retuítes, menções, hashtags, dentre outras 
funcionalidades fornecidas pelo Twitter, estudar o momento em que estas mais ocorrem 
pode fornecer uma visão macro da amostra. Sendo assim, a análise foi realizada baseado 
na coleta de tuítes original, com todos os metadados fornecidos pelo Twitter. Em 
seguida, os metadados relevantes foram separados para serem agrupados e sumarizados 
de acordo com os retuítes de um tuíte origem. 

4 Resultados 

4.1 Extração de dados do Twitter 
O primeiro experimento coletou dados sobre o tema “Fórmula 1” e o segundo tema 

escolhido foi o “Black Friday”. Ao todo, aproximadamente 3 milhões de tuítes foram 
coletados durante nove dias, ocorridos entre os dias 22/11/2013 e 01/12/2013. 
Consequentemente, dado o sucesso da coleta experimental, a coleta de tuítes de outros 
cinco temas ocorreram entre os dias 03/02/2014 e 13/01/2015. Como pode ser visto na 
Tabela 1 de forma detalhada, foram coletados ao todo aproximadamente 62.140.000 tuítes. 

Tabela 1 - Tabela com os temas das coletas, período e quantidade de tuítes 
coletados 

Tema Início da coleta Término da coleta Total coletado 
Fórmula 1 22/11/2013 26/11/2013 204.041 

Black Friday 29/11/2013 01/12/2013 2.639.109 
Copa do Mundo e FIFA 03/02/2014 13/01/2015 41.070.000 

Dilma Rousseff 03/02/2014 13/01/2015 4.940.000 
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SuperBowl 03/02/2014 13/01/2015 3.940.000 
Big Brother Brasil 11/02/2014 13/01/2015 10.350.000 

Eleições 10/03/2014 13/01/2015 1.840.000 

O próximo passo é a análise de influência dos usuários cujo tuítes foram coletados, 
baseado em sua audiência, na contagem dos retuítes e na contagem das menções. 

4.2 Análise de influência por contagem de retuítes e menções 
A primeira análise consistiu em observar os 20 usuários mais retuitados (top 20) 

da amostra coletada sobre os temas Fórmula 1 e Black Friday. Percebeu-se que os 
primeiros usuários são responsáveis por grande parte dos conteúdos mais retuitados, 
como mostra a Figura 2. Este gráfico também evidencia que a audiência do usuário que 
envia o tuíte não tem relação direta com a propagação deste. É possível verificar 
usuários com grande audiência e menos retuítes do que outros. 

 
Figura 2 - Ranking dos 20 usuários mais retuitados e sua audiência referente 
ao tema Fórmula 1. 

Um fator curioso é a diferença de retuítes entre o usuário mais retuitado (top 1) e 
o 20º usuário, o usuário a3formula1 possui aproximadamente 4.000 retuítes e o usuário 
andyhone possui pouco menos de 1.000 retuítes. E essa quantidade tende a ser linear no 
gráfico para o restante dos usuários. Ainda, o mesmo comportamento ocorre para o 
tema Black Friday, onde também foi possível perceber que os primeiros usuários são 
responsáveis por grande parte dos conteúdos mais retuitados e a audiência do usuário 
não tem relação direta com a quantidade de retuítes. 

Por outra perspectiva, foi analisado a utilização da funcionalidade retuíte e o 
impacto que o TOP 20 usuários mais retuitados tem perante os outros. Foi possível 
observar que, de todos os tuítes coletados na amostra da Fórmula 1, 42% são retuítes, e 
na amostra do Black Friday, 46% são retuítes. Isso indica que a rede social Twitter é 
significativamente importante para a difusão de conteúdo, visto que muitos usuários 
fazem questão de enviar para seus seguidores um conteúdo que eles acharam 
interessante, um conteúdo de valor. O resto da amostragem de cada tema é formado por 
tuítes originais e não repetidos. Também foi possível observar que a soma da quantidade 
de retuítes dos 20 usuários mais retuitados representa 31% e 13%, para os temas 
Fórmula 1 e Black Friday, respectivamente, de todos os retuítes da amostra, que contém 
9.653 (Fórmula 1) e 261.089 (Black Friday) usuários. 

Dessa forma, foi possível identificar os usuários que são responsáveis pela maior 
parte da difusão de conteúdo na rede, representada pela métrica quantidade de Retuíte. 
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A mesma metodologia foi utilizada para analisar as amostras dos dois temas para 
o ponto de vista das menções. A hipótese de (Cha) com relação às menções – que são 
mais utilizadas para usuários que causam engajamento, como celebridades – também foi 
verdadeira neste trabalho. Os três primeiros usuários mais mencionados são, 
respectivamente: Mark Webber, Fernando Alonso e Felipe Massa. Mark Webber foi o 
usuário mais mencionado da amostra, apesar de não ter a maior audiência (representada 
em logaritmo de 10 na Figura 3 indicando, novamente, que a audiência quando 
analisada de forma isolada, não tem grande significado. 

 
Figura 3 - Ranking dos 20 usuários mais mencionados e sua audiência 
referente ao tema Fórmula 1 

Assim como o gráfico do TOP 20 usuários mais retuitados, este gráfico de 
menções também tem uma tendência linear após o vigésimo usuário, em que a 
quantidade de menções vai reduzindo pouco a pouco. Esta métrica não representa a 
difusão do conteúdo na rede, entretanto, identifica os usuários que causam engajamento 
sobre determinado assunto e isso pode ser utilizado estrategicamente para este objetivo. 
Do ponto de vista de marketing, por exemplo, é possível comprovar que é mais valioso 
patrocinar o piloto Mark Webber do que o Grojean, pois o Mark Webber é o centro das 
atenções. Porém, para validar esse exemplo, é importante também analisar o conteúdo 
da mensagem que estão mencionando este piloto para saber se são mensagens positivas 
ou negativas, o que foge do escopo desta pesquisa. 

Ao analisar a amostra das menções dos dois temas do ponto de vista do 
comportamento da funcionalidade de menções no Twitter, foi possível observar que de 
todos os tuítes coletados, apenas 25% contém menção, no tema Fórmula 1, e 13% no 
tema Black Friday. A grande maioria dos tuítes não fazem menção à outro usuário, um 
comportamento diferente comparado à funcionalidade retuíte que representa quase a 
metade da amostra. Ainda, com relação à participação dos 20 usuários mais 
mencionados perante todos os outros usuários mencionados, foi possível observar que 
43% das menções realizadas na amostra da Fórmula 1 e 22% na amostra do Black 
Friday foram para estes usuários. Os outros 57% (Fórmula 1) e 78% (Black Friday) das 
menções que ocorreram estão divididas para 9.600 e 57.614 usuários, entre Fórmula 1 e 
Black Friday, respectivamente. 

Com esses dados, foi possível identificar os usuários mais importantes do 
processo de difusão de conteúdo desses temas. Foi possível verificar que poucos 
usuários são responsáveis por grande espalhamento das informações e que a audiência 
dos usuários não é uma métrica que deve ser analisada de forma isolada, pois não revela 
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muita coisa. Também foi possível identificar quais usuários causam maior engajamento 
na rede, através do ranking de menções por usuário. 

A fim de comparar a relação dos retuítes e menções entre os outros temas (Copa 
do Mundo e FIFA, Dilma Rouseff, SuperBowl, Big Brother Brasil e Eleições), foram 
gerados gráficos de distribuição empírica acumulada (DEA). Esse gráfico revelou a 
relação custo-benefício no que se trata lidar com poucos usuários e gerar grande 
espalhamento de conteúdo na rede, resultados semelhantes aos demonstrados com os 
temas Fórmula 1 e Black Friday. Contudo, do ponto de vista de espalhamento de 
conteúdo por tema, não há novidade. Alguns temas são mais concentrados em poucos 
usuários do que outros. As figuras Figura 4a até Figura 4j exibem a Distribuição 
Empírica Acumulada (DEA) de como ocorre a concentração de retuítes e menções sobre 
cada um dos temas. 

 
a) DEA das menções (Copa do 
Mundo e FIFA) 

 
b) DEA dos retuítes (Copa do 
Mundo e FIFA) 

 
c) DEA das menções (Dilma 
Rousseff) 

 
d) DEA dos retuítes (Dilma 
Rousseff) 

 
e) DEA das menções (Superbowl) 

 
f) DEA dos retuítes (Superbowl) 
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Figura 4 - Comparativo dos retuítes e menções por Distribuições Empíricas 
Acumuladas entre os temas 

Como se pode observar acima, a ação de retuítes está mais concentrada em menos 
pessoas do que se forem verificadas as menções. Uma hipótese é a de que a quantidade 
de usuários que geram conteúdo de relevância dentro da rede social Twitter, 
consequentemente são mais retuitados, é muito limitada. Primeiro, é preciso ser um 
pensador; segundo, é necessário estar sempre atualizado; terceiro, é necessário estar 
gerando conteúdo com alta frequência no Twitter. Enquanto que as menções são 
distribuídas às celebridades e pessoas famosas que estão relacionadas a cada tema, uma 
quantidade bem maior visto que essa fama e respeito são obtidos através de outros 
esforços e não da interatividade dentro do Twitter. Normalmente estes esforços estão 
relacionados às profissões dos usuários. Também foi possível observar que o tema Big 
Brother Brasil possui maior concentração de menções do que os outros temas, onde 
10% dos usuários mencionados já representam, aproximadamente, 90% do total de 
menções da amostra, seguido dos temas: Dilma Rousseff, Copa do Mundo e FIFA, 
SuperBowl e Eleições. 

Do ponto de vista de retuítes, os temas mais com difusão de conteúdo mais 
concentrados em poucos usuários, em ordem, foram: Big Brother Brasil, Copa do Mundo 
e FIFA, Dilma Rousseff, SuperBowl e Eleições. Como citado, houve uma troca de 
posições entre o tema Dilma Rousseff e Copa do Mundo e FIFA ao comparar menções e 
retuítes. Isso significa que, existem mais celebridades relacionadas ao tema Dilma 
Rousseff do que ao tema Copa do Mundo e FIFA no Twitter. No entanto, a concentração 
de usuários gerando conteúdos relevantes é maior no tema Copa do Mundo e FIFA. 

Com esse estudo de contagem, foi possível conhecer os usuários que possuíram 
maior destaque na amostra, seja por retuíte ou por menção. Entretanto, não é possível 
afirmar com certeza que estes são usuários influentes na rede porque é possível que o 

 
g) DEA das menções (Big Brother 
Brasil) 

 
h) DEA dos retuítes (Big Brother 
Brasil) 

 
i) DEA das menções (Eleições) 

 
j) DEA dos retuítes (Eleições) 
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verdadeiro usuário influente tenha retuitado um usuário comum, fazendo com que o 
conteúdo se tornasse viral. 

4.3 Identificação das características presentes em conteúdos virais 
Os gráficos gerados para análise do comportamento da amostra foram realizados com 
duas visões. A primeira visão é com valores absolutos, ou seja, independentemente da 
quantidade de tuítes escritos, foram somados todos os retuítes da amostra e distribuído 
os percentuais de participação de cada grupo. Já a segunda visão, é demonstrada de 
forma relativa, ou seja, o maior ponto no gráfico considera a quantidade de retuítes 
dividido pela quantidade de tuítes existentes em seu grupo. Com essas duas visões é 
possível entender melhor a amostra e tomar decisões mais embasadas. 

Os dados foram extraídos de uma base de dados que contempla somente o tema 
“Fifa e Copa do Mundo”, no período de março à junho de 2014. Esta amostra possui 
exatamente 1.623.882 tuítes e a soma de todos os retuítes recebidos equivale a 
11.396.006 ao todo. 

Após analisar todos os histogramas, percebeu-se que não é possível tomar 
decisões baseado apenas na informação gerada pelos gráficos, porém é um bom começo 
para investigar os cenários que uma amostra possui. A junção de várias informações 
desse tipo é que pode gerar estratégias mais embasadas para entender como ocorre a 
difusão das informações de um determinado tema. 

4.3.1 Quantidade de retuítes por dia da semana 
A Figura 5a exibe um gráfico em que foi analisado a quantidade de retuítes por dia da 
semana. Verificando o eixo de percentual absoluto dos retuítes, é possível perceber que 
os dias em que ocorreram mais retuítes, comparando toda a amostra, foram a quarta e 
quinta-feira com mais de 18% de todos os retuítes em cada dia. De acordo com o 
percentual relativo de retuítes, verifica-se que a quinta-feira e a segunda-feira são os dias 
em que mais ocorrem retuítes por tuíte. Analisando a segunda-feira, especificamente, 
pode-se perceber que não e um dia em que ocorrem muitos retuítes ao todo (percentual 
absoluto), porém, apesar de ocorrer menos retuítes nesse dia, os conteúdos criados na 
segunda-feira são mais retuitados do que os tuítes criados na quarta-feira. Portanto, 
podemos afirmar que os tuítes criados na quinta e segunda-feira tendem a ser mais 
retuitados, no entanto, a maioria dos retuítes ocorrem entre quarta e quinta-feira. 

4.3.2 Quantidade de retuítes por horário 
Analisando o gráfico da Figura 5b, é possível perceber que a maioria dos retuítes desta 
amostra ocorrem durante o período noturno. No entanto, os tuítes criados durante o 
período da tarde são os mais retuitados, de acordo com o eixo de percentual relativo. 
Nota-se também que, apesar de ocorrer poucos retuítes durante a manhã, os tuítes 
criados nesse horário são muito retuitados. O horário da madrugada, por sua vez, indica 
que os tuítes criados neste período tem menos chance de ser retuitados. 

4.3.3 Quantidade de retuítes por quantidade de hashtags em um tuíte 
O gráfico desta seção compara a quantidade de retuítes com a quantidade de hashtags 
utilizada na mensagem. As hashtags são muito utilizadas categorizar as mensagens e 
não tem limite de quantidade em um tuíte. O limite é o do próprio tuíte (255 caracteres). 
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A figura Figura 5c exibe um gráfico separando os tuítes com nenhuma até cinco 
hashtags ou mais do que seis. Os tuítes escritos sem a utilização de hashtags (valor 0) 
concentra a maior parte de retuítes de toda a amostra. Contudo, o curioso é o pico do 
percentual relativo ocorre quando um tuíte possui 4 hashtags, indicando que os tuítes 
que possuem 4 hashtags em sua mensagem são os mais retuitados de toda a amostra. 

4.3.4 Quantidade de retuítes por quantidade de imagens em um tuíte 
Ao comparar a distribuição de retuítes por quantidade de imagens inseridas em um tuíte, 
percebe-se que aproximadamente 60% ocorrem em tuítes que não possuem imagens 
anexadas, como pode ser visto na Figura 5d. No entanto, analisando a curva do 
percentual relativo, percebe-se que os tuítes criados com 1 imagem anexada possui mais 
chances de ser retuitados do que os que não possuem imagens. Os tuítes que possuem 2 
imagens anexadas possuem também ótimas chances de serem retuitados, obtendo 
1400% de retuítes comparado a quantidade de tuítes escritos desta forma. 

4.3.5 Quantidade de retuítes por usuários que são verificados pelo Twitter 
(usuários oficiais) 

O objetivo deste gráfico é comparar a quantidade de retuítes com a classificação de 
verified que o Twitter possui. Essa classificação existe para garantir que uma pessoa ou 
personagem é o perfil verdadeiro desta mesma pessoal / personagem do mundo real, visto 
que é comum a criação de perfis falsos para atrair pessoas com diferentes objetivos. 

Pode-se afirmar, de acordo com o gráfico da Figura 5e, que os tuítes criados por 
perfis verificados tendem a ser mais retuitados do que os perfis que não foram 
verificados. A diferença percebida é muito significante, os perfis que não possuem 
verificação somam aproximadamente 500% de retuítes, enquanto que os perfis 
validados somam pouco mais de 3.500% retuítes. Apesar disso, a maioria dos retuítes 
existentes na amostra são provenientes de tuítes criados por perfis que não possuem 
validação do Twitter. Isso se explica porque este tipo de perfil representa a grande 
maioria do Twitter e produzem mais conteúdo. 

4.3.6 Quantidade de retuítes por quantidade de seguidores que o usuário que 
escreveu o tuíte possui 

O gráfico representado pela Figura 5f foi gerado com o objetivo de identificar qual é 
uma boa quantidade de seguidores que o usuário que escreve um tuíte deve ter para 
alcançar bom espalhamento de conteúdo pela rede social.  

Não foi possível chegar em número ideal de seguidores que o usuário deve possuir 
para ter mais chances de ser retuitado, porém, pode-se perceber que a tendência de ser 
mais retuitado é de quanto maior o número de seguidores. É interessante distribuir a 
amostra em números mais equalizados e em grupos menores para descobrir este valor. 
De acordo com o gráfico, os usuários que possuem entre 30.001 a 50.000 seguidores 
tendem a ser mais retuitados do que os outros, ignorando o grupo de mais de 50.000 
seguidores por ser muito genérico. 

Anais do WP2P+ 2016

13



  

4.3.7 Quantidade de retuítes por quantidade de amigos do usuário que escreveu o 
tuíte 

Este outro gráfico, por sua vez, faz a comparação da distribuição dos retuítes de acordo 
com a quantidade de amigos que o usuário escritor possui. A relação “amigo” é 
designada aos usuários que são seguidos pelo escritor do tuíte. 

A maioria dos retuítes ocorrem para os usuários que seguem até 1.000 perfis, ou 
seja, possui no máximo 1.000 amigos na rede social, como pode ser visto na Figura 5g. 
Também é possível assumir que os usuários que possuem entre 20.000 e 30.000 amigos 
ou mais que 50.000 amigos tendem a ser mais retuitados do que os outros. 

4.3.8 Quantidade de retuítes por quantidade total de tuítes escritos pelo usuário 
O último histograma analisado compara a distribuição dos retuítes da amostra de acordo 
com a quantidade de tuítes que o usuário já escreveu em toda sua história dentro da rede 
social Twitter. Assim, de acordo com a Figura 5h, a maioria dos retuítes estão 
distribuídos entre os usuários que possuem entre 10.001 e 20.000 tuítes escritos ou mais 
que 50.000 tuítes. No entanto, de acordo com a curva do percentual relativo, é possível 
perceber que os tuítes criados por usuários que possuem entre 3.001 a 4.000 tuítes 
criados foram os mais retuitados da amostra, podendo significar uma tendência. 

 
a) Retuítes por dia da semana 

 
b) Retuítes por horário 

 
c) Retuítes por hashtags em um 

tuíte 

 
d) Retuítes por imagens em um 

tuíte 
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5 Discussão 
A medida “Seguidores” não tem relação direta com a quantidade de retuítes ou 

menções dos usuários. Isto ocorre porque independente da audiência do usuário que 
criou o conteúdo, outros usuários que se interessarem por este conteúdo e retuitarem, 
esse conteúdo será enviado para seus respectivos seguidores, gerando um espalhamento 
exponencial pela rede. Assim, foi possível comprovar a hipótese de (Cha) que afirma 
que os retuítes equivalem ao valor de conteúdo de determinada mensagem e que os 
usuários mais retuitados são blogueiros e usuários comuns e usuários mais mencionados 
são pessoas públicas e celebridades. Ainda, as menções identificam quais usuários são 
responsáveis por causarem engajamento na rede. 

Com relação à distribuição das informações, um resultado interessante é que a 
distribuição de retuítes para diferentes assuntos são similares. Aproximadamente 50% 
da amostra, de cada um dos temas, trata-se de retuítes e a outra metade trata-se de tuítes 
originais e únicos, fazendo com que o Twitter apareça com um grande papel no meio 

 
e) Retuítes por usuários que são 

verificados pelo Twitter  
f) Retuítes por seguidores que o 

usuário que escreveu o tuíte possui 

 
g) Retuítes por amigos do 

usuário que escreveu o tuíte 

 
h) Retuítes por total de tuítes 

escritos pelo usuário 

Figura 5 - Histogramas do comportamento de usuários e mensagens no 
Twitter. 
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digital: compartilhar e difundir informações. E, de forma generalizada, foi possível 
constatar o Princípio de Pareto, em que aproximadamente 20% dos usuários mais 
influentes correspondem a mais de 80% de toda audiência de determinado assunto. 

Com a análise de comportamento dos usuários e tuítes foi possível perceber a 
diferença entre os momentos em que ocorrem mais retuítes versus momentos que cada 
conteúdo é mais retuitado. Sendo assim, é possível ter uma estratégia inicial para 
difusão de conteúdo, porém deve ser realizado separadamente para cada tema. 

6 Conclusão 
Foi desenvolvido um coletor de dados do Twitter que funciona 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, coletando todos os tuítes que sejam criados ou retuitados que possuam as 
palavras-chave especificadas pelo programador. Com este algoritmo, foi possível 
coletar mais de 62 milhões de tuítes com todos os metadados fornecidos pelo Twitter, 
composto por dados do próprio tuíte como também dados atuais do usuário que 
escreveu o tuíte e do usuário que retuitou, possibilitando, assim, que outro pesquisador 
já possua grande massa de dados para realização de estudos. 

Foi possível concluir que a massa de dados obtida é suficiente para uma boa 
análise de influência em redes sociais online, porém muito trabalho ainda é preciso ser 
realizado para chegar próximo a um resultado satisfatório, que permita a indução de um 
conteúdo e obtenha sua viralidade no Twitter. Técnicas de redes complexas e 
minerações de dados podem ser aplicadas nessa amostragem com o objetivo de entender 
melhor a amostra a partir de diferentes ângulos. Com os resultados obtidos nessa 
pesquisa, foi possível compreender melhor como os usuários se comportam na rede 
social Twitter. 
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Abstract. This paper investigates a new model for world wide web navigation. 
The main difference is that instead of using protocols from current Internet ar-
chitecture, i.e. HTTP/TCP/IP, we employ a future Internet initiative called No-
vaGenesis. NovaGenesis is being deployed since 2008 and currently has a C++ 
prototype for Linux.  The proposed model employs self-certifying names instead 
of HTTP hyperlinks. Instead of client/server model, we employ a publish/sub-
scribe approach. Web page contents are stored into network caches, improving 
performace. We report a successful implementation of NovaGenesis web 
through laboratory results that validate its advantages in terms of efficiency, 
flexibility and security. 
Resumo. Este artigo investiga um novo modelo para navegação na world wide 
web. A principal diferença é que ao invés de utilizarmos a arquitetura de pro-
tocolos da Internet atual, isto é o HTTP/TCP/IP, utilizamos uma arquitetura de 
Internet do futuro chamada NovaGenesis. A NovaGenesis encontra-se em de-
senvolvimento desde 2008 e atualmente conta com um protótipo em C++ para 
o Linux. O modelo proposto utiliza nomes auto-certificáveis no lugar de hyper-
links HTTP. Ao invés do modelo cliente/servidor, utilizamos comunicação pu-
blica/assina. O conteúdo das páginas web é armazenado em caches de rede, 
melhorando o desempenho da transferência de páginas. Reportamos uma im-
plementação do modelo de web NovaGenesis com resultados de laboratório que 
comprovam suas vantagens em termos de eficiência, flexibilidade e segurança.  
1. Introdução 

A world wide web é talvez a principal aplicação da Internet. Inventada por Sir Tim Ber-
ners-Lee em 1989, a web evoluiu muito desde a sua criação. As melhorias cobrem o mo-
delo de comunicação cliente/servidor, as linguagens de programação, a dinâmica de for-
mulários e aplicações, a diversidade de conteúdos e formatos, dentre muitos outros as-
pectos. Com o advento das chamadas propostas de Internet do futuro, muitos se pregun-
tam como ficará a web do futuro? Internet do futuro é o termo usado no meio acadêmico 
para denotar todos os projetos de evolução (ou revolução) da arquitetura da Internet. Al-
guns pesquisadores acreditam que a arquitetura da Internet do futuro será uma combina-
ção de propostas evolucionárias, que continuam o processo de adaptação dos protocolos 
de Internet, tal qual o IPv6 (sem quebra de paradigma). Outros pesquisadores acreditam 
que as arquiteturas futuras de Internet serão folha em branco (clean slate), quebrando os 
paradigmas atuais e implementando novas e revolucionárias propostas. Neste artigo, re-
portamos os desafios e resultados obtidos na implementação de um modelo folha em 
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branco para a navegação web. Esse modelo apoia-se sobre a arquitetura clean slate cha-
mada NovaGenesis. Propomos e testamos um navegador web que segue os paradigmas 
da NovaGenesis, dentre eles: modelo publica/assina com ciclo de vida integrado de ser-
viços e conteúdos, espaços ilimitados de nomeação e resolução de nomes, nomeação auto-
certificável, roteamento e encaminhamento de mensagens usando nomes, auto-certificá-
veis, armazenamento de conteúdos em cache de rede e operação baseada em contratos. 
Até onde sabemos não existe outro trabalho de web para Internet do futuro com essas 
características.  
O modelo da web NovaGenesis consiste de: (i) um serviço que publica páginas web e 
seus conteúdos usando uma interface publica/assina distribuída – as páginas são armaze-
nadas em caches de rede de forma distribuída usando estruturas de dados hash table; (ii) 
um browser usado para assinar páginas web e ligações entre nomes armazenados na rede. 
O navegador web é nomeado como NGBrowser, e é uma aplicação Peer-to-Peer (P2P) 
inserida no contexto da NovaGenesis, permitindo efetuar pesquisas e requisições de con-
teúdo, bem como páginas web, imagens, textos, entre outros objetos de informação. Tais 
objetos podem ter formatos binários, assim o usuário pode navegar pelo conteúdo com a 
mesma experiência da Internet atual. A Figura 1 ilustra a arquitetura desenvolvida neste 
artigo e seus principais serviços e comunicações entre processos. 

 
Figura 1 - Modelo da Arquitetura NGBrowser e NovaGenesis. 

Diferente do modelo atual HTTP, a NovaGenesis utiliza o modelo publica/assina para o 
envio e obtenção dos dados na rede. Os hosts, processos e conteúdo são todos nomeados 
por um código hash (sequência binária fixada em 128 bits) e relacionados através de um 
grafo de ligações entre nomes que é armazenado de forma distribuída na rede. 
Para a navegação web na arquitetura NovaGenesis foram desenvolvidas também ferra-
mentas para adequação de páginas web já existentes para o novo modelo, chamadas de 
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NGConverter e NGAppPublisher. Seus papéis são respectivamente os de transformar um 
site web comum em um formato de site web NovaGenesis e publicá-los a rede para que o 
site seja posteriormente acessado pelo NGBrowser através de um serviço intermediário 
chamado NGAppComunicator. A Figura 2 ilustra como esses componentes interagem 
entre si. 

 
Figura 2 - Fluxo de entrada e saída da conversão e publicação de sites. 

É esperado que o NGBrowser seja mais rápido e seguro que um navegador comum e que 
também faça uma economia de taxa de bits. No modelo proposto é possível obter um hash 
de qualquer conteúdo antes que seja efetuado o download do conteúdo. Desta forma, é 
possível se certificar de que o conteúdo solicitado é o mesmo que se encontra no cache, 
assim, os sistemas de cache serão mais eficientes descartando a necessidade de realizar 
um download de um arquivo já existente. Embora isso já exista na navegação web atual, 
na NovaGenesis o modelo publica/assina utiliza nomes auto-certificáveis, o que aumenta 
a segurança no acesso aos objetos de informação [Ghodsi e Koponen e Rajahalme e Sa-
rolahti e Shenker 2013]. Ainda, somente conteúdos autorizados podem ser acessados atra-
vés dos seus códigos hash. Assim, o navegador pode efetuar o hash do conteúdo e se 
certificar de que o conteúdo obtido foi o solicitado. O NGBrowser prova a possibilidade 
de uma navegação em uma Internet do futuro através do modelo publica/assina, podendo 
obter mais vantagens como a de possuir um cache mais eficiente e uma navegação mais 
segura do que o HTTP da Internet atual.  
O restante desse artigo é organizado como segue. Na Seção 2 é feita uma descrição da 
arquitetura NovaGenesis e os seus subsídios para um novo modelo de web. Na Seção 3 
apresentamos algumas outras tecnologias usadas na implementação do novo modelo web 
proposto, tais como D-Bus e Qt. Na Seção 4 apresentamos os novos serviços NovaGene-
sis criados para navegação web com nomeação auto-certificável, comunicação via pu-
blica/assina, roteamento baseado em nomes auto-certificáveis e network caching. Na Se-
ção 5 reportamos os resultados dos testes feitos no ICT Lab. do Inatel. Por fim, na Seção 
6 concluímos o artigo. 
2. NovaGenesis 
A NovaGenesis (NG) é uma arquitetura convergente que integra a troca, processamento 
e armazenamento de informações. Pode ser vista como uma arquitetura de Internet do 
futuro integrada a computação em nuvem. O projeto surgiu em 2008, mas foi em 2012 
que houve a implementação de uma primeira prova de conceito. A NovaGenesis visa a 
integração dos princípios fundamentais de design que estão sendo considerados na Inter-
net do futuro em um modelo único, convergente e auto similar. A NovaGenesis adota 
vários paradigmas como o de auto-organização de baixo para cima (de pequenos progra-
mas para grandes sistemas distribuídos), nomeação de serviços e conteúdos, exposição de 
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recursos, virtualização de substrato, nomes auto certificáveis (SCN - Self-Certifying Na-
mes), modelo de comunicação publica/assina, ciclo de vida de entidades física e virtuais, 
sejam processos, hosts ou objetos de informação.  
A NovaGenesis não implementa qualquer protocolo TCP/IP ou aplicações de rede conhe-
cidas, baseando-se atualmente em quatro processos principais: HTS, PSS, GIRS e PGS. 
O hash table service (HTS) é um resolvedor distribuído de nomes e cache de rede, capaz 
de resolver nomes entre qualquer namespace usado e armazenar ligações entre nomes, 
bem como conteúdos em tabelas hash. O generic indirection resolution service (GIRS) é 
responsável por escolher o HTS que irá armazenar uma dada ligação entre nomes, arma-
zenando o endereço dos HTS que guardam determinados pares < chave, valor(es) >. O 
publish/subscribe service (PSS) implementa uma interface publica/assina distribuída 
usada pelos demais serviços NovaGenesis para disponibilizar ligações entre nomes e con-
teúdos na rede [Pedro e Junior e Amorim 2013], [Alberti e Fernandes e Casaroli e Oliveira 
e Júnior e Singh 2014]. Por fim, o proxy/gateway service (PGS) encapsula mensagens 
NovaGenesis diretamente sobre um Network Socket (NS) do tipo Raw que recebe e envia 
datagramas que não incluem cabeçalhos de link[die.net 1996], ou seja, não é necessário 
utilizar quaisquer protocolos da camada de rede já existentes. Tipicamente, as mensagens 
NovaGenesis são encapsuladas diretamente sobre tecnologias de enlace (tais com Ether-
net e Wi-Fi). Porém, a versão corrente da arquitetura ainda carece de um protocolo de 
transporte como o TCP. A Figura 3 ilustra a arquitetura NovaGenesis para rede local. 

 
Figura 3 – Arquitetura NovaGenesis ilustrada para uma rede local. 

2.1. Hash Table Service (HTS) 
O serviço de tabela hash é o processo responsável por armazenar (em cache) conteúdos, 
informações sobre hosts, processos ou relacionamentos entre eles. Os relacionamentos 
são efetuados através de uma chave associada a vários valores, onde as chaves ou valores 
assumem uma sequência em bits no formato de String (sequência de caracteres terminado 
com ‘\0’). Cada valor pode ser associado a outras chaves que por sua vez possuem outros 
valores. Desta forma os relacionamentos podem ser comparados a grafos cíclicos. Os ar-
quivos também podem fazer parte dessa associação, de forma indireta, na qual um arquivo 
é representado por um SCN obtido através do hash do próprio arquivo e o valor é o ca-
minho onde o arquivo é armazenado no sistema operacional. 
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2.2. Generic Indirection Resolution Service (GIRS) 
O serviço de resolução de indireções genéricas é um processo que seleciona qual HTS irá 
guardar uma ligação entre nomes no formato < chave, valor(es) >, tal como descrito na 
subseção anterior. Seu papel é escolher a instância de HTS para cada par chave/valor, 
balanceando a carga, distribuindo igualmente as informações disponíveis entre as hash 
tables. 
2.3. Publish/Subscribe Service (PSS) 
O serviço de publica/assina é responsável por gerar permissões de acesso a ligações entre 
nomes publicadas. Portanto, ele faz o rendezvous entre serviços que publicam e assinam 
pares chave/valor. Todos os processos NovaGenesis devem utilizar o PSS para publi-
car/assinar qualquer conteúdo e/ou ligações entre nomes. 
2.4. Proxy/Gateway Service (PGS) 
O serviço proxy/gateway é o processo responsável por estabelecer a comunicação entre 
hosts. Cada PGS é executado em um host e efetua o protocolo de descobrimento da No-
vaGenesis para mapear e rotear dados entre eles utilizando as tecnologias de enlace. 
3. NovaGenesis Web 
Para uma navegação web mínima, considere que há uma comunicação ponto-a-ponto en-
tre dois hosts diferentes. O cliente requisita o conteúdo desejado a um servidor e o servi-
dor fornece o conteúdo ao cliente, que por sua vez exibe o conteúdo requisitado. Fazendo 
uma comparação com a Internet atual e a NovaGenesis, a Internet atual precisa dos se-
guintes componentes para esse cenário: servidor DNS para resolução de nomes em IPs, 
servidor de página (hospedagem), protocolo de comunicação entre o cliente e servidor 
(HTTP) para efetuar a entrega do conteúdo solicitado sobre o TCP/IP [Fielding and Res-
chke 2014]. Já a NovaGenesis utiliza dos processos PSS/GIRS/HTS para realizar as tare-
fas que seriam do DNS e servidor de página. O modelo publica/assina substitui o proto-
colo de comunicação (HTTP) para transferência de conteúdo. Na Internet atual, uma pá-
gina web comum utiliza da linguagem de programação HTML para criar sites interativos 
que podem ser interpretados por navegadores [W3C 2014]. A linguagem de programação 
HTML não é fortemente ligada ao HTTP ou TCP, portanto ela foi adotada neste artigo 
para ser utilizada na NovaGenesis da mesma forma que é utilizada na Internet atual. Po-
rém, os Identificadores Uniforme de Recurso (URI), utilizados para encontrar um recurso 
na Internet, são modificados para acomodar a arquitetura de rede adotada. 
3.1. NGConverter 
O NGConverter é uma ferramenta utilizada para converter um site web utilizado na In-
ternet atual em uma página para ser utilizado na NovaGenesis. Esta conversão se resume 
em cinco etapas que são executadas em ordem conforme ilustra a Figura 5. Cada página 
web tem um descritor que é extraído da página e formatado em JSON, conforme ilustra a 
Figura 6. O principal objetivo do NGConverter é preparar o site de tal forma que simpli-
fique o método de publicação executado pelo NGAppPublisher, discutindo logo em se-
guida. No final da execução desta ferramenta, é esperado que todos os arquivos do site 
utilizem apenas SCNs, bem como que todo o conteúdo de seus arquivos dependentes 
também esteja nomeado de forma auto-certificável. Ainda, é gerada uma lista de palavras 
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chaves de cada página web. Todos os arquivos são convertidos e armazenados em uma 
única pasta, mesmo que um site contenha subpastas. Também não existem arquivos com 
nomes diferentes para um mesmo conteúdo, somente um SCN é utilizado em diferentes 
sites, uma tremenda vantagem de se usar os SCNs. 

 
Figura 4 - Processo de conversão de site. 

 
Figura 5 - Conteúdo de um descritor. 

3.1.1 Exemplo de conversão de um único site 
No lado esquerdo da Figura 7 demonstra-se um exemplo de uma estrutura de site web 
simples que poderia ser utilizado tanto na Internet atual, quanto em novas arquiteturas de 
rede. Esta estrutura serve de entrada para o NGConverter, que após convertido, resulta na 
parte direita da Figura 7. É esperado que após a conversão do site, esse tenha 2 arquivos 
a mais para cada arquivo HTML do site original. Eles representam o descritor e a lista de 
palavras-chaves do arquivo HTML. Em uma rápida análise a Figura 7, é possível observar 
o arquivo com extensão “_wordlist”, que representa a lista de palavras-chaves e o descri-
tor deste HTML, representado pelo mesmo nome do arquivo da lista de palavras-chaves, 
porém sem a extensão “_wordlist”. 
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Figura 6 - Demonstração do antes e depois da conversão do Site Exemplo 01. 

A Figura 8 reporta as atividades realizadas pelo NGConverter durante a conversão do Site 
Exemplo 01. Através dele é possível notar as tarefas descritas na Figura 5, onde os arqui-
vos isolados neste exemplo representam as imagens: 01.jpg, 02.jpg e 03.jpg. 

 
Figura 7 – Conversão do Site Exemplo 01. 

3.2. NGAppPublisher 
O NGAppPublisher é um processo que possui os protocolos NovaGenesis e assim se co-
munica com outros processos da rede. Dessa forma é possível realizar as operações de 
publicação e assinatura de ligações entre nomes e/ou objetos de informação. Este processo 
é temporário e é executado somente com o objetivo de ler uma pasta com os arquivos 
preparados pelo NGConverter e publicá-los na rede NovaGenesis. A associação efetuada 
na publicação é simples, do qual cada SCN é associado ao arquivo respectivo arquivo. 
Isto, torna possível o acesso direto ao arquivo apenas utilizando o SCN. Outra etapa rea-
lizada, é a associação das palavras-chaves extraídas das páginas para o respectivo SCN 
do descritor. Desta forma, é possível buscar uma palavra-chave e descobrir qual página 
ela está inserida. Cada palavra-chave pode ser associada a mais de um descritor, resul-
tando na descoberta de mais de uma página que está inserida a mesma palavra-chave, por 
ex.: comparado ao sistema de busca do Google que retorna ao usuário as páginas encon-
tradas através da palavra-chave buscada. 
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3.3. NGAppCommunicator 
O NGAppComunicator é um processo que também possui os protocolos da NovaGenesis 
e assim como o NGAppPublisher também pode realizar as operações de publicação/assi-
natura. A diferença é que esse é executado durante o tempo em que o navegador web é 
usado. Sua finalidade é expor uma API de acesso simples ao NGBrowser, retirando toda 
a complexidade do protocolo na aplicação visual. A exposição desta API é efetuada atra-
vés do D-Bus, portando mais de uma aplicação visual diferente pode utilizar essa funcio-
nalidade. O principal objetivo do NGAppComunicator é intermediar a comunicação entre 
a aplicação visual e a arquitetura NovaGenesis, abstraindo funcionalidades simples e usu-
ais as diferentes aplicações visuais com essa finalidade. Neste artigo, dois métodos foram 
criados: (i) o SearchByMurmur para solicitar acesso direto ao conteúdo; e o (ii) Search-
ByLiteral para solicitar todos os descritores de uma ou mais palavras-chaves requisitas 
pelo usuário. Um método deve ser implementado no requisitante – chamado de “com-
plete” – para receber uma lista de SCNs como resposta ao invocar os métodos Search-
ByLiteral ou SearchByMurmur. Os parâmetros para as chamadas aos métodos Search-
ByLiteral e SearchByMurmur, bem como o retorno através do “complete” são formatados 
usando JSON com um array de strings.  
O NGAppComunicator implementa um sistema de cache que verifica a existência de ar-
quivos em disco local para efetuar o pedido de arquivos a rede NovaGenesis. Esta funci-
onalidade se baseia da seguinte forma: quando uma lista de SCNs é recebida como resul-
tado de qualquer busca, esta lista é comparada com a que existe em disco. Caso exista, 
não é efetuada a assinatura do arquivo. O mesmo acontece quando ocorre um pedido de 
assinatura de um arquivo através do browser, sendo que ele já foi assinado anteriormente. 
Também implementa o sistema de segurança, em que é checado o SCN do conteúdo com 
o SCN solicitante, caso sejam incoerentes o arquivo é descartado. 
3.4. NGBrowser 
O NGBrowser é um software aplicativo visual que o usuário utiliza para navegar na web 
NovaGenesis. A comunicação com a NovaGenesis é realizada através do NGAppComu-
nicator que emprega D-Bus. As URLs de acesso ao conteúdo definem o processo decisó-
rio que escolhe qual método do NGAppComunicator será chamado. Neste artigo, foram 
definidas somente dois tipos de URLs, as que começam com “ngs://” (NovaGenesis Se-
arch) e as que começam com “ngu://” (NovaGenesis Unique), outros tipos serão definidos 
futuramente para agregar várias funcionalidades ao usuário. O NGBrowser implementa a 
chamada recursiva de dados dependentes para exibir a página, por ex.: caso um HTML 
dependa de um arquivo CSS, é efetuada uma assinatura do conteúdo CSS através da URL 
NGU e se houver uma imagem atribuída dentro deste assinado, uma nova assinatura desta 
imagem será requisitada novamente através da URL NGU. As chamadas recursivas são 
identificadas somente após o download do conteúdo ser concluído. 
3.4.1 NovaGenesis Search (ngs://) 
As URLs do tipo “ngs://” são utilizadas para pesquisa e são compostas por palavras-cha-
ves em linguagem natural podendo conter espaço entre elas. As palavras-chaves são as 
escolhidas pelo usuário com o desejo de encontrar páginas web que as contenham. Exem-
plo: “ngs://carro vermelho”, traz como resultados páginas que contenham as palavras-
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chaves carro ou vermelho. Na versão utilizada pelo artigo não existe uma ordem de clas-
sificação para exibir os resultados encontrados. Estas URLs invocam o método Search-
ByLiteral do NGAppComunicator, que quando finalizado, invoca o método “complete”, 
passando uma lista de SCNs dos descritores das páginas. O navegador por sua vez abre 
cada descritor e formata o conteúdo para uma página comum, exibindo em cada linha o 
título, descrição da página web e um link de acesso a esta página encontrada. 
3.4.2 NovaGenesis Unique (ngu://) 
As URLs do tipo “ngu://” são utilizadas para requisitar um único conteúdo da rede, seja 
uma foto, página, scripts, stylesheet, etc. Qualquer conteúdo em formato de arquivo. O 
método “ngu://” é uma URL que referência a um SCN. É uma URL geralmente utilizada 
para um acesso direto ao arquivo, podendo ser usada em tags HTML como “<img 
src=’’>” ou “<a href=’’>” que exigem em seus parâmetros src ou href, respectivamente. 
Por definição, as tags que requisitam um conteúdo direto não necessitam da palavra 
“ngu://”, somente o SCN já é o suficiente para o NGBrowser identificar a requisição de 
único arquivo. O método “ngu://” pode ser digitado através da barra de endereços do 
navegador, ex.: “ngu://EC9E8A5F6354AD70812196ABB89ECAEB”, que carrega o 
conteúdo por trás desse código hash hexadecimal. 
4. Resultados Experimentais 
A arquitetura utilizada para este experimento foi a mesma ilustrada na Figura 1, onde o 
meio de comunicação adotado foi a tecnologia Ethernet. Foram construídos 11 sites com 
uma página contendo palavras aleatórias e 3 fotos. Cada site teve 2 fotos repetidas dos 
outros 10 sites, seguindo a mesma estrutura do tópico “4.1.1”. Os próximos tópicos estão 
relacionados a preparação das páginas web, inicialização da NovaGenesis, publicação das 
páginas web e por fim a navegação utilizando as URLs “ngs://” e “ngu://”. 
4.1 Preparação das páginas web 
Com os sites de exemplo construídos, inicia-se a conversão através da ferramenta 
NGConverter. É esperado que tanto a pasta de origem quanto a pasta resultante da con-
versão contenham 45 arquivos no total. Pois, o conversor irá retirar 2 arquivos duplicados 
de cada site e gerar mais 2 arquivos de cada HTML, totalizando a mesma quantidade. A 
Figura 9 demonstra a pasta resultante da conversão. 

 
Figura 8 - Resultado da conversão dos 11 sites. 
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4.2 Inicialização da NovaGenesis 
Para que a NovaGenesis esteja funcionando em dois computadores diferentes, primeiro é 
necessário executar seus principais processos no host que assumirá o papel de servidor de 
páginas. Desta forma os processos estarão aptos a se comunicarem entre si, inclusive pe-
las interfaces de rede. Logo em seguida, em outro host, já se pode iniciar o host cliente 
que se conecta automaticamente a NovaGenesis. A Figura 10 demonstra os quatro prin-
cipais processos da NovaGenesis em execução: PGS, GIRS, PSS, HTS da esquerda para 
a direita e de cima para baixo. Nesta tela, eles aguardam o cliente se conectar. 

 
Figura 9 - Quatro principais processos da NovaGenesis. 

4.3 Publicação das páginas web 
Toda a publicação é efetuada através do NGAppPublisher que se conecta à rede Nova-
Genesis. O processo NGAppPublisher utiliza os arquivos convertidos pelo NGConverter 
para iniciar as publicações. Na solução proposta nesse artigo, as páginas são publicadas 
no cache de rede da NovaGenesis (chamado HTS), ao invés de ficarem armazenadas em 
servidores Web acessíveis via HTTP. A Figura 11 reporta o processo NGAppPublisher 
comunicando-se com os outros processos NovaGenesis. A Figura 12 reporta a publicação 
da foto “02.jpg” do site Exemplo 01. A Figura 13 reporta a associação das palavras-cha-
ves “vel”, “nunc”, “turpis”, “condimentum” e “pretium” ao descritor do site Exemplo 01 
com SCN “AA6C9E8353DDCE9E934EE2C77B7D4A72”. Após o termino das publica-
ções e o encerramento do processo NGAppPublisher, o HTS contém todos os arquivos 
dos sites gerados. Então, a Figura 14 reporta os arquivos publicados. Nota-se que o nú-
mero de arquivos publicados (35 arquivos) é menor do que quando se considera os arqui-
vos temporários, pois todos os arquivos com extensão “_wordlist” não foram publicados, 
mas sim lidos para criar a associação entre a palavra-chave e o descritor da página HTML 
em questão. 
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Figura 10 – Log de execução do NGAppPublisher. 

 
Figura 11 - Mensagem NovaGenesis de publicação de arquivo. 

 
Figura 12 - Associação de palavras-chave a um descritor. 

 
Figura 13 - HTS após o término das publicações. 

4.4 Navegação 
Para iniciar a navegação na NovaGenesis é preciso iniciar o processo NGAppCommuni-
cator que irá intermediar a comunicação entre o NGBrowser e a NovaGenesis. Quando o 
processo estiver concluído, será exibida a mensagem: “Buffer Empty, nothing to subs-
cribe”. A Figura 15 demonstra essa imagem. 
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Figura 14 - NGAppCommunicator em espera por navegadores. 

Logo, o NGBrowser é iniciado e os testes são realizados. Inicia-se por uma pesquisa pela 
palavra-chave “01” com a intenção de encontrar o “Site Exemplo 01” e depois a pesquisa 
pelas palavras-chaves “ipsum vac”, para encontrar todos os sites publicados. As Figuras 
16 e 17 demonstram o resultado das pesquisas. É possível observar o NGAppCommuni-
cator exibindo uma nota de que os arquivos foram assinados “WORD was subscribed”. 
Em ambos os testes, as exibições dos resultados aconteceram de forma correta no 
NGBrowser. 

 
Figura 15 - Assinatura encontrada e obtida com sucesso. 

 
Figura 16 - Resultado do NGS de um site (esquerda) e de vários sites (direita). 
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Em seguida, a Figura 18 reporta outros dois testes. Primeiro, com um clique sobre o link 
de um site exemplo resultado do NGS e segundo a exibição de um conteúdo através da 
URL NGU. 

 
Figura 17 - Exibição da página HTML (esquerda) e o acesso com o NGU (di-

reita). 

4.5. Eficiência do Cache 
Para validar o ganho de eficiência do cache NovaGenesis, foi realizada uma comparação 
entre o NGBrowser e um navegador comum, ignorando o overhead de ambos os proto-
colos das redes. A Figura 19 representa o acumulo em bytes trafegados começando do 
site 1 até 11. 

 
Figura 18 - Eficiência do cache do NGBrowser. 

5. Conclusão 
Este artigo reporta que é possível haver a navegação através de websites utilizando o mo-
delo publica/assina. Este modelo se mostrou eficaz, dispensando a necessidade da imple-
mentação do protocolo HTTP. Ferramentas podem ser desenvolvidas para facilitar a mi-
gração de websites de forma automática. O NGAppCommunicator é um processo que 
pode servir de exemplo para outros projetos de Internet do Futuro com o âmbito de for-
necer facilidades de acesso a diferentes redes através de APIs. Dentre as vantagens, estão 
a redução da complexidade de implementações de acesso a rede que os navegadores pos-
suem e compartilhamento de um mesmo sistema de cache.  
O uso de nomeação auto-certificável torna o sistema de cache eficiente devido a possibi-
lidade de consultar conteúdos e certificá-los mesmo antes de realizar um download. Desta 
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forma é possível obter uma economia de dados significativa, conforme reporta a Figura 
19. Nela constata-se uma economia de aproximadamente 6 KBytes. Este valor depende 
da quantidade de repetições de conteúdo copiadas em diferentes sites. O sistema de cache 
dos navegadores atuais só são eficientes caso o conteúdo que os veiculam tenham a 
mesma URL [Ilya 2014]. Os nomes auto-certificáveis ainda permitem que os dados sejam 
transferidos com verificação de integridade, pois conteúdos que tenham códigos hash di-
ferentes são descartados pelo NGAppCommunicator. Esse artigo contribuí com a comu-
nidade mediante a implementação deste NGBrowser. Futuramente, novos recursos serão 
implementados nesta aplicação para que ela alcance todas funcionalidades existentes hoje 
na Internet atual. Também, serão feitos testes em escalas maiores para aprofundar a aná-
lise de desempenho. 
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Abstract. Due to the increase in the number of home networks and devices con-
nected to it, the search for contents in the Internet and the video streaming
from networks like YouTube and Netflix has also increased. Thus began a race
to increase the bandwidth available in both the core and in the access (home)
networks. In this context, one of the Future Internet proposals must be highligh-
ted: the Named Data Networking (NDN), a new network architecture that tends
to release part of these flows in the core of the Internet and brings it to the edge
of the network. In this paper, we explore NDN in different topologies that repre-
sent home networks in order to evaluate its performance and implementation
feasibility in low cost and open network devices.

Resumo. Devido ao crescimento na quantidade de redes residenciais e de no-
vos dispositivos conectados a ela, cresceu a busca por conteúdo na Internet,
e o streaming de vı́deos. Assim, se iniciou uma corrida para aumentar da
largura de banda disponı́vel tanto na Internet quanto nas residências. Nesse
contexto, dentre as propostas para a Internet do Futuro uma se destaca: o Na-
med Data Networking (NDN), uma nova arquitetura de rede que tende a liberar
parte do fluxo presente no núcleo da Internet, trazendo-o para a borda da rede.
Neste artigo o NDN é explorado em topologias que representam as redes resi-
denciais, com o objetivo de avaliar o seu desempenho e a sua viabilidade de
implementação em dispositivos abertos e de baixo custo.

1. Introdução
Com o crescimento da largura de banda disponı́vel nas redes residenciais, a popularização
dos dispositivos móveis e dos dispositivos ligados à Internet das Coisas, há um cresci-
mento considerável no interesse em pesquisa e desenvolvimento voltado para as redes
orientadas a conteúdo, centradas na informação. Atualmente, aplicações de distribuição
de conteúdo representam mais de 60% do tráfego da Internet [Sandvine 2014] e a Cisco
prevê a triplicação do tráfego IP entre 2014 e 2019, sendo que 80% deste tráfego será de
streaming originado em redes como YouTube e Netflix.

∗This work has received funding from CNPq, CAPES and FAPES. In addition, it is part of the FUTE-
BOL project, which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 for research, techno-
logical development, and demonstration under grant agreement no. 688941 (FUTEBOL), as well from the
Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) through RNP and CTIC.
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Para atender toda essa demanda e aumentar a eficiência na distribuição de
conteúdos, dentre as diversas propostas de redes que surgiram no contexto da Internet
do Futuro destaca-se o Named Data Networking (NDN) [Lixia Zhang and Zhang 2014],
uma arquitetura que dá lugar de destaque para a identificação e distribuição de conteúdos
nas redes. O NDN tende a liberar parte dos fluxos que atravessam o núcleo da Internet,
especialmente fluxos de conteúdos muito populares, trazendo-os para as bordas, arma-
zenando conteúdo em cache nos elementos da rede (in-network caching) e promovendo
roteamento baseado nos nomes dos conteúdos requisitados.

Entretanto, existem questões que ainda não foram exploradas: é possı́vel
aproveitar-se da implementação oficial da rede NDN em um ambiente de redes
domésticas? Quais seriam as principais dificuldades nessa adaptação? Como premissa,
este trabalho acredita que para que haja sucesso na implementação de uma rede NDN
doméstica, os equipamentos de hardware utilizados devem ser acessı́veis e de baixo custo
com desempenho igual ou superior ao desempenho da Internet tradicional, já utilizada em
nossas residências.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal realizar uma avaliação
de desempenho de hardwares de baixo custo, mais especificamente dispositivos do
tipo Raspberry Pi1 e switches RouterBoard2, para implementação de uma rede NDN
doméstica. Esses dispositivos foram escolhidos devido à sua popularidade, credibilidade
e baixo custo. Os sistemas operacionais nativos foram substituı́dos pelo OpenWrt3 no
switch RouterBoard e Raspbian4 no Raspberry Pi, ambas distribuições Linux, especiali-
zadas em sistemas embarcados. Essa substituição foi necessária para obtenção de acesso
completo à administração do sistema embarcado (root) e posterior instalação, mediante
adaptações, da implementação disponibilizada pela comunidade NDN.

A partir de um cenário simples, porém tı́pico nas redes residenciais, simulando
o acesso de um usuário através de rede sem fio buscando algum conteúdo na rede atrás
do roteador de acesso, realizou-se diversos testes experimentais de vazão, utilização de
CPU e memória nos equipamentos selecionados. Estes equipamentos foram habilitados
com a implementação NFD [Afanasyev et al. 2015] da rede NDN e nos testes utilizamos
as ferramentas de geração de tráfego e monitoramento desenvolvidas e indicadas pela
própria comunidade NDN, assim como outras ferramentas abertas e de domı́nio público,
tais como mpstat, top e nload.

O restante deste artigo está dividido da seguinte forma: A Seção 2 aponta os prin-
cipais trabalhos relacionados, voltado para implementações de redes NDN em diferentes
cenários e as principais contribuições deste artigo. A Seção 3 apresenta os principais
conceitos relacionados às redes orientadas a conteúdo, com ênfase na proposta da rede
NDN. A Seção 4 descreve os cenários de avaliação usados neste trabalho, enquanto, os
resultados dessas avaliações são apresentados na Seção 5. Por fim, a Seção 6 se destina à
conclusão do trabalho apontando direcionamentos para pesquisas futuras.

1https://www.raspberrypi.org/
2http://routerboard.com/
3https://openwrt.org/
4https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
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2. Trabalhos Relacionados
A grande maioria dos trabalhos relacionados às Redes Orientadas a Conteúdo fazem
uso de simulações para avaliação de propostas de algoritmos de encaminhamento,
disseminação de conteúdo e estratégias de caching. Entretanto, esta seção irá destacar
trabalhos que envolvem aplicações diversas usando redes de conteúdo e o uso de disposi-
tivos de baixo custo para implementação de redes NDN.

Em [Baccelli et al. 2014] os autores avaliam a viabilidade de implementação, as
vantagens e os desafios de se implementar uma rede centrada em conteúdos para su-
porte à aplicações na Internet das Coisas (IoT). É feita uma avaliação experimental de
uma implementação NDN-lite em hardware especı́fico. Os resultados mostraram uma
redução na troca de mensagens de controle na rede e um aumento na disponibilidade das
informações na rede.

Navigo [Giulio Grassi 2015] é a implementação de um mecanismo de encami-
nhamento de pacotes em redes veiculares usando redes NDN. Na proposta, ao invés
de encaminhar pacotes de Interesse (por conteúdos) para um veı́culo em especı́fico,
encaminha-se o interesse pelo conteúdo independentemente de sua localização. Embora o
artigo apresente resultados promissores, e tenha o mérito de aplicar o conceito de redes de
conteúdo em cenários de redes veiculares, toda a avaliação é feita através de simulação,
sem nenhuma implementação em dispositivos de hardware.

Redes NDN também podem auxiliar em pesquisas climáticas, tais com o proposto
por [Olschanowsky et al. 2014]. Neste trabalho as informações de sensores de tempera-
tura, pressão e umidade, usados em aplicações climáticas, são requisitados à rede sem
um destino fixo (um sensor especı́fico). Os dados são nomeados e recuperados em qual-
quer sensor que possua a informação requisitada. O trabalho está em seu inı́cio, sem
implementação concluı́da ou resultados prévios.

Em [Gabriel Mendonca 2015] é apresentado um sistema de nano caches residen-
ciais para distribuição de vı́deo sob demanda. Os autores usam roteadores domésticos
cujo firmware fora substituı́do pelo OpenWRT para implementação de um protótipo. Em-
bora seja uma proposta aderente ao conceito de redes de conteúdo, não fazem uso da
proposta oficial de redes CCN e de nenhuma de suas implementações usuais, tais como o
NDN.

Por fim, em [Westphal et al. 2015] os autores propõem o uso de NDN e disposi-
tivos Raspberry Pi para rastreamento de dispositivos perdidos, o trabalho ainda é muito
recente e em andamento, portanto pouco se pode afirmar sobre os resultados.

Após destacar esses trabalhos, é possı́vel afirmar que o uso de redes NDN (ou
redes centradas em conteúdo) vem crescendo bastante e com possı́veis aplicações em di-
ferentes cenários. Desta forma, a principal contribuição deste trabalho é avaliar o desem-
penho e apresentar os principais desafios do uso de NDN em dispositivos de baixo custo
em uma rede residencial. Até onde os autores possuem conhecimento, essa abordagem é
inédita na literatura.

3. Caracterı́sticas do modelo NDN
O Named Data Networking (NDN) é uma nova proposta de arquitetura que muda radical-
mente o paradigma de comunicação de Internet, substituindo o IP (Internet Protocol) por
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conteúdos nomeados [Wentao Shang and Zhang 2014], conforme explicitado na Figura
1(a). O NDN define dois tipos de pacotes: Interesse que transportam as solicitações
de conteúdos nomeados e os Dados, que transportam os conteúdos, como podem ser
observados na Figura 1(b).

(a) Diferença entre a pilha de protocolos TCP/IP e a
abordagem NDN

(b) Pacotes na Arquitetura NDN

Figura 1. Pilhas de Protocolos e Pacotes NDN

O NDN nomeia os conteúdos em um ou mais prefixos de tamanho variável trans-
formando os dados em uma entidade de primeira classe, enquanto no modelo atual a
Internet endereça conteúdos através de sua localização [Lixia Zhang and Zhang 2014].

Os prefixos NDN são delimitados por uma barra “/”. Por exemplo, o pre-
fixo que referencia a página principal da Universidade Federal do Espı́rito Santo é
“/ufes.br/index.php”. Caso um conteúdo possua um tamanho muito extenso, este pode
ser fragmentado em pacotes menores denominados chunks, como por exemplo o pre-
fixo “/ufes.br/index.php/10” se referencia ao décimo fragmento (chunk) do conteúdo “in-
dex.php” da página principal da Universidade Federal do Espı́rito Santo.

Para encaminhar pacotes de Interesse e Dados, cada roteador NDN
mantém, internamente, três estruturas de dados: uma Tabela de Interesses Penden-
tes (PIT), uma Base de Informações de Encaminhamento (FIB) e um Armazenador
de Conteúdos (CS), também conhecido como cache. Além destas três estruturas de
dados, um roteador NDN implementa um módulo de Estratégia de Encaminhamento,
que determina “como” e “quando” cada pacote de Interesse deve ser encami-
nhado [Cheng Yi and Zhang 2014].

A PIT é uma tabela que armazena os prefixos de todos os pacotes de Interesse
que um roteador tenha encaminhado mas que ainda não tenham retornado sob a forma de
pacotes de Dados, satisfazendo a solicitação do usuário consumidor. Assim, em cada
entrada na tabela PIT é gravado o prefixo dos interesses encaminhados, em conjunto com
as interfaces de entrada (quem requisitou) e saı́da (para onde foi encaminhado), para que
ao receber os pacotes de dados solicitados, estes sejam encaminhados na mesma interface
por onde foram recebidos.

Quando um pacote de Interesse é recebido em uma interface do roteador
NDN, primeiramente é verificado se o conteúdo solicitado existe em sua cache. Se exis-
tir, o roteador então envia uma cópia do conteúdo através de pacotes de Dados para a
interface na qual o Interesse foi recebido. Caso contrário o roteador NDN consulta o
prefixo em sua PIT avaliando se já houve uma solicitação deste interesse anteriormente e,
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caso exista uma entrada correspondente, ele simplesmente registra a interface de entrada
deste interesse na entrada PIT e permanece aguardando o conteúdo solicitado.

Caso vários consumidores distintos enviem pacotes de Interesse para um
mesmo roteador, ele encaminha apenas o primeiro interesse recebido para o(s) produ-
tor(es) de dados, evitando assim o encaminhamento de múltiplos interesses, proporcio-
nando, naturalmente, equilı́brio de fluxo (Fig. 2(a)). Deste modo, somente um pacote de
Dados retorna ao roteador NDN que armazena este conteúdo em sua cache, verifica a
tabela PIT e então encaminha o conteúdo a todos os consumidores solicitantes (Fig. 2(b)).

(a) Multiplos pacotes de interesse (b) Multiplos pacotes de dados

Figura 2. Utilização de cache múltiplos pacotes

Na ausência de uma entrada PIT correspondente, o roteador irá encaminhar o
interesse para o(s) produtor(es) de conteúdo(s) com base nas informações do FIB e na Es-
tratégia de Encaminhamento. A FIB em si é preenchida por um protocolo de roteamento
baseado nome de prefixo e pode ter várias interfaces de saı́da associadas a cada prefixo.

A Estratégia de Encaminhamento permite, por exemplo, descartar um interesse
caso todos os enlaces estejam congestionados ou se o interesse for suspeito de ser parte de
um ataque de negação de serviço (DoS). Para cada pacote de Interesse, a Estratégia de
Encaminhamento especificada na FIB recupera o prefixo de entrada e decide ”quando”e
”como”encaminhar o interesse.

3.1. Implementação NFD
NDN Forward Daemon (NFD) é um encaminhador de pacotes de Interesse e Dados
NDN que abstrai os nı́veis mais baixos de rede em NDN Faces, que representam uma
generalização das interfaces de rede, e mantém a estrutura básica dos roteadores NDN
(CS, PIT e FIB). Além do encaminhamento de pacotes, a implementação NFD também
suporta múltiplas estratégias de encaminhamento e uma interface de gerenciamento, con-
trole e monitoramento [Afanasyev et al. 2015].

Os módulos NFD são constituı́dos por Tabelas, Faces, Encaminhamento, Geren-
ciamento, Núcleo, e Bibliotecas ndn-cxx, conforme ilustrado na Figura 3.

O módulo Tabelas é formado por CS, PIT, a FIB, StrategyChoice, Measurements,
e outras estruturas para suportar o encaminhamento dos pacotes. O módulo de Encami-
nhamento é uma implementação básica de processamento e encaminhamento de pacotes.

O módulo de Encaminhamento contém um sub-módulo de Estratégias, que imple-
menta um framework para suportar diferentes estratégias de encaminhamento na forma de
pipelines de encaminhamento. Quando são criadas novas entradas na tabela de encami-
nhamento, novos identificadores (Faces) são criados para abstrair a forma de encaminha-
mento usada (TCP/UDP/IP, Ethernet). É importante destacar que a implementação NFD
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Figura 3. Visão geral dos módulos NFD

é uma implementação que usa o conceito de redes sobrepostas (overlay) no espaço do
usuário do sistema operacional.

Os módulos Tabela, Núcleo e Biblioteca ndn-cxx provêem vários serviços co-
muns entre os diversos módulos da implementação NFD, incluindo rotinas computaci-
onais de hash, resolução de endereços através de Domain Name System (DNS), leitura
dos arquivos de configuração e monitoramento das Faces. Por fim, há um módulo de
Gerenciamento que possui aplicações para configuração do NFD.

4. Experimentação

O acesso a Internet residencial comumente se faz por meio de computadores em rede
cabeada, smartphones, notebooks e outros dispositivos sem fio, que podem vir a compor
o conceito recente de Internet das Coisas. Estudos preveem que em 2019 o tráfego IP na
internet passará de 2 ZettaBytes anual, onde, 62% deste tráfego deverão cruzar as Content
Delivery Networks (CDNs)[Cisco 2015].

Este artigo parte do princı́pio de que a utilização de roteadores NDN em redes
residenciais podem suprir parte dessa demanda, armazenando conteúdos em cache na
borda das redes e redistribuindo-os quando solicitado pelos consumidores. Além disso,
conforme detalhado na Seção 3, a arquitetura NDN permite um encaminhamento mais
eficiente das requisições de conteúdo no núcleo da Internet, evitando, por exemplo, a
duplicação de requisições por conteúdos muito populares.

Conforme já destacado anteriormente, este artigo tem como principal objetivo
avaliar o desempenho de dispositivos de baixo custo e fácil acesso (tais como Raspberry Pi
e RouterBoards) na função de roteadores em redes residenciais NDN. Durante a avaliação
serão monitorados os seguintes indicadores de desempenho: utilização de CPU, consumo
de memória RAM e vazão de rede, em situações de streaming com e sem utilização de
cache nos roteadores NDN.

O primeiro passo para a realização dessa análise foi projetar duas topologias que
se assemelhem à realidade da maioria das redes residenciais existentes atualmente. Estas
topologias teriam de ser simples, utilizando dispositivos computacionais de baixo custo e
refletindo a realidade de uma rede residencial em situações de redes cabeadas e sem fio.

Anais do WP2P+ 2016

36



4.1. Equipamentos utilizados

Para este fim foi utilizado um computador com hardware suficiente para emular duas
Máquinas Virtuais com Ubuntu Server 14.04.3 LTS através do VirtualBox 5.0.14, sendo,
um Produtor e um Consumidor de conteúdo. Este computador conta com um pro-
cessador Intel Core i5 de quarta geração, 16 GigaBytes de memória RAM, Disco SSD de
128 GB, 02 interfaces Gigabit Ethernet e um adaptador Wi-Fi de 150 Mbps conectado a
uma interface USB 2.0.

Para implementar os roteadores NDN optamos por selecionar hardwares com
baixo custo de aquisição, capacidade de memória RAM igual ou superior a 256 Me-
gaBytes de memória RAM para suportar o sistema operacional baseado no Debian Linux,
cache NDN e todos os módulos da implementação NFD.

Mediante esses requisitos, o equipamentos escolhidos para operar como roteador
NDN na topologia de rede cabeada foi o RouterBoard 450G, por possuir CPU MIPS-BE
de 680 MHz, 256 MegaBytes de memória RAM e interfaces de rede Gigabit Ethernet. Já
para uso na topologia de rede sem fio, adotamos o Raspberry PI B+, com uma CPU ARM
de 700 MHz, 512 Megabytes de RAM, 01 interface Fast Ethernet e portas USB 2.0, para
ligação de um adaptador Wi-Fi IEEE 802.11n de 150 Mbps.

Buscando melhorar o desempenho do roteador NDN implementado na Routerbo-
ard 450G, o sistema operacional original deste dispositivo, o RouterOS, da Mikrotik foi
substituı́do por uma versão recompilada e otimizada do sistema operacional OpenWRT
Barrier Breaker 14.07, contendo somente os pacotes e drivers necessários para realizar
o encaminhamento de tráfego NDN e coleta dos dados de medição. A escolha dos pa-
cotes e deste sistema seguiu estritamente as recomendações feitas pelos desenvolvedores
do NFD, o grupo de pesquisa do NDN da UCLA5. Para o Raspberry Pi 1B+ foi adotado
o sistema operacional Raspbian IoT-NDN oficial, também disponibilizado pelo grupo de
pesquisa de NDN da UCLA, o que possibilita uma avaliação mais justa e equilibrada dos
dispositivos nos testes de desempenho realizados neste artigo.

4.2. Cenários de avaliação

As topologias baseiam-se na solicitação de um conteúdo nomeado originado por um Con-
sumidor conectado a um roteador NDN, que armazena e encaminha conteúdos para a
Internet, representada pelo Produtor de Conteúdo na outra interface do roteador.

Quando o roteador NDN recebe uma solicitação de um conteúdo armazenado em
sua cache, este então envia uma cópia deste conteúdo para o solicitante. Caso o roteador
NDN não possua o conteúdo em sua cache, este então encaminha a solicitação para o
próximo nó da rede de acordo com sua estratégia de encaminhamento. Assim que o
Produtor de Conteúdo é alcançado, inicia-se o envio dos pacotes de dados no caminho
inverso da solicitação. Ao receber os pacotes de dados o roteador NDN primeiramente
armazena os conteúdos em sua cache e posteriormente encaminham suas cópias para o(s)
consumidor(es) deste Conteúdo.

É importante salientar que, de acordo com a especificação NFD, os conteúdos na
cache de um roteador NDN ficarão alocados na memória RAM do dispositivo de hardware

5http://ndn.ucla.edu/
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que o implementa. Essa escolha se justifica pela necessidade de se obter uma maior ve-
locidade de transferência dos dados quando solicitados. Entretanto, essa escolha também
acaba limitando muito a quantidade disponı́vel de dispositivos que possam ser usados para
implementar um roteador NDN com a implementação NFD, uma vez que a quantidade
de memória RAM disponı́vel é, normalmente, muito limitada em equipamentos de baixo
custo com software embarcado.

A Figura 4 representa a primeira topologia escolhida para reproduzir uma rede re-
sidencial cabeada, onde o roteador NDN foi implementado no switch RouterBoard 450G
e possui conexões tanto com a Internet (Produtor), quanto com a rede residencial interna
(Consumidor) a partir de enlaces Gigabit Ethernet.

Figura 4. Topologia Residencial Cabeada

A escolha pela utilização de enlaces Gigabit justifica-se pela existência de Internet
banda larga residencial com velocidades em Gigabit, inclusive nas maiores cidades do
Brasil onde, acredita-se, a solução NDN tenha potencial de ser adotada mais rapidamente.
Além disso, com acesso Gigabit será possı́vel avaliar melhor o impacto das altas taxas de
transferência de dados no consumo de CPU e memória RAM dos roteadores.

A segunda topologia, representada na Figura 5, reproduz uma rede residencial
sem fio. Esta topologia possui uma conexão Fast Ethernet entre o Produtor de Conteúdo
e o roteador NDN, implementado no Raspberry PI 1B+ com NFD, e uma conexão de
150 Mbps sem fio entre o roteador NDN e o Consumidor de conteúdo, representado pelo
usuário da rede residencial.

Figura 5. Topologia Residencial Sem Fio

No cenário que representa uma rede residencial sem fio é importante destacar que,
ao utilizar cache no roteador NDN, os dados percorrerão somente o enlace WiFi de 150
Mbps. No entanto, quando o conteúdo tiver como origem o Produtor de Conteúdo, o link
Fast Ethernet também fará parte do streaming, resultando na sub-utilização do link WiFi.

4.3. Metodologia de Avaliação

Em ambas topologias foram realizadas 15 repetições de cada teste e coletados dados da
utilização de CPU por meio da ferramenta mpstat 6, consumo de memória RAM através

6http://linuxcommand.org/man pages/mpstat1.html
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do monitoramento do status do /proc/meminfo diretamente no sistema operacional e
vazão de rede utilizando a ferramenta nload7. Na topologia de rede sem fio foram
realizados dois testes diferentes: um utilizando-se o método de criptografia WPA2-AES e
outro com a rede sem fio aberta, sem criptografia, como no cenário de redes cabeadas.

A seguir, a Seção 5 mostra as médias dos resultados obtidos com as avaliações e
os intervalos de confiança representados em barras com confiabilidade de 95%.

5. Resultados

Em ambas topologias foi investigado o comportamento do hardware quando transfere-se
conteúdo com tamanho de 10 Megabytes, tanto explorando o uso de cache do Roteador
NDN, quanto quando o conteúdo é originado no produtor de conteúdo.

Na subseção 5.1 serão apresentados os resultados da avaliação de hardware numa
rede NDN residencial cabeada com e sem uso de cache no roteador NDN. Na subseção
5.2 serão expostos os resultados da avaliação do hardware em rede NDN residencial sem
fio fazendo a utilização ou não de cache em situações com e sem uso de criptografia.

5.1. Cenário Residencial Cabeado

Pode-se observar na Figura 6(a) e (b) um alto consumo de CPU em contraste com uma
baixa vazão de rede, nas situações com e sem uso de cache, mesmo que toda topologia
conte com links Gigabit.

Além da alta utilização percebe-se também uma forte variação de CPU quando
não utilizou-se cache nos primeiros 10 segundos de transferência, enquanto, quando fez-
se o uso de cache, a CPU mostrou-se mais estável tendo em vista um nı́vel de confiança
de 95%, como pode ser visto na Figura 6(a). Por outro lado, o aproveitamento da lar-
gura de banda disponı́vel foi extremamente baixo, utilizando apenas 0,90% de sua total
capacidade, como mostrado na Figura 6(b).

Tanto a baixa vazão de rede quanto o alto consumo de CPU são consequências
do processo de encaminhamento do NFD, que é executado em espaço de usuário. Traba-
lhos em outros campos de rede obtiveram resultados similares quando se tratam de pro-
cessos executados em espaço de usuário como em Software Defined Networking (SDN)
[Liberato et al. 2014] e [Fernandes and Rothenberg 2014]. Devido ao plano de controle
e plano de dados para encaminhamento de chunks do NFD operar em espaço de usuário,
sua vazão de rede é menor em comparação com a do SDN, onde seu plano de controle
opera em espaço de usuário e o plano de dados opera em kernel junto a seus protocolos
nativos da pilha TCP/IP, possibilitando uma melhor vazão de dados devido ao baixo custo
no encaminhamento de pacotes.

Embora os resultados de vazão de rede sejam muito abaixo do esperado, pode-se
observar que o mesmo mostrou-se estável durante todo o teste mostrando uma variação
tão baixa que mal pode-se perceber os intervalos de confiança na Figura 6(b).

Os testes a seguir avaliam o consumo de memória do equipamento quando o
conteúdo em função do uso do cache. Pode-se observar na Figura 7 que há um aumento
expressivo de consumo de memória quando não se utiliza cache. Isto ocorre devido a

7http://manpages.ubuntu.com/manpages/dapper/man1/nload.1.html
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(a) CPU - RB450G (b) Vazão - RB450G

Figura 6. Utilização de CPU e Vazão de Rede em Topologia Residencial Cabeada

transferência de conteúdo ser originada do Produtor de Conteúdo, logo, quando os pa-
cotes de Dados são recebidos pelo roteador NDN, que os armazenam em sua cache,
resultando em um aumento de memória RAM. Já quando se faz o uso de cache, o rotea-
dor NDN envia o conteúdo para o consumidor a partir de sua CS não havendo alteração
no consumo de memória.

Ainda referente à Figura 7, como resultado do armazenamento de conteúdo (sem
cache), observamos que para cada 1 MB de conteúdo transferido, 9 MB de RAM fo-
ram utilizados para armazenamento em cache. Observa-se um crescimento muito elevado
do uso de memória para controle e armazenamento de chunks. Tendo em vista que a
memória RAM em equipamentos de baixo custo são extremamente limitadas, essa carac-
terı́stica diminui as opções de equipamentos disponı́veis que podem ser utilizados como
roteador NDN. Já no resultado com uso de cache não houve alteração no consumo de
memória RAM.

Figura 7. Utilização de Memória RAM em Topologia Residencial Cabeada

Deduz-se que o tamanho da memória é fator fundamental no desempenho de um
roteador NDN, tanto para o armazenamento do sistema e cache, quanto para o desem-
penho de escrita e leitura de chunks, influenciando diretamente no processamento e na
vazão de rede. Esse resultado pode acarretar em um impacto negativo nas tarefas comuns
do Sistema Operacional, como alocação de memória para processos, por exemplo.
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5.2. Cenário Residencial Sem Fio

Pode-se observar grandes oscilações na média dos resultados de utilização de CPU na
rede sem fio, mostrados pelos altos intervalos de confiança durante toda a avaliação. Esse
comportamento se repete tanto nas transferências sem criptografia e sem uso de cache
(Open SC) quanto com criptografia e sem uso de cache (WPA SC), como podem ser
vistos pela Figura 8 (a) e (b). Já os resultados sem criptografia e com uso de cache (Open
CC) e os resultados com criptografia e com uso de cache (WPA CC) mostraram-se mais
estáveis, com uma leve diminuição de uso de CPU em comparação ao uso sem cache.

(a) CPU - Open (b) CPU - WPA2

Figura 8. Utilização de CPU em Topologia Residencial Sem Fio

A Tabela 1 mostra os resultados de utilização média de CPU obtidos na trans-
ferência de conteúdo com e sem utilização de cache em situações com e sem uso de
criptografia de rede.

Tabela 1. Utilização de CPU em Rede Residencial Sem Fio

Open WPA2
Com Cache 24,5% 24,0%
Sem Cache 29,0% 29,5%

Uma diferença média de 0,50% em utilização de CPU tanto na situação de com
criptografia, quanto sem criptografia pode ser observada na Tabela 1. Nós observamos
nos testes sem criptografia com cache (Open CC), que a utilização média foi superior de
0,50% em comparação a com criptografia com cache (WPA CC). Observou-se durante
os testes com rede aberta que a utilização de CPU aumentou quando dispositivos móveis
próximos iniciaram o processo de associação ao roteador devido ao sinal aberto.

Comparando os resultados do uso de CPU, concluı́mos que não há impacto ex-
pressivo em processamento nas situações de uso de criptografia.

Nas Figuras 9(a) e (b) apresentamos os resultados dos testes de medição de vazão
de rede na topologia de rede sem fio, em situações de uso ou não de cache, com e sem
criptografia. Assim como nos resultados obtidos na topologia de rede cabeada, a rede
sem fio atingiu uma baixa vazão de rede fazendo o uso de somente 1,50% do total de
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largura de banda disponı́vel. Em experimentos com hardwares de baixo custo como o
TP-Link TL-WR941ND 8 numa topologia similar a abordada neste artigo, obteve-se uma
utilização de 15,33% do enlace de 300 Mbps, aplicando WPA2 e fazendo uso dos pro-
tocolos IPv4/TCP [Tepšić 2014] nativos do próprio sistema operacional, enquanto que o
NFD é uma implementação em espaço de usuário.

Nas mesmas figuras atenta-se para um aumento expressivo da vazão quando
utiliza-se cache. Neste caso, a vazão é o dobro em comparação à vazão sem utilização de
cache, o que resultou em um menor tempo médio de transferência de conteúdo, quando
utilizou-se cache. Nota-se, também, que quando fez-se o uso de cache houve uma menor
média de utilização de CPU.

A diferença de uso de CPU e da vazão de rede nas situações com e sem uso de ca-
che justifica-se pela diminuição dos custos de encaminhamento entre as faces, utilização
somente do enlace de 150 Mbps sem fio, redução de escritas em memória RAM e da alta
taxa de transferência de conteúdo da cache, que é implementada em memória RAM.

(a) Vazão - Open (b) Vazão - WPA

Figura 9. Vazão de Rede em Topologia Residencial Sem Fio

Outro ponto a ser observado nas Figuras 8 e 9, são os picos que ocorrem na
utilização de CPU e vazão de rede nos momentos 21, 24, 58 e 79. Nessas repetições
foram encontrados picos seguindo um padrão similar, onde não foi identificada a causa
exata desse comportamento. Porém, entendemos que esse comportamento pode estar re-
lacionado a alguma caracterı́stica particular do NDN, versão de kernel do Linux ou à
arquitetura do processador.

Foi analisado também o consumo de memória RAM quando armazena-se
conteúdo em cache e a quantidade de memória utilizada para gerenciar o acesso e lei-
tura desses conteúdos quando obtidos na cache. Foram realizados avaliações em quatro
cenários distintos: Sem criptografia e com uso de cache (Open CC); Sem criptografia e
sem uso de cache (Open SC); Com criptografia e com uso de cache (WPA CC); Com
criptografia e sem uso de cache (WPA SC).

A Figura 10 mostra que em ambos cenários há um crescimento de utilização de
memória quase linear. No cenário sem a exploração de cache o aumento de memória está

8http://www.tp-link.com.br/download/TL-WR941ND V5.html
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relacionado a escrita do conteúdo na cache, tendo um consumo de 3,6 MB de memória
RAM para cada 1 MB de conteúdo transmitido. Este resultado é mais aceitável compa-
rado aos mesmos testes realizados em rede cabeada com uso de 9 MB em cache para cada
1 MB de conteúdo transmitido. Esta larga diferença de consumo pode estar relacionado
ao modo de alocação em memória da arquitetura ARM em relação a arquitetura MIPS,
ou com o gerenciamento de memória da versão de kernel de cada sistema operacional.

Já nas amostras com uso do cache, surpreendentemente, esse resultado difere do
obtido na Figura 7. Provavelmente esse aumento refere-se ao gerenciamento de acesso aos
chunks na CS, tendo um consumo de memória de 1,35 MB para cada 1 MB de conteúdo
transferido.

-
Figura 10. Consumo de Memória RAM em Topologia Residencial Sem Fio

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este trabalho realizou uma avaliação de desempenho de dispositivos de baixo custo para
implementação de uma rede NDN em ambientes residenciais. Os resultados mostraram
que, principalmente em função da implementação disponı́vel ser baseada em redes so-
brepostas e realizada em espaço de usuário no sistema operacional Linux, o desempe-
nho ficou muito aquém do esperado. Os resultados nos permitem afirmar, com bastante
convicção, que ainda não é possı́vel utilizar a implementação NFD em ambientes reais
usando dispositivos de baixo custo, tais como os equipamentos selecionados neste tra-
balho. Entretanto, todos os resultados apontam que a rede NDN é promissora e seus
benefı́cios poderão ser melhor aproveitados caso os desenvolvedores lancem uma versão
nativa para o Linux implementada como um módulo do kernel deste sistema operacional.

Como trabalhos futuros pretende-se analisar a viabilidade de adaptação de
aplicações de redes tradicionais, tais como vı́deo e áudio conferência, em redes NDN.
Para isso pretende-se usar dispositivos RouterBoard com maior poder computacional.
Será feita uma avaliação da viabilidade de se portar a arquitetura SDCCN (Software De-
fined Content Centric Networks)[Sergio R. C. Junior 2015] em dispositivos de hardware
de baixo custo, explorando e comparando polı́ticas de troca (FIFO, LRU e LFU).
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Abstract. This work presents a methodology for extracting relevant information
from human and vehicular mobility traces, allowing the characterization of user
mobility, and their geographical preferences. Moreover, a data mining metho-
dology is proposed to extract and distinguish community structures based on
mobility and geographical preferences of mobile users. Such methodology al-
lows the identification of communities without the need for traces on homophily
and/or real social relationships between mobile entities. These traces are usu-
ally hard to get access to. The proposed methodology was applied to two real
mobility datasets (human and vehicular mobility), used in the community identi-
fication process. Principal components were extracted from the features matrix
generated after a number of transformations on the raw dataset. These allowed
to make evident the dissimilarities amongst the different members of the identi-
fied communities via the proposed methodology. Finally, we show that the iden-
tified communities present in fact, statistically different attributes and distinct
geographical preferences.
Resumo. O presente trabalho apresenta uma metodologia para extração de in-
formações relevantes em registros de movimentação humana e veicular, permi-
tindo caracterizar a mobilidade dos usuários, bem como a preferência geográ-
fica dos mesmos. Além disso, é proposta uma metodologia de mineração de
dados capaz de identificar e distinguir estruturas de comunidades baseada na
mobilidade e nas preferências geográficas dos usuários. Tal metodologia per-
mite que se identifique comunidades sem a necessidade de conjuntos de dados
de informação sobre homofilia e/ou relacionamentos reais entre as entidades
móveis. Este tipo de dados são normalmente menos acessíveis. A metodologia
proposta foi aplicada a dois conjuntos de dados reais (movimentação humana
e veicular), utilizados na identificação das comunidades. Para isso, foi reali-
zada a extração de componentes principais da matriz de atributos gerada após
a realização de transformações nos dados. Isso permitiu evidenciar as dissimi-
laridades entre os diversos membros das comunidades identificadas através da
metodologia proposta. Por fim, mostra-se que as diversas comunidades identi-
ficadas possuem de fato, atributos estatisticamente distintos e preferências geo-
gráficas diferentes.

1. Introdução
Redes oportunistas são uma interessante evolução e um importante paradigma em re-
des móveis ad-hoc. Aplicações baseadas em contatos oportunistas tornam-se atraentes
principalmente na ausência de uma infraestrutura fixa de rede para comunicação. Tais
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aplicações foram alavancadas pelo contínuo crescimento da popularidade de dispositivos
móveis, observado nos últimos anos e pelos desafios apresentados em cenários específi-
cos, tais como áreas rurais e cenários urbanos muito populosos. Neste contexto, contatos
temporários e ocasionais entre usuários e seus dispositivos, apresentam-se como oportu-
nidades de transmissão de dados, enquanto a mobilidade destes usuários pode ser vista
como o meio de transporte destes dados [Han et al. 2012].

A disseminação de informação em redes oportunistas depende de redundância
(i.e., replicação de mensagens) para reduzir a latência e aumentar a taxa de entrega das
mensagens. Normalmente, o encaminhamento das mensagens é realizado através do envio
de múltiplas cópias das mesmas encaminhadas para outros dispositivos na rede. Dessa
forma, alcança-se baixa latência e alta taxa de entrega. Porém, devido às restrições de
tamanho de buffer, largura de banda e durabilidade de bateria dos dispositivos móveis,
se faz necessário encontrar um equilíbrio entre latência, taxa de entrega e replicação das
mensagens. Portanto, para realizar um encaminhamento de mensagens de forma eficiente,
é necessário um processo de encaminhamento adequado, buscando enviar as mensagens
para dispositivos/indivíduos específicos de forma a maximizar as chances de entregar a
mensagem com sucesso. Para tal,conhecer as estruturas sociais existentes entre os nós da
rede pode ser determinante na frequência com a qual os dispositivos se encontram o que,
por sua vez, impacta na eficiência do mecanismo de encaminhamento de mensagens.

Diversos trabalhos em redes oportunistas procuram descobrir relações ou com-
portamentos semelhantes entre os usuários que compõem a rede, de forma a utilizar es-
tas informações na tomada de decisão de quando e para quem encaminhar mensagens
[Li and Wu 2009, Chuah and Coman 2009, Hui et al. 2007]. Porém, a maioria dos es-
quemas de detecção de comunidades extraem informações das estruturas de comunidades
através do tempo entre contatos dos usuários [Eagle and (Sandy) Pentland 2006] (isto é,
contato entre pares), ou utilizando informações obtidas através de redes sociais ou de
operadoras de redes de telefonia [Phithakkitnukoon et al. 2012, Motani et al. 2005]. Por-
tanto, seria bastante interessante se fosse possível identificar comunidades através apenas
do comportamento de mobilidade humana, ao invés de depender de informações obtidas
de fatores externos.

Neste contexto, o objetivo desse trabalho é descobrir, através de ferramentas de
mineração de dados, padrões de movimentação semelhantes, dentro de um grupo de usuá-
rios de forma a classificá-los em diferentes subgrupos. Chamamos esses subgrupos de
comunidades. Para isso, foi proposto um método de extração de comunidades, base-
ado apenas em informações extraídas da mobilidade humana, através do qual é possível
detectar eficientemente a estrutura de comunidades. O método está baseado no trata-
mento de dados, de forma a identificar e evidenciar as dissimilaridades entre os padrões
de movimentação, dos usuários móveis. Assim, os registros de mobilidade (i.e. traces)
foram inicialmente pré-processados para que se pudesse extrair medidas de interesse para
identificação dessas comunidades, tais como preferência geográfica, tempo de pausa e
velocidade média do usuário.

Em resumo, as contribuições do presente trabalho podem ser relacionadas da se-
guinte forma: A proposta de uma metodologia (1) para a detecção de estruturas de comu-
nidades, através do uso de registros reais de mobilidade humana e/ou veicular; (2) para a
extração da preferência geográfica do usuário, através do uso de registros de mobilidade
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humana e/ou veicular, permitindo identificar diferentes padrões, dependendo do universo
temporal definido (e.g. diferentes dias da semana); (3) para ser aplicada a um número
grande de tipos de registros de mobilidade, ou seja, alta heterogeneidade dos dados, uma
vez que a metodologia é genérica o suficiente. Esses registros podem ser facilmente cole-
tados através de smartphone (posicionamento através de GPS, conectividade com diversos
pontos de acesso WiFi, etc.), o que elimina a dependência de dados, muitas vezes difíceis
ou custosos de serem obtidos, como os provenientes de operadoras de telefonia móvel,
redes sociais online ou dados de homofilia (identificar entre diversos atores, semelhanças
de diversas ordens, tais como: idade, sexo, naturalidade, profissão, nível de educação,
renda, etc.). Além disso, apresenta (4) uma métrica de similaridade baseada nas carac-
terísticas intrínsecas do movimento de mobilidade humana, independente de agentes ou
informações externas, (5) um estudo quantitativo comparando três métodos distintos de
agrupamentos.

A estrutura do restante deste documento está como se segue. A Seção 2 apresenta
os trabalhos relacionados. A Seção 3, introduz brevemente os métodos de agrupamento
clássicos encontrados na literatura. Na Seção 4 a metodologia proposta para identificação
de comunidades em dados heterogêneos é apresentada. A metodologia proposta é vali-
dada em dois estudos de caso aplicados a traces reais de mobilidade na Seção 5. Por fim,
na Seção 6, são apresentadas as considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados
Alguns trabalhos da literatura utilizam mineração de dados para detectar interes-

ses em determinadas áreas geográficas pelos usuários. Em [Khetarpaul et al. 2011], os
autores propõem um método para analisar a localização agregada de GPS dos usuários e
extrair os interesses de localização dos usuários e ranque-los. Em [Zheng et al. 2009] os
autores também usam trajetórias de GPS de usuários para minerar interesses de localiza-
ção e sequências de viagem. Os autores em [Giannotti et al. 2007] mineram sequências
similares de trajetórias de usuários para encontrar padrões de trajetórias e regiões de inte-
resse, aplicando diferentes métodos para extração de padrões. Porém, esses trabalhos não
consideram as características sociais dos usuários e, portanto, não tratam do problema do
agrupamento de usuários.

Eagle e outros [Eagle and (Sandy) Pentland 2006] buscam reconhecer padrões so-
ciais na atividade diária de usuários utilizando traces gerados de dispositivos móveis, de
100 usuários usando Bluetooth. Esse trabalho explora o comportamento do usuário e seu
perfil de mobilidade para propor uma metodologia de identificação de comunidades base-
ado nas similaridades encontradas entre os diferentes usuários. Porém, o trabalho utiliza
dados de encontros de Bluetooth e a localização do usuário é inferida pela localização das
torres de celular, perdendo dessa forma a granularidade da movimentação dos nós móveis.

Os autores em [Ferrari et al. 2011] extraem padrões de redes sociais baseadas em
localização dos usuários na cidade de Nova Iorque, utilizando a aplicação Twitter. Em
[Tang et al. 2012] propõe um método para extração de similaridades entre usuários de di-
ferentes redes sociais para agrupá-los em comunidades. Porém, as redes sociais fornecem
informações sobre a localização do usuário ou seus interesses com grande granularidade,
uma vez que as informações apenas são gravadas quando o usuário efetivamente utiliza a
rede social. Por exemplo, posta imagens no Instagram, ou faz chek-in utilizando o Fours-
quare de posições geográficas específicas o que dificulta a obtenção de dados que possas
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levar a um conjunto de preferências geográficas.

Alguns trabalhos propõem esquemas para extrair as relações sociais entre usuá-
rios e também de suas comunidades sociais [Girvan and Newman 2002, Newman 2004].
Identificar comunidades sociais facilita o encaminhamento de pacotes em redes oportu-
nistas. Hui e outros [Hui et al. 2007] propuseram um esquema de detecção distribuído
para Pocket Switched Networks, onde cada dispositivo sente e detecta sua própria comu-
nidade analisando o histórico de dispositivos móveis que o mesmo encontrou. Apenas os
eventos de encontro são usados para construir a relação social entre eles. Esses trabalhos
utilizam dados obtidos de traces de redes oportunistas o qual contém apenas informações
dos encontros entre os dispositivos móveis.

3. Algoritmos de Agrupamento para Identificação de Comunidades

Redes sociais humanas são conhecidas por apresentarem fortes características de
agrupamento [Newman 2004]. Por exemplo, as pessoas passam mais tempo com famí-
lia, amigos e colegas de trabalho, do que com desconhecidos. Portanto, é interessante
encontrar componentes nos padrões de movimentação de usuários de dispositivos mó-
veis, tais como velocidade, tempo de pausa e localização geográfica, de forma a re-
presentar essas características de agrupamento observadas no mundo real. Existe uma
grande variedade de algoritmos de agrupamento que podem ser utilizados para esse fim
[Jain et al. 1999, Duda et al. 2001]. Nesse trabalho aplicamos três algoritmos de agrupa-
mento, amplamente utilizados na literatura, buscando responder a questão que surge sobre
o algoritmo mais adequado para capturar as propriedades da movimentação do usuário:

Agrupamento Hierárquico - Esta técnica utiliza uma métrica de similaridade xi,j
entre pares de nós (i, j), que busca avaliar o quão similares são os atributos comuns a um
grupo de nós, tais como: interesses, localização, velocidade de movimentação, etc. Essa
métrica vem da observação de que indivíduos preferem se relacionar com outros indiví-
duos que possuem interesses similares e/ou realizam ações similares. A cada passo do
algoritmo de agrupamento, uma matriz contendo as métricas de distância entre os agru-
pamentos é calculada. Depois de criada esta matriz de similaridades, deve-se encontrar o
menor valor da matriz de similaridades que identifica os dois agrupamentos mais similares
entre si. Estes dois, então, são reagrupados, formando assim um novo agrupamento. Logo
em seguida, a matriz de similaridades é recalculada, contendo agora um agrupamento a
menos. Esse procedimento é refeito até que reste apenas um único agrupamento.

Neste trabalho, foi utilizado o critério de variância mínima, o qual minimiza a
variância total dentro do do agrupamento. Ou seja, a cada passo encontra-se o par de
grupos que leva ao menor aumento da variância total do cluster após sua união. Além
disso, vale ressaltar que o método Ward tende a combinar clusters que tem um pequeno
número de observações, além de alocar clusters que são do mesmo tamanho e esféricos.

Agrupamento k-Means - Essa categoria consiste em técnicas que otimizam al-
gum critério, para particionar as observações em um número pré-determinado de grupos
(k), onde a soma dos quadrados dentro de cada grupo é minimizada. O algoritmo para
agrupamento k-means opera da seguinte forma: (1) inicialmente o número k de grupos
é especificado a priori, então os centróides iniciais são determinados (a escolha do cen-
tróide pode ser feita de forma aleatória, ou pode ser previamente especificada). Após essa
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etapa, (2) as distâncias euclidianas entre cada observação e cada centróide do cluster são
calculadas, e cada observação é atribuída ao cluster mais próximo. Na próxima etapa, (3)
o centróide é novamente calculado usando as observações agrupadas no passo anterior.
Os passos do algoritmo são repetidos até que não aconteçam mais trocas de membros dos
grupos ou até não haver mais alterações nos centróides. Nesse método de agrupamento a
escala das variáveis pode afetar esse critério, portanto é importante realizar a normaliza-
ção dos dados. Cabe comentar que métodos de cluster que minimizam tal critério, tendem
a produzir agrupamentos que tem forma de hiper-elipsoide.

Model-Based Cluster (MBC) - MBC assim como os algoritmos anteriores tam-
bém tem o objetivo de dividir os dados em grupos, porém o mesmo tenta resolver proble-
mas encontrados nos algoritmos hierárquicos e k-means, que tendem a produzir grupos
esféricos e de mesmo tamanho. Essa técnica utiliza o agrupamento hierárquico em uma de
suas etapas para otimizar a classificação da função de similaridade. O MBC estima uma
função de densidade de probabilidade de mistura finita [Dasgupta and Raftery 1995]. A
abordagem de mistura finita assume que a função densidade de probabilidade pode ser
modelada como a soma das densidades ponderadas dos componentes (ou grupos). Nessa
função de densidade, cada componente representa um agrupamento e é possível utilizar
a probabilidade a posteriori, que uma observação pertence ao componente de densidade,
para atribuir o rótulo do grupo à observação. O MBC consiste em três etapas princi-
pais: (1) - Inicialmente é necessário especificar o número de densidades de componentes
(ou grupos). Para tal, utiliza-se o agrupamento hierárquico aglomerativo para obter as
partições iniciais dos dados. (2) - Aplicação do algoritmo EM (do inglês, Expectation-
Maximization), no qual é baseado em uma estimativa de probabilidade máxima, utilizado
para estimar a verossimilhança dos parâmetros da mistura. (3) - Por fim, uma vez que o
algoritmo MBC assume que a mistura finita é composta de densidades normais multiva-
riadas, onde restrições nas matrizes de covariância dos componentes levam a diferentes
modelos, a técnica BIC (Bayesian information criterion) é utilizada para escolher o me-
lhor modelo.

A próxima seção apresenta uma metodologia, que inclui a aplicação dos algorit-
mos de agrupamento apresentados acima, à dois conjuntos heterogêneos de dados reais de
mobilidade humana, com o objetivo de tentar identificar similaridades entre os diversos
indivíduos e agrupá-los adequadamente.

4. Metodologia Proposta
O foco deste trabalho está na extração de estruturas sociais baseada apenas nas

preferências geográficas e nos perfis de movimentação dos indivíduos, utilizando regis-
tros de movimentação reais. Dessa forma, esta seção apresenta a metodologia proposta
de forma resumida, buscando atingir tal objetivo. As etapas do processo do processa-
mento dos registros de movimentação até a definição das comunidades são mostradas na
Figura 1. A metodologia opera como segue: (Etapa-1) - Os registros de mobilidade, ini-
cialmente dados brutos, são tratados de forma a extrair os atributos desejados e construir
a matriz de atributos. No presente trabalho essa matriz contêm o tempo que cada usuário
permanece em cada célula, seu tempo médio de pausa e sua velocidade média. Outros
atributos podem ser utilizados em diferentes análises e a matriz não está limitada a estes
apenas. (Etapa-2) - Os valores dos atributos são então normalizados e a transformação
logit é aplicada para evidenciar as dissimilaridades entre os mesmos. (Etapa-3) - Aplicar
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o BIC à matriz de atributos tratada na Etapa-2 e encontrar o número de agrupamentos k
que maximiza o BIC. (Etapa-4) - Aplicar algoritmos de agrupamento e identificar comu-
nidades. (Etapa-5) - Por fim, aplicar PCA na matriz de atributos e avaliar o algoritmo mais
representativo, determinando a estrutura de comunidades desejada. As próximas seções
detalham as etapas da metodologia proposta.

Figura 1. Metodologia para a descoberta de comunidades em traces de mobili-
dade reais

4.1. (Etapa 1) Conjuntos de Dados

Traces de mobilidade fornecem informações sobre a localização de dispositivos
móveis no tempo. Analisando tais informações é possível obter características de mo-
bilidade dos usuários móveis, incluindo a distância percorrida pelo usuário, a distância
entre outros dispositvos, o tempo que eles passam juntos (i.e., tempo de contato), etc.
Uma vez que pessoas se movem com um certo propósito (e.g. trabalho para casa), as-
sumimos que suas localizações e características de mobilidade podem implicar em seus
interesses e preferências. Por outro lado, assumimos também de forma análoga, que se
usuários não compartilham características e locais em comum, eles tem menos chances de
apresentarem relações sociais. Uma vez que tais características são encontradas, é possí-
vel agrupar indivíduos com comportamentos, preferências e interesses similares. Assim,
pode-se obter mais sucesso na elaboração de modelos de mobilidades mais realísticos,
aumentar a eficiência de algoritmos de encaminhamento de mensagens para redes oportu-
nistas, no desenvolvimento de aplicações baseadas em contexto, entre outras aplicações.
No entanto, a forma como os dados são tratados antes de alimentarem os algoritmos de
agrupamento é de grande impacto no resultado final.

Os conjuntos de dados utilizados nesse trabalho foram escolhidos para
abranger uma diversidade de cenários, considerando redes móveis humanas (Geo-
Life [Mani et al. 1999]) e veiculares (Taxis de São Francisco [Piorkowski et al. 2009]).
Ambos foram coletados usando coordenadas de GPS.

O trace GeoLife, é referente à mobilidade em vários cenários da cidade de Beijing,
incluindo diferentes meios de transporte, caminhada, bicicleta e carro. Os traces repre-
sentam trajetórias de GPS de 182 usuários, coletados durante um período de 3 anos, em
instantes de 5 segundos. A trajetória do conjunto de dados é representada por uma sequên-
cia de pontos no tempo, cada uma contendo informação de latitude, longitude e altitude.
O conjunto de dados contém 17.621 trajetórias com uma distância de 1.292.951 km e
duração total de mais de 50.000 horas.

O trace de redes veiculares é referente aos traces de movimento de taxis na cidade
de São Francisco/USA. O trace de possui 483 usuários e foram coletados por 24 dias com
amostras que variam de 1 a 3 minutos.
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4.2. (Etapa 2) Pré-processamento dos Dados
Uma vez que estamos interessados na mobilidade dos usuários e em oportunida-

des de transmissão entre dispositivos, o conjunto de dados brutos é inadequado ao estudo
apresentado nessa proposta e portanto requer pré-processamento. A primeira etapa con-
siste da seleção de uma região geográfica específica de cada conjunto de dados, onde
existe maior concentração de usuários. Depois, as trajetórias dos usuários presentes nessa
região, ainda em coordenadas geográficas em latitude/longitude, foram transformadas
para o sistema de coordenadas cartesianas bidimensional - UTM. Para a construção da
matriz de similaridades, foi necessário dividir a área geográfica em células quadradas de
tamanho de 250 metros de lado [Nunes and Obraczka 2013]. Esse tamanho permite pre-
servar as características espaciais dos usuários e o futuro tratamento dos atributos apre-
sentados na seção seguinte. Vale comentar que diminuir o tamanho da célula, significa
aumentar significativamente o número de atributos a serem processados posteriormente.

A matriz de similaridades contém as características geográficas e temporais dos
usuários. A matriz proposta é constituída por N linhas (uma para cada usuário) e K + 2
colunas, que representam: 1 para cada uma das K células, contendo o tempo de per-
manência de cada usuário em cada célula; 1 coluna para a velocidade média de cada nó
móvel; e a última para o tempo médio de pausa dos mesmos. O tempo de pausa foi defi-
nido como o tempo transcorrido pelo nó quando sua movimentação é menor que 1 metro.
O início de uma pausa é detectado quando um nó se desloca menos de um metro durante
o tempo tp, onde tp é definido como a taxa de amostragem média do trace de mobilidade.

É importante salientar que a matriz de similaridades deve ser normalizada para
que uma variável com valores mais altos que outras não domine as métricas de distância
calculadas durante a análise dos agrupamentos. Além disso, propõe-se aplicar uma trans-
formação não-linear à matriz de atributos, utilizando a função logit de verossimilhança
logarítmica, antes da aplicação dos algoritmos de agrupamento. Quando aplicada aos da-
dos normalizados esta transformação modifica as proporções das variáveis da matriz de
atributos, para que os dados entre (0, 1) assumam valores reais, entre (−∞,∞), e sejam
simétricos em 0.5. Isso além de evidenciar as diferenças e semelhanças entre as obser-
vações para cada variável, também promove ganho real na detecção das similaridades
durante o cálculo das métricas de distância, utilizadas pelos algoritmos de agrupamento.

Uma função logit() é definida como um logaritmo de probabilidades relativas. Se
p é a probabilidade de um evento, então (1−p) é a probabilidade de não observar o evento,
e as probabilidades relativas do evento são p/(1− p). Logo, o logit de um número p entre
0 e 1 é dado por logit(p) = log

(
p

1−p

)
. Note que a logit não é definida quando p = 0 ou

p = 1. Uma solução para esse problema é adicionar algum valor pequeno, ε ao numerador
e ao denominador da função logit. Agora os dados estão prontos para a próxima etapa da
metodologia que é a identificação de comunidades apresentada a seguir.

4.3. (Etapa 3) Definição das Comunidades

Após o pré-processamento dos dados, voltamos ao problema de encontrar a quan-
tidade de comunidades existentes nos dados, para então aplicar os algoritmos apresenta-
dos na Seção 3. Para alcançar esses objetivo, lançamos mão da ferramentas matemática
BIC que irá nos auxiliar nessa tomada de decisão. BIC é uma técnica utilizada exten-
sivamente na literatura para encontrar o número mais adequado de agrupamentos k no
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conjunto de dados, para o qual o valor do BIC é maximizado. Este valor k oferece o
melhor tamanho para os agrupamentos de forma a representar a maior quantidade de ob-
servações possível, dentro de cada agrupamento, respeitando as métricas de similaridade.

Cada combinação do número de agrupamentos corresponde a modelos estatísticos
diferentes, reduzindo o problema de encontrar o melhor número de agrupamentos a com-
parações entre um conjunto de modelos possíveis. Portanto, se vários modelosM1, ...,Mk

são considerados, com probabilidades a priori p(Mk),∀k = {1, ..., K}, então pelo teo-
rema de Bayes, as probabilidades a posteriori do modelo Mk, dadas pelo dado D, podem
ser obtidas por [Chris Fraley 2002]: p(Mk|D) ∝ p(D|Mk)p(Mk).

Devido a forma de seleção do modelo (Bayesiano), se as probabilidades p(Mk)
são iguais, então a escolha do modelo é dada pela maior verossimilhança (i.e., maximum
likelyhood) entre os modelos. Essa verossimilhança pode ser aproximada pelo BIC, de
forma que: BICk = 2 log p(D|θk,Mk)−K log(n) ∝ 2 log p(D|Mk), ondeK é o número
de parâmetros independentes que devem ser estimados (e.g., o número de agrupamentos)
para o modeloMk e θk é o vetor de parâmetros que maximiza a função de verossimilhança
para o modelo Mk.

Após o cálculo do BIC para diversos tamanhos de grupos, decide-se pelo primeiro
máximo local, que evidencia o número k de agrupamentos mais adequado ao modelo.
Feito isso, os métodos de agrupamento apresentados na Seção 3 podem ser aplicados.

4.4. (Etapa 4) - Aplicar os Algoritmos de Agrupamento

Muitos métodos de agrupamento estão disponíveis na literatura, porém não há
uma técnica universalmente aceita para encontrar todas as variedades de grupos e re-
presentar dados multidimensionais [Jain et al. 1999]. Assim, neste trabalho utilizamos 3
diferentes métodos de agrupamento apresentados na Seção 3, aplicados à dois conjuntos
heterogêneos de dados reais de mobilidade humana e veicular, para identificar as simila-
ridades entre os diversos indivíduos e agrupá-los adequadamente.

Além disso, uma vez que foram definidas as comunidades através dos diferentes
métodos de agrupamento, se faz necessário decidir qual método foi capaz de capturar ca-
racterísticas de interesse que permitem identificar estruturas ou padrões nos traces de mo-
bilidade, com o objetivo de caracterizar o comportamento da mobilidade humana. Nesse
contexto, é interessante analisar as características dos componentes dentro de cada grupo,
identificado através dos diferentes algoritmos de agrupamento, de forma a verificar se os
mesmos foram capazes de agrupar as observações de acordo com as métricas de interes-
ses definidas (e.g., tais como preferência geográfica, velocidade média e tempo médio de
pausa). A próxima seção apresenta um método para realizar tal análise.

4.5. (Etapa 5) - Redução de Dimensionalidade e Avaliação das Comunidades

Com o objetivo de verificar se os agrupamentos foram capazes de distinguir in-
divíduos com preferências geográficas semelhantes no mesmo grupo e distintas em gru-
pos diferentes, precisamos de um método que nos permita avaliar de forma consistente
as diversas variáveis da matriz de atributos e identificar que parâmetros influenciam na
atribuição das comunidades a cada um dos indivíduos. No entanto, tal matriz apresenta
alta dimensionalidade (i.e., número de variáveis da ordem de 102). Assim, encontramos
uma nova representação para os dados através da redução de dimensionalidade, através
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da aplicação de PCA (análise de componentes principais) que nos permitiu: (1) explorar
os dados de alta dimensionalidade e identificar padrões nos mesmos, como por exemplo,
encontrar para que valores de um determinado componente principal os indivíduos estão
agrupados. Exemplos aplicados serão apresentados nas análises de casos de uso na Seção
5; (2) visualizar os dados quando a dimensionalidade dos mesmos é reduzida para R3 ou
mesmo no R2; (3) analisar os dados através do uso de ferramentas estatísticas, tais como
densidade de probabilidade, clusterização, ou classificação.

Essa redução é realizada através da criação de novas variáveis que são funções
(e.g., combinações lineares) das variáveis originais. Portanto, o método mapeia dados do
espaço original (alta dimensão) para o espaço de baixa dimensão, enquanto mantém a in-
formação de todas as variáveis disponíveis. A função principal da análise de componente
principal (PCA), usada no presente trabalho, é reduzir a dimensionalidade dos dados e
ao mesmo tempo contabilizar a maior variância possível do conjunto de dados originais.
Assim, os dados são transformados em um novo conjunto de coordenadas ou variáveis,
não correlacionadas, que são combinações lineares das variáveis originais. Dessa forma,
o objetivo é ajudar no entendimento e identificação de padrões nos dados originais atra-
vés da análise das observações obtidas no novo espaço. Aplicações da nossa análise serão
apresentadas na próxima seção.

5. Estudos de Caso
Nessa seção a metodologia proposta é validada em dois estudos de caso corres-

pondendo aos traces GeoLife e São Francisco, descritos na Seção 4.1. Mostraremos como
a metodologia foi capaz de capturar os padrões de movimentação humana através da iden-
tificação das preferências geográficas dos usuários e da extração das estruturas de comu-
nidade existentes nos traces. A metodologia proposta foi validade através da técnica PCA
que permite extrair medidas estatísticas das estruturas de comunidade e compará-las. A
técnica também permite uma identificação visual (plano 2-D) das preferências geográficas
identificadas nas diferentes comunidades.

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8
HC - GeoLife 45 36 19 17 17 16 15 13
KMeans - GeoLife 40 28 23 19 18 17 17 16
MBC - GeoLife 97 39 17 13 5 3 2 2
HC - SF 240 81 77 69 25 23 18 3
KMeans - SF 186 97 67 56 54 29 24 23
MBC - SF 238 90 85 30 26 26 21 20

Tabela 1. Tamanhos das comunidades para cada algoritmo de agrupamento apli-
cado aos traces de mobilidade.

As estruturas de comunidades extraídas dos traces estudados foram obtidas através
da aplicação do método de identificação de comunidades apresentado na Seção 4. O mé-
todo identificou oito comunidades de tamanhos distintos, para ambos os traces, aplicando-
se os 3 algoritmos de agrupamento descritos na Seção 3. Os resultados apresentados na
Tabela 1 apresentam a quantidade de usuários identificada em cada uma das comunidades,
para os diferentes algoritmos. Note que, a maioria das comunidades estão separadas em
tamanhos similares, para os métodos de agrupamento k-means e hierárquico, fenômeno
que já era esperado de acordo com as características desses algoritmos apresentadas na
Seção 3. O método de agrupamento MBC, por outro lado, forma estruturas de comunida-
des maiores, devido ao seu comportamento na formação dos grupos.
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Figura 2. Diferentes análises dos algoritmos de agrupamento estudados.

Existe um equilíbrio entre a escolha do tamanho da comunidade e o algoritmo
de agrupamento aplicado. O método de agrupamento MBC, utiliza como métrica para a
formação de grupos a matriz de covariância, o que implica em grupos cujas observações
dispõe-se no formato de uma elipsóide grande e alongada. Por outro lado, os métodos
hierárquico e k-means geram grupos cujas observações estão dispostas de forma esférica
e de volumes similares para ajustar os dados. Desta forma, mais de um grupo pode ser ne-
cessário (quando utilizando k-means e hierárquico) para aproximar a elipsóide encontrada
pelo método MBC [Chris Fraley 2002]. Esse comportamento pode ser visualmente verifi-
cado, em ambos os traces, através da Figura 2, onde os algoritmos k-means e hierárquico
apresentam grupos de forma arredondada (Figuras 2(a), 2(b),2(d), 2(e)) e o algoritmo MD
apresenta grupos maiores e com forma elíptica (Figuras 2(c) e 2(f)).

Além disso, a Figura 2 apresenta a visualização dos agrupamentos, para os tra-
ces GeoLife e São Francisco, onde cada ponto exibido nos gráficos corresponde a uma
observação (i.e., um usuário no nosso caso). Utilizamos o PCA (Principal Component
Analysis) para reduzir o número de dimensões dos dados e auxiliar na visualização. Os
gráficos mostram o primeiro componente principal (PC1) no eixo y e o segundo compo-
nente principal (PC2) no eixo x. É possível observar nesta figura que através de apenas
dois componentes principais, já é possível visualizar as comunidades de forma bem dis-
tinta e identificar intervalos em PC1 e PC2 onde cada comunidade reside.

Buscando verificar se o algoritmo de agrupamento foi capaz de capturar as prefe-
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Figura 3. Densidade das preferências geográficas (PC1) dos dados reduzidos
utilizando PCA para três algoritmos de agrupamento, nos traces de mobilidade.

rências geográficas e as características de mobilidade dos usuários nas diferentes comu-
nidades, foi realizado um estudo das características apresentadas em cada comunidade.
Inicialmente, as preferências geográficas dos usuários foram calculadas através do PCA.
Os 126 atributos relativos ao tempo total que cada usuário passa em cada célula foram
reduzidas para 2 componentes principais, que representam juntos 80% da variância dos
dados. O primeiro componente principal responde por 60% dessa variância, oferecendo
portanto uma boa representatividade das preferências geográficas dos usuários.

A Figura 3 apresenta a densidade das preferências geográficas obtidas através do
PC1, para os três algoritmos de agrupamento, em ambos os traces de mobilidade estu-
dados. É possível observar que o método de identificação de comunidades é capaz de
diferenciar a predileção dos membros das diferentes comunidades por determinadas re-
giões geográficas. O método de visualização apresentado considera dois componentes
principais, denominados PC1 e PC2, para exibir a preferência dos membros de cada co-
munidade por determinada área geográfica.

As mencionadas figuras também revelam que os algoritmos de agrupamento k-
means e HC diferenciam as preferências geográficas dos usuários, bem como suas ve-
locidades médias (Figura 5) para diferentes comunidades. Por exemplo, na Figura 3(b),
k-means é capaz de diferenciar cinco diferentes regiões geográficas de interesse das co-
munidades 4, 5, 6, 7, 8. As comunidades 1,2 e 3, no entanto, não foram diferenciadas
apenas com PC1, dado que suas curvas de densidade encontram-se muito sobrepostas.
Considerando-se PC2, k-means é capaz de diferenciar as preferências geográficas das co-
munidades 1,2 e 3 (Figura 4(b). Analogamente, observa-se que HC tem comportamento
similar ao k-means e também é capaz de diferenciar as preferências geográficas dos usuá-
rios pertencentes as diferentes comunidades. Porém, MBC falha na representação de tais
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Figura 4. Densidade das preferências geográficas (PC2) dos dados reduzidos
utilizando PCA para três algoritmos de agrupamento, nos traces de mobilidade.

preferências e na diferenciação das velocidades médias das diferentes comunidades. Esse
comportamento esperado, pode ser justificado pelo comentado acima, onde MBC gera
agrupamentos de tamanho maiores e de formato elipsoidal. Os comportamentos descritos
podem ser estendidos para o trace de São Francisco, onde os algoritmos hierárquico e
k-means melhor representam as preferências geográficas dos usuários.

A validação do método para a extração das preferências geográficas das diferentes
comunidades pode ser complementada através da Figura 6. Essa figura apresenta a loca-
lização ao longo do tempo dos usuários pertencentes as diferentes comunidades no mapa
da cidade de Pequim, usando o método proposto com o algoritmo de agrupamento hie-
rárquico. Aqui é possível verificar que de fato, os usuários de determinadas comunidades
tem certas predileções por diferentes regiões geográficas.

6. Considerações Finais
O presente trabalho apresenta uma proposta de uma metodologia de detecção de

estruturas de comunidades através do uso de registros reais de mobilidade. A metodolo-
gia também contempla a extração da preferência geográfica dos usuários móveis, através
do uso de registros de mobilidade humana e/ou veicular, permitindo identificar diferentes
padrões dependendo do universo temporal definido (e.g. diferentes dias da semana). A
metodologia proposta é genérica o suficiente de forma que pode ser aplicada a um nú-
mero grande de tipos de registros de mobilidade, ou seja, alta heterogeneidade dos dados.
A metodologia foca em conjuntos de dados que podem ser facilmente coletados através
de qualquer smartphone celular moderno, o que elimina a dependência de dados, muitas
vezes difíceis de se obter, como os provenientes de operadoras de telefonia móvel, redes
sociais online ou dados de homofilia. Apresentou-se também uma métrica de similari-
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Figura 5. Densidade da velocidade média dos usuários, por comunidade, para
os três algoritmos de agrupamento, nos traces GeoLife e São Francisco.

(a) Comunidade 1 (b) Comunidade 2 (c) Comunidade 3

Figura 6. Preferência Geográfica de diferentes comunidades plotadas no mapa
da cidade de Beijing, usando cluster hierárquico.

dade baseado nas características intrínsecas do movimento, independente de agentes ou
informações externas. Por fim, foi apresentado um estudo quantitativo comparando 3 mé-
todos distintos de clustering, aplicados a 2 conjuntos de dados reais, um de movimentação
humana e o outro veicular.
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Fabrı́cio B. Gonçalves1,2, Felipe M. G. França1, Cláudio L. Amorim2
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2Núcleo de Sistemas Complexos – IFF-BJI – Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense – Bom Jesus do Itabapoana, RJ – Brasil

fabricio.goncalves@iff.edu.br, {felipe,amorim}@cos.ufrj.br

Abstract. In this paper, we propose a variation of the RAdNet for vehicular en-
vironments (RAdNet-VE). The proposal extends the message header, mechanism
for registering interest, and message forwarding mechanism of RAdNet. Based
on results obtained from simumation experiments, we compare the performance
of RAd-Net-VE against that of RAdNet, a basic content-centric (CCN) using re-
active data routing, (CCNR), and a basic CCN using proactive data routing,
(CCNP ). These CCNs provide non-cacheable data services. The results shown
that the performance of the RAdNet-VE was upper than those of the RAdNet,
CCNR and CCNP . In this sense, RAdNet-VE protocol (RVEP) presented low
latencies of communication among nodes, such as 20.4 ms using IEEE 802.11n
radios in the scenario 1 and 2.87 ms using IEEE 802.11p radios in the scenario
2. Our network also presented high data delivery rates, i.e, 83.05% using IEEE
802.11n radios in the scenario 1 and 88.05% using IEEE 802.11p radios in the
scenario 2.

Resumo. Neste trabalho, é proposta uma variação da RAdNet para ambien-
tes veiculares (RAdNet-VE). A proposta estende o cabeçalho de mensagens, o
mecanismo para registrar interesses e o mecanismo para encaminhamento de
mensagens da RAdNet. Com base nos resultados obtidos a partir de experi-
mentos de simulações, foi realizada uma comparação entre os desempenhos da
RAdNet-VE, RAdNet, uma rede centrada em conteúdos (CCN) básica usando
roteamento reativo de dados (CCNR) e uma CCN básica usando roteamento
proativo de dados (CCNP ). Estas CCNs forneceram serviços dados sem cache.
Os resultados mostraram que o desempenho da RAdNet-VE foi superior aos da
RAdNet, CCNR e CCNP . Neste sentido, RAdNet-VE apresentou baixas latências
de comunicação entre nós, tais como 20.4 ms usando rádios IEEE 802.11n no
cenário 1 e 2.87 ms usando rádios IEEE 802.11p no cenário 2. A RAdNet-VE
também apresentou altas taxas de entrega, ou seja, 83.05% usando rádios IEEE
802.11n no cenário 1 e 88.05% usando rádios IEEE 802.11p no cenário 2.

1. Introdução
Muitos métodos têm sido propostos para facilitar a comunicação entre os nós de re-
des ad hoc veiculares (VANETs - Vehicular Ad Hoc Networks) [Yu et al. 2013], mas o
uso de modelos de pilhas de protocolos e esquemas de endereçamento, ambos projeta-
dos para redes centradas em IP (Internet Protocol), os tornam inadequados para ambi-
entes veiculares altamente dinâmicos [Yu et al. 2013]. Por isto, Bai e Krishnamachari
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[Bai and Krishnamachari 2010] têm argumentado a respeito de uma troca de paradigma
de comunicação em redes veiculares.

Para este fim, alguns pesquisadores têm identificado as redes centradas em
informação (ICNs - Information-Centric Networks) [Ahlgren et al. 2012] como um pa-
radigma chave, pois elas oferecem uma solução atrativa para ambientes móveis e alta-
mente dinâmicos tais como as VANETs. Entre os modelos arquiteturais encontrados na
literatura de ICN, as redes centradas em conteúdos (CCNs - Content-Centric Networks)
têm ganhado proeminência em trabalhos sobre redes veiculares [Arnould et al. 2011,
Amadeo et al. 2012b, Amadeo et al. 2013, Wang et al. 2012b, Wang et al. 2012a]. Em-
bora as CCNs sejam mais promissoras que os modelos centrados em IP em ambi-
entes veiculares, existem algumas limitações quanto a adoção destas em projetos de
VANETs. Por exemplo, a inundação da rede com pacotes de interesses cuja causa
provém das polı́ticas de encaminhamento de pacotes de interesses. Nestas, tais pa-
cotes são encaminhados para todos os vizinhos de um nó, à medida que este os re-
cebe. Isto possibilita o surgimento de broadcast storms. Além disto, o modelo da CCN
usa estruturas de dados semelhantes às tabelas de roteamento e adota algoritmos simi-
lares ao AODV [Perkins and Baghwat 1994], DSR [Jhonson and Maltz 1996] e GPSR
[Karp and Kung 2000]. Tais algoritmos são vulneráveis em ambientes veiculares alta-
mente dinâmicos devido a intermitência de caminho [Yu et al. 2013]. Por fim, embora
existam estudos promissores no campo de redes veiculares, estes têm somente focado
em cenários relacionados a serviços populares de dados compartilháveis [Yu et al. 2013].
Consequentemente, cenários em que aplicações precisam trocar um grande montante de
dados sensı́veis a atraso não têm sidos estudados. Aplicações com estas caracterı́sticas
fazem uso de serviços de dados sem cache [Yu et al. 2013], tais como: controle de
sinalizações semafóricas por meio da cooperação de veı́culos conectados, controle co-
operativo e adaptativo de cruzeiro, entre outros.

Neste trabalho, é proposto um novo modelo de ICN para VANETs. Este modelo
é uma variante da RAdNet (InteRest-Centric Mobile Ad Hoc Network) para ambientes
veiculares, que é chamado de RAdNet-VE (RAdNet for Vehicular Environments). Neste
modelo, cada nó usa um Prefixo Ativo para compensar a ausência de um mecanismo
centrado em IP, eliminando a necessidade de identificar unicamente os nós e o custo de
manutenção de estruturas de dados para manter informações de roteamento. O Prefixo
Ativo é uma estrutura de dados simples, que é implementada na camada de rede de cada
nó. Além disto, esta estrutura de dados é composta por dois campos, que são: prefixo do
nó e interesse. O prefixo do nó é usado para a identificação do nó, endereçamento de men-
sagem e encaminhamento probabilı́stico de mensagens, enquanto o interesse é usado para
pesquisa de nomes e formação de grupos de maneira distribuı́da. Os interesses são termos
que tenham algum significado para aplicações, tais como dados e eventos inerentes aos
ambientes rodoviários e urbanos. Além disto, o modelo proposto estende certas estruturas
de dados e mecanismos da RAdNet, tais como o cabeçalho de mensagens, o mecanismo
de registro de interesses e o mecanismo de encaminhamento de mensagens. Detalhes
sobre estas extensões podem ser encontrados em [Gonçalves et al. 2016]. A partir das
extensões, o protocolo de comunicação da RAdNet-VE (ou RAdNet-VE Protocol, RVEP)
é capaz de encaminhar mensagens de acordo com as seguintes informações presentes no
cabeçalho de mensagens: prefixo da origem da mensagem; interesse da aplicação; posição
relativa do nó origem da mensagem; identificador da via onde os nós de rede (veı́culos
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ou unidades de acostamento) estejam operando ; e direção de propagação das mensagens.
Além disto, o RVEP também é capaz de limitar o escopo de comunicação, de acordo
com os números de saltos registrados com seus respectivos interesses na camada de rede
e o identificador da via em que o nó está operando, e implementar serviços de pertenci-
mento de grupos de maneira distribuı́da por meio dos interesses presentes nas mensagens
de rede. É importante salientar que os nós da RAd-Net-VE não fazem cache de dados e
também não realizam processamentos intra-rede. Por fim, o projeto do RVEP baseou-se
nos requisitos de comunicação de categorias de aplicações para VANETs propostos por
Wilke et al. [Willke et al. 2009].

Para este trabalho, foram criados experimentos de simulação cujas construções
se deram a partir de cenários de uso e protocolos de comunicação, usando o framework
Veins [Sommer 2014]. Portanto, foram projetados dois cenários de uso para comparar
o desempenho da RAdNet-VE contra o da RAdNet, uma CCN básica usando rotea-
mento reativo de dados (CCNR) e uma CCN básica usando roteamento proativo de dados
(CCNP ). Tanto CCNR quanto CCNP fornecem serviços de dados sem cache. Além disto,
os padrões dos rádios de comunicação adotados nos cenários de uso 1 e 2 foram respec-
tivamente o IEEE 802.11n e IEEE 802.11p. Detalhes sobre os cenários de uso, assim
como, a configuração dos parâmetros de simulação de cada um dos cenários podem ser
encontrados em [Gonçalves et al. 2016].

Os resultados mostraram que o desempenho da RAdNet-VE apresentou baixas
latências de comunicação entre nós, tais como 20.4ms (cenário 1) e 2.87ms (cenário 2).
Ela também apresentou altas taxas de entrega, tais como 83.05% (cenário 1) e 88.05%
(cenário 2). Com base nestes e outros resultados apresentados neste trabalho, argumenta-
se que a RAdNet é uma alternativa viável às CCNs, uma vez que o RVEP satisfez os
requisitos de comunicação das categorias de aplicações para VANETs.

Em resumo, as principais contribuições deste trabalho são:

• A proposta de uma nova ICN cuja a troca de dados é baseada somente nos inte-
resses de aplicações para VANETs;
• Extensões realizadas nas estruturas de dados e mecanismos da RAdNet, a fim de

criar um protocolo de comunicação que satisfaça os requisitos de comunicação
das categorias de aplicações para VANETs;
• A demonstração de viabilidade da RAdNet-VE como uma VANET cuja

comunicação é centrada em interesses de aplicações. A demonstração de viabili-
dade da RAdNet advém da análise dos resultados de simulações de dois cenários
de uso distintos. No primeiro cenário, foi avaliada a cooperação entre veı́culos
e sinalizações semafóricas usando um modelo de rádio baseado no padrão IEEE
802.11n. No segundo cenário, foi avaliada a cooperação entre veı́culos, após es-
tes receberem avisos sobre a presença de um obstáculo na via em que trafegam,
usando o modelo de rádio baseado no padrão IEEE 802.11p.

Este artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta os trabalhos relaci-
onados. A Seção 3 apresenta o projeto da RAdNet. A Seção 4 apresenta brevemente as
configurações dos experimentos. A Seção 5 apresenta uma análise dos resultados obtidos
a partir dos experimentos de simulação. A Seção 6 apresenta uma discussão acerca dos
requisitos de comunicação das categorias de aplicações para VANETs. Por fim, a Seção
7 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.
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2. Trabalhos Relacionados
Existem vários trabalhos em CCNs para VANETs. Dentre estes, os mais proe-
minentes foram conduzidos por Arnould et al. [Arnould et al. 2011], Amadeo et
al [Amadeo et al. 2012b, Amadeo et al. 2013] e Wang et al. [Wang et al. 2012b,
Wang et al. 2012a].

Arnould et al. [Arnould et al. 2011] aplicaram o modelo da CCN para dissemi-
nar informações crı́ticas em uma VANET hı́brida. Tal estudo propôs um mecanismo de
entrega de dados chamado pacote de evento, que não requer o envio prévio de um pa-
cote de interesse para que a entrega de dados aconteça. Desta forma, o publisher detecta
eventos crı́ticos, usando sensores embutidos em um veı́culo e, em seguida, transmite paco-
tes de evento contendo informações relacionadas a eventos sensı́veis a atraso, tais como
informações de acidentes, alertas de segurança e avisos de colisões. Porém, os autores
modificaram a arquitetura original da CCN, para controlar a disseminação de pacotes de
evento de acordo com largura de banda demandada por estes pacotes. Este aumento de
complexidade pode causar falhas na entrega de dados em ambientes de alta demanda.

Amadeo et al. [Amadeo et al. 2012b, Amadeo et al. 2013] propuseram um fra-
mework para VANET que tem como base a arquitetura de uma CCN. De acordo com
Amadeo et al. [Amadeo et al. 2012a], VANETs baseadas em CCN têm desempenho me-
lhor que as VANETs baseadas em IP, quando se trata da transmissão de dados e do ba-
lanceamento de carga dos veı́culos na rede, além de sofrerem menos com a degradação
de desempenho à medida que o volume de dados aumenta. Além disto, os autores di-
vidiram os pacotes de interesse em dois subtipos, que são: interesse básico (B-Int) e
interesse avançado (A-Int). Em ambos os trabalhos, B-Int foi usado quando um consu-
midor desejava descobrir fornecedores de conteúdo e requisitar o primeiro segmento de
dados do conteúdo descoberto, enquanto o A-Int foi usado para requisitar os segmentos
de dados restantes a partir dos fornecedores descobertos após o envio de B-Int. Os auto-
res também introduziram uma nova estrutura de dados chamada de content provider table
(CPT) para substituir a forwarding information base (FIB). A CPT foi usada para arma-
zenar informações a respeito de fornecedores que já tenham sido descobertos e associa o
endereço MAC destes nós com o conteúdo. Com esta mudança, os autores descartaram
a principal premissa de uma CCN, que é a independência do conteúdo em relação a sua
localização fı́sica. Tal ruptura conceitual pode levar ao comprometimento do suporte à
mobilidade dos nós [Prates and Moraes 2014].

Wang et al [Wang et al. 2012b] apresentaram uma arquitetura de CCN, mas não
consideraram os tipos de aplicações possı́veis ou eventos que poderiam afetar significan-
temente sua arquitetura. Além disto, a arquitetura proposta não pode ser usada eficiente-
mente em aplicações baseadas fortemente na comunicação veı́culo-a-veı́culo. Wang et al
[Wang et al. 2012a] também propuseram um mecanismo de disseminação de pacotes para
reduzir a latência da entrega de conteúdo. Este mecanismo utilizou temporizadores para
coordenar o envio de pacotes entre os nós da rede. No entanto, Wang et al. não definiram
limites para a disseminação de interesses em uma área geográfica, tornando persistente
o problema de inundação de pacotes de interesses [Prates and Moraes 2014]. Por fim,
a avaliação feita pelos autores não considerou como a mobilidade dos nós impactaria o
mecanismo proposto.

A principal lacuna na literatura de CCN é a ausência de trabalhos que considerem

Anais do WP2P+ 2016

64



cenários baseados em aplicações que usam CCNs com serviços de dados sem cache [26].
Apesar disto, os trabalhos descritos nesta seção forneceram o substrato para construção
de dois tipos básicos de CCNs com serviço de dados sem cache, são elas: (i) CCNR:
é uma implementação básica de uma CCN com serviços de dados sem cache, usando
roteamento reativo de dados [Amadeo et al. 2012a, Yu et al. 2013]; (ii) CCNP : é uma
implementação básica de uma CCN com serviços de dados sem cache, usando roteamento
proativo de dados [Wang et al. 2012a, Yu et al. 2013]. Estas CCNs foram criadas com
intuito de comparar os seus desempenhos com o da nossa proposta.

3. Rede Ad Hoc Veicular Centrada em Interesses
Entender os requisitos de comunicação de categorias de aplicações para VANETs
é fundamental durante a concepção de um protocolo de comunicação eficiente
[Willke et al. 2009]. Neste sentido, o projeto da RAdNet-VE tem como objetivo satisfa-
zer todos os requisitos de comunicação apresentados por [Willke et al. 2009], bem como,
ser uma nova proposta de ICNs para VANETs, o RVEP um substituto do IP. Os detalhes
de como o projeto da RAdNet-VE aborda os requisitos de comunicação das categorias
de aplicações para VANETs e as propostas de extensões do cabeçalho de mensagem da
RAdNet estão disponı́veis em [Gonçalves et al. 2016].

Na Radnet-VE, todos os nós precisam ser inicializados antes de transmitirem qual-
quer mensagem. Durante a etapa de inicialização do nó, as seguintes variáveis de controle
e estruturas de dados devem ser inicializadas: contador de mensagens enviadas; prefixo
do nó, tabela de prefixos de origens e identificadores de mensagens recebidas; tabela para
armazenamento de interesses e seus números máximos de saltos; tabela para armazena-
mento das posições relativas de vizinhos que esteja dentro do alcance de comunicação do
rádio; lista de identificadores de via. Após as estruturas de dados terem sido inicializa-
das, o nó registra os interesses de aplicações com seus respectivos limites de saltos. Por
fim, se o nó é uma unidade de acostamento, a lista de identificadores de via pode conter
uma ou mais entradas, pois ele pode ser posicionado ao lado de uma ou mais vias. Por
exemplo, se o nó é responsável pela notificação de obstáculos em uma rodovia, sua lista
de identificadores deve conter somente uma entrada, uma vez que este nó só publica da-
dos a respeito das condições de uma única rodovia. No entanto, se o nó for responsável
pelo controle de uma sinalização semafórica em um cruzamento complexo, sua lista de
identificadores de via deve conter mais de uma entrada. Neste caso, a lista deve conter
entradas que correspondam a via de entrada para o cruzamento e as vias que saem deste.
Se o nó é um veı́culo, a lista de identificadores deve conter somente uma única entrada,
que é sempre atualizada quando o veı́culo troca de via.

Para um nó enviar uma mensagem, o protocolo de comunicação deve receber qua-
tro dados de entrada, a saber: prefixo do destino, interesse, direção da mensagem e iden-
tificador da via. Estes dados devem ser passados pelas aplicações. Antes de enviar a
mensagem para todos os seus vizinhos, o nó contrói a mensagem, executando os seguin-
tes passos: (i) configurar o campo versão com a versão atual do protocolo; (ii) configurar
o campo limite de saltos com valor 0; (iii) configurar o campo tamanho do cabeçalho
com um número inteiro equivalente; (iv) configurar o campo direção com o dado de en-
trada correspondente; (v) configurar campo identificador com o valor atual do contador
de mensagens enviadas; (vi) configurar o campo prefixo do destino com o dado de entrada
correspondente; (vii) configurar o campo prefixo da origem com o prefixo do nó; (viii)
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Input: msgj
1 if msgj .ID ∈ idTablei[msgj .srcPrfx] then
2 Discard msgj ;
3 else
4 Insert msgj .ID into idTablei[msgj .srcPrfx];
5 msgj .hopLimit := msgj .hopsLimit + 1;
6 if msgj .hopLimit = 1 then
7 Insert msgj .position into posTablei[msgj .srcPrfx];
8 end
9 if msgj .roadId ∈ roadIdentifiersi then

10 positioningi := calcPositioning(positioni, msgj .position, msgj .roadId);
11 fwdPrfx := prefixi;
12 dist := calculateDistance(positioni, msgj .position, msgj .roadId);
13 foreach position ∈ posTablei do
14 if calcPositioning(position, msgj .position, msgj .roadId) = msgj .direction then
15 neighborDist := calculateDistance(position, msgj .position, msgj .roadId);
16 if neighborDist > dist ∧ neighborDist ≤ radioRange/2 then
17 fwdPrfx := Neighbor’s prefix;
18 dist := neighborDist;
19 end
20 end
21 end
22 intrstMtch := msgj .interest ∈ intrstTablei;
23 prfxMtch := |prefixi∩ msgj .srcPrfx| > 0 ∨ msgj .destPrfx = null;
24 if intrstMtch = true then
25 if msgj .destPrfx = null ∨ msgj .destPrfx = prefixi then
26 Send a copy of msgj to application;
27 end
28 end
29 if prfxMtch = true ∨ intrstMtch = true then
30 fwdMsg := msgj .destPrfx = null ∨ msgj .destPrfx 6= prefixi;
31 nodePos := fwdPrfx = prefixi ∧ (positioning = msgj .direction ∨ msgj .direction = 0);
32 fwdHops := false;
33 if intrstMtch = true then
34 fwdHops := msgj .hopLimit < interstTablei[msgj .interest];
35 else
36 fwdHops := msgj .hopLimit < intrstTable;
37 end
38 if (fwdMsg ∧ nodePos ∧ fwdHops) = true then
39 Wait uniform(0, 1)/dist;
40 Send msgj to all neighborsi ;
41 else
42 Discard msgj ;
43 end
44 else
45 Discard msgj ;
46 end
47 else
48 Discard msgj ;
49 end
50 end

Algoritmo 1: Protocolo de comunicação da RAdNet-VE

configurar o campo posição relativa da origem a partir dos dados obtidos pelo disposi-
tivo GPS embarcado no veı́culo; (ix) configurar o campo identificador de via com o valor
de entrada correspondente; (x) configurar o campo interesse de com o dado de entrada
correspondente.

Ao receber msgj , o nó i executa o Algoritmo 1. O algoritmo primeiro checa se
o identificador da mensagem (msgj.id) existe na tabela de prefixos de origens e iden-
tificadores de mensagens recebidas (idTablei). Se existir, msgj é descartada. Caso
contrário, o nó registra o identificador, usando o prefixo do nó que originou a mensagem,
em (idTablei). Após isto, o algorimo checa se o número de saltos da mensagem é igual a
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1. Sendo verdade, o nó armazena o prefixo e a posição relativa da origem da mensagem
contidos em msgj na tabela de posições de vizinhos dentro do alcance de comunicação
(posTablei). É importante salientar que o nó i mantém tabelaPosi sempre atualizada, ou
seja, se um vizinho deixa o alcance de comunicação do nó i por muito tempo, a entrada
correspondente a ele é excluı́da de posTablei.

Em seguida, o algoritmo verifica se o nó i trafega na mesma via que j. Isto é
feito por meio da checagem da existência do identificador de via, contido em msgj , na
lista de identificadores de vias (roadIdentifiersi). Se isto for falso, msgj é descartada.
Caso contrário, é realizado o cálculo do posicionamento do nó em relação a origem da
mensagem. O resultado do cálculo deve retornar -1 ou 1, tornando possı́vel determinar se
o nó que originou a mensagem está atrás ou a frente do nó i. A partir das posições relativas
em tabelaPosi, o nó i pode calcular se ele ou qualquer um de seus vizinhos é o nó mais
distante da origem da mensagem. Após isto, o algoritmo descobre o prefixo do nó mais
distante da origem da mensagem e atribui esta informação a fwdPrfx. Nos próximos
dois passos, o algoritmo realiza o processo de checagem herdado da RAdNet. Portanto,
ele primeiro checa se intrstTable tem uma entrada igual a msgj.interest e, logo após, o
algoritmo checa se o prefixo da origem contido na mensagem (msgj.srcPrfx) tem um ou
mais campos cujos valores sejam iguais aos dos campos de mesma posição pertencentes
ao prefixo do nó prefixoi; ou se o prefixo do destino da mensagem (msgi.destPrfx)
é null. Então, se msgj.interest existe em intrstTablei, o algoritmo checa se o nó i é
o destino de msgj , ou se o prefixo do destino da mensagem é igual a null. Caso seja
verdadeira tal checagem, o algoritmo cria uma cópia da mensagem e encaminha para a
aplicação que tenha registrado um interesse igual ao contido na mensagem.

Antes de encaminhar mensagens para os vizinhos do nó, o algoritmo verifica se
o casamento dos prefixos ou o casamento dos interesses é verdadeiro. Se ambos forem
falsos, a mensagem é descartada. Caso contrário, o nó espera um tempo pequeno e,
em seguida, encaminha a mensagem recebida para todos os vizinhos. Para tanto, três
condições devem ser satisfeitas: (i) nó não é o destino da mensagem; (ii) nó é o mais
distante da origem da mensagem e, o posicionamento do nó é igual ao campo de direção
da mensagem ou o campo de direção da mensagem é igual a 0; (iii) a mensagem não
alcançou o número máximo de saltos.

Na primeira condição, o algoritmo checa se o nó não é o destino da mensagem.
Quando esta condição não é satisfeita, a mensagem alcançou o nó de destino. Na segundo
condição, o algoritmo checa se o nó é o mais distante da origem da mensagem e, o po-
sicionamento do nó permite o encaminhamento da mensagem ou a mensagem não tem
restrição de encaminhamento por direção. Quando esta condição não é satisfeita, signi-
fica que existe um vizinho mais distante da origem da mensagem, ou o nó está na direção
contrária a direção de propagação da mensagem. Na terceira condição, o algoritmo checa
se a mensagem alcançou o número máximo de saltos. Quando o casamento dos interesses
é verdadeiro, o algoritmo checa se o número de saltos da mensagem é menor do que o
número máximo de saltos do interesse. Caso contrário, o algoritmo checa se o número de
saltos da mensagem é menor que o número máximo de saltos do protocolo. Se uma das
três condições for falsa, a mensagem é descartada.

Por fim, o tempo de espera para o encaminhamento de mensagem é calculado
por meio do resultado de uma função de geração de números aleatórios da distribuição
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uniforme entre 0 e 1, dividido pela distância entre o nó e a origem da mensagem (dist).
Este tempo de espera é necessário, pois evita que os nós encaminhem muitas mensagens
em instantes de tempo muito próximos. Outro ponto importante, é que à medida que uma
mensagem se distancia de sua origem, menor é o tempo de espera para o encaminhamento
da mesma.

4. Experimentos
Neste trabalho, o framework Veins foi utilizado para implementar os protocolos de
comunicação para RAdNet-VE, RAdNet, CCNR e CCNP . Além disto, este framework
também foi utilizado para projetar e implementar dois cenários de uso. A descrição com-
pleta dos cenários de uso está dispoı́vel no relatório técnico em [Gonçalves et al. 2016].
O tempo das simulações foi fixado em 3600s. Os rádios de comunicação usados nos
cenários de uso 1 e 2 foram respectivamente IEEE 802.11n e IEEE 802.11p.

No cenário 1, os rádios IEEE 802.11n tiveram a camada de acesso ao meio confi-
gurada com o protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoi-
dance). As Tabelas 1 e 2 listam as configurações adotadas para os rádios IEEE 802.11n.

Tabela 1. Configuração dos rádios IEEE 802.11n
Parâmetros Valor
Potência de transmissão 158.48mW
Limite da atenuação de sinal -90dBm
Frequência 5.0 GHz
Ruı́do térmico -160dbm
Sensibilidade da camada fı́sica -87dBm
Tamanho do cabeçalho PHY 128 bits
Alcance do rádio 200 m

Tabela 2. Configuração adotada para o CSMA/CA
Parâmetro Valor
Tamanho da fila 100
Duração do slot 0.0005s
Difs 0.00011s
Número de tentativas de retransmissão 14
Taxa de transmissão 11.35 Mbps
Tamanho da janela de contenção 20
Tamanho do cabeçalho MAC 256 bits

No cenário 2, os rádios IEEE 802.11p tiveram a camada de controle de acesso
ao meio configurada com o protocolo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple-
xing). As Tabelas 3 e 4 listam as configurações adotadas para os rádios IEEE 802.11p.

Nos experimentos usando a RAdNet-VE e a RAdNet, foram utilizados prefixos
ativos compostos por oito campos com oito possibilidades. Cada nó criou aleatoriamente
seu prefixo ao entrar na rede. Os interesses foram definidos pelas aplicações implemen-
tadas durante a construção dos cenários de uso. Detlhes sobre estes interesses estão dis-
ponı́veis em [Gonçalves et al. 2016]. Para endereçar os nó das CCNs, foi utilizada a
identificação de nó fornecida pelo Omnet++.
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Tabela 3. Configuração dos rádios IEEE 802.11p
Parâmetro Valor
Potência de transmissão 20mW
Limite da atenuação de sinal -89dBm
Frequência 5.89 GHz
Ruı́do térmico -110dbm
Sensibilidade da camada fı́sica -89dBm
Tamanho do cabeçalho PHY 46 bits
Alcance do rádio 1000m

Tabela 4. Configuração adotada para o OFDM
Parâmetro Valor
Duração do slot 0.00013s
Difs 0.00032s
Taxa de transmissão 18 Mbps
Tamanho da janela de contenção 15
Tamanho do cabeçalho MAC 256 bits

Nos experimentos usando a CCNR e CCNP , foram adotados no-
mes de serviços de dados, respeitando a seguinte estrutura para nomes:
uri://typeofprovider/geolocation/application/dataservicename. A descrição de cada
um dos componentes desta estrutura de nomes e a definição dos nomes de serviços de
dados podem ser encontradas em [Gonçalves et al. 2016].

Além dessas configurações, também foi necessário configurar o número máximo
de saltos para os mecanismos de encaminhamento de mensagens dos protocolos de
comunicação da RAdNet-VE, RAdNEt, CCNR e CCNP . Os mecanismos de encami-
nhamento de mensagens foram configurados para permitir no máximo cinco saltos no
cenário 1 e 50 saltos no cenário 2. De acordo com o Algoritmo 1, é necessário configurar
um número máximo de saltos, para quando um nó receber uma mensagem cujo interesse
contido nela não existe na tabela de interesses e números máximos de saltos. O valor
adotado foi 50.

Para o cenário 1, foi contruı́da uma grade manhattan 3 x 3, com dezesseis
interseções cujas distância entre elas foi de 300m. Além disto, a grade recebeu fluxos
de 1500 veı́culos/hora em cada uma de suas oito entradas. O cenário também contou com
32 sinalizações semafóricas equipadas com rádios de comunicação. O número contabili-
zado de veı́culos para o cenário 1 foi de 600 veı́culos a cada 100s de simulação. Para o
cenário 2, foi construı́da uma reta de 10 km cujo final possui um obstáculo. Este cenário
contou com uma única unidade de acostamento. Além disso, a via recebeu um fluxo
de 1500 veı́culos/hora. O número contabilizado de veı́culos para o cenário 2 foi de 250
veı́culos a cada 100s de simulação. Maiores detalhes sobre as configurações relacionadas
ao uso do SUMO podem ser encontrados em [Gonçalves et al. 2016].

A validade dos dados trocados pelas aplicações implementadas para os cenários
de uso é altamente dependente do tempo. Devido a estas caracterı́sticas, as CCNs imple-
mentadas para os experimentos fornecem serviços de dados sem cache.
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Tabela 5. Resultados dos experimentos de simulação do cenário 1
Redes CMT(msgs) LCN(ms) TED (%) NS(saltos) AM(m) TPM(s)

RAdNet-VE 2, 19×105±
2, 83× 104

20, 04 ±
0, 05

83, 05 ±
0, 25

4 305, 92±
79, 58

0, 229 ±
0, 04

RAdNet 1, 12×106±
1, 35× 105

29, 92 ±
0, 05

79, 19 ±
0, 65

5 576, 39±
113, 60

0, 231 ±
0, 045

CCNR 5, 44×106±
9, 14× 105

26, 24 ±
0, 06

84, 9 ±
0, 54

4 293, 99±
42, 87

0, 237 ±
0, 037

CCNP 1, 49×107±
2, 77× 106

46, 69 ±
0, 08

73, 09 ±
1, 57

4 429, 39±
110, 67

0, 252 ±
0, 038

Tabela 6. Resultados dos experimentos de simulação do cenário 2
Redes CMT (msg) LCN (ms) TED (%) NS (Saltos) AM (m) TPM (s)

RAdNet-VE 7, 86×106±
2, 53× 106

2, 87±0, 1 88, 95 ±
0, 4

28± 5 9957, 62±
7, 87

0, 14 ±
0, 03

RAdNet 1.06×108±
6, 17× 106

36, 52 ±
4.0

16, 81 ±
0, 4

30± 5 9983, 73±
28, 14

1, 29 ±
0, 21

CCNR 2, 01×107±
1, 57× 106

20, 01 ±
1, 0

18, 21 ±
1, 0

29± 4 9932, 73±
28, 14

0, 64 ±
0, 226

CCNP 1, 97×107±
2, 09× 106

23, 04 ±
4, 0

35, 59 ±
0, 15

29± 4 9937, 73±
37, 78

0, 73 ±
0, 209

5. Análise dos Resultados
O desempenho da RAdNet-VE foi comparado com os da RAdNet, CCNR e CCNP ,
usando as seguintes métricas:

• Custo de Mensagens Trafegadas (CMT): é o total de mensagens recebidas pelos
nós (inclusos os nós destino e aqueles que as encaminharam);
• Latência de Comunicação entre Nós (LCN): é o tempo entre o envio de uma

mensagem da camada de rede por um nó origem até a recepção da mensagem pela
camada rede de um nó vizinho;
• Taxa de Entrega de Dados (TED): total de mensagens de dados recebidas divi-

dido pelo total de mensagens dados enviadas;
• Número de Saltos (NS): consiste na número de vezes que as mensagens foram

encaminhadas pelos nós;
• Alcance das Mensagens (AM): consiste na distância que as mensagens percor-

reram à medida que foram encaminhadas pelos nós;
• Tempo de propagação de mensagens (TPM): tempo gasto para uma mensagem

alcançar uma determinada distância.

Os resultados são valores médios obtidos a partir dos experimentos de simulação,
usando os protocolos de comunicação da RAdNet-VE, RAdNet, CCNR e CCNP . Os
valores médios e seus desvios padrão são listados nas Tabelas 5 e 6.

Dentre as redes usadas nos experimentos de simulação, a RAdNet-VE foi a que
gerou o menor custo de mensagens. No cenário 1, o número médio de mensagens gerado
pela RAdNet-VE foi 5,12 vezes menor que o da RAdNet, 24,88 vezes menor que o da
CCNR e 68,08 vezes menor que o da CCNP . No cenário 2, o valor médio de mensagens
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gerados pela RAdNet-VE foi 13,51 vezes menor que o da RADNet, 2,55 vezes menor que
o da CCNR e 2,5 vezes menor que o da CCNP . O baixo custo de mensagem da RAdNet-
VE é consequência do mecanismo de encaminhamento de mensagens, que usa os valores
dos campos posição relativa da origem da mensagem, direção e identificador de via para
filtrar mensagens. O baixo custo de mensagens também resultou do mecanismo de re-
gistro de interesses. Este mecanismo registrou os interesses definidos pelas aplicações e
limitou o número de saltos que as mensagens contendo tais interesses poderiam alcançar,
à medida que foram encaminhadas pelos nós. Dessa forma, os nós não puderam transmitir
mensagens além do número máximo de saltos, resultando também na redução do custo
de mensagens. Devido ao baixo custo de mensagens, as mensagens não congestionaram
os canais de comunicação dos rádios nos nós. Os benefı́cios do mecanismo de registro de
interesses são mais evidentes no cenário 2, uma vez que a cooperação entre os veı́culos se
dá entre os veı́culos pertencentes a uma mesma vizinhança de nós de rede.

Conforme listado nas Tabelas 5 e 6, a RAdNet-VE foi a rede que apresentou os
menores valores médios de latência de comunicação entre nós. No cenário 1, a latência
média de comunicação entre nós da RAdNet-VE foi 33,02%, 23,62% e 57,07% menor
que as da RAdNet, CCNR e CCNP , respectivamente. No cenário 2, a latência média de
comunicação entre os nós da RAdNet-VE foi 12,72 vezes, 6,98 vezes e 8,01 vezes menor
que as da RAdNet, CCNR e CCNP , respectivamente. A baixa latência de comunicação
resultou do baixo custo de mensagem.

No que diz respeito às taxas de entrega de dados, CCNR foi a rede mais eficiente
nas simulações do cenário 1. Apesar disto, a diferença entre os valores médios das taxas
de entrega de dados da CCNR e RAdNet-VE foi de 1,4%. Sendo assim, a RAdNet-VE
ainda pode ser considerada a rede com o melhor desempenho durante as simulações do
cenário 1, uma vez que ela produziu valores médios de custo de mensagens e latência
de comunicação entre nós melhores que os produzidos pela CCNR. Comparando os va-
lores médios das taxas de entregas de dados da RAdNet-VE com os da RADNet e da
CCNP , a RAdNet-VE produziu ganhos de 5.06% e 13.62%, respectivamente. No cenário
2, RAdNet-VE foi a rede que produziu os melhores valores médios de taxas de entrega de
dados. Neste sentido, ela produziu valores 5,29 vezes, 4,88 vezes e 2.49 vezes melhores
que os da RAdNet, CCNR e CCNP , respectivamente. As excelentes taxas de entrega de
dados da RAdNet-VE resultou do baixo custo de mensagens e da baixa latência durante
as comunicações entre os nós.

De acordo com os dados listados nas Tabelas 5 e 6, somente a RAdNet apre-
sentou cinco saltos no cenário 1, enquanto as demais redes apresentaram quatro sal-
tos. A RAdNet produziu tal resultado, pois o seu protocolo de comunicação encami-
nhou todas as mensagens que passaram pelo filtro do mecanismo de encaminhamento
de mensagens e com um número de saltos diferente de zero (veja o Algoritmo 1 em
[Gonçalves et al. 2016]). Apesar deste resultado, a diferença entre o número máximo de
saltos da RAdNet-VE e os das demais redes foi muito pequena, como pode ser visto na
Tabelas 6.

De acordo com os dados listados na Tabela 5, as mensagens transmitidas pelos nós
da RAdNet-VE atingiram um alcance médio de 305.92m durante as simulações do cenário
1. Isto mostrou que as mensagens se mantiveram dentro do escopo de comunicação es-
tabelecido para o cenário 1, ou seja, as mensagens foram encaminhadas somente dentro
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das vias onde os veı́culos trafegavam. Este resultado é consequência do uso de identi-
ficadores de vias como um dos mecanismos de definição de escopo comunicação. De
acordo com a Tabela 6, as mensagens da CCNR também se mantiveram dentro do escopo
de comunicação da via em que os veı́culos trafegavam. No entanto, as mensagens tanto
da RAdNet quanto da CCNP não se mantiveram dentro do escopo de comunicação da via
onde os veı́culos trafegavam. No cenário 2, as redes produziram valores médios muito
próximos, conforme listado na Tabela 6. Estes resultados mostraram que os protocolos
de comunicação das redes avaliadas neste artigo podem encaminhar mensagens a longas
distâncias.

Os tempos médios de propagação de mensagens foram obtidos a partir dos tempos
máximos gastos, quandos as mensagem percorreram 300m no cenário 1 e 10000m no
cenário 2. No cenário 1, as redes produziram medidas muito próximas. A diferença
entre as medidas foi de aproximadamente 1ms. No entanto, no cenário 2, a RadNet-VE
teve um desempenho melhor que as demais redes. Seu tempo médio de propagação de
mensagens doi 9,12 vezes, 4,52 vezes e 5.16 vezes menor que o da RAdNet, CCNR e
CCNP , respectivamente. Isto é consequência da baixa latência de comunicação entre os
nós da RAdNet-VE.

6. Discussão

Esta seção apesenta uma discussão acerca dos requisitos de comunicação das catego-
rias de aplicações para VANETs e os resultados obtidos a partir dos experimentos de
simulação. Esta discussão é apresentada nos parágrafos seguintes.

Quando uma aplicação precisa se comunicar em baixa latência, o proto-
colo de comunicação deve permitir que os nós se comuniquem com baixo delay
[Willke et al. 2009]. De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o RVEP
apresentou comunicação com baixa latência. Os nós da RAdNet-VE não sofreram com
mudanças de topologia de rede, uma vez que eles não precisam conhecer a topologia da
rede, devido ao mecanismo de comunicação por interesses. Logo, não foi necessário uti-
lizar mensagens de controle para obter e manter atualizados dados para rotear mensagens
entre nós origem e nós destino, diminuindo o custo de mensagens do protocolo. Como
consequência, uma parte da banda de comunicação não é consumida por mensagens de
controle.

Quanto às altas taxas de entrega, aplicações precisam de um protocolo que seja
capaz de entregar mensagens a um grupo de nós [Willke et al. 2009]. O RVEP atende
parte deste requisito por meio do mecanismo de comunicação por interesse herdado do
protocolo de comunicação da RAdNet. Além disto, o protocolo deve garantir uma alta
probabilidade de entrega de mensagens. Para isto, inclusão dos campos posição relativa
da origem da mensagem, direção e identificador de via no cabeçalho de mensagens da
RAdNet, foi muito útil para reduzir o custo de mensagens no RVEP. A partir do uso destes
campos, foi possı́vel encaminhar mensagens, utilizando os nós mais distantes das origens
das mensagens e nas direções de propagação de mensagens definidas pelas aplicações,
fazendo com que os nós não encaminhem mensagens desnecessariamente. Um ponto
positivo a respeito da utilização dos campos posição e direção é a capacidade do RVEP
entregar mensagens, com valores menores em termos de número de saltos e custo de
mensagens, quando comparados à RAdNet, CCNR e CCNP . Outro ponto importante a
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respeito do uso desses campos durante o encaminhamento de mensagens, é a capacidade
do protocolo RVEP conseguir escalar em termos das distâncias em que as mensagens
devem percorrer e densidade de veı́culos em um seguimento de via. Por fim, também foi
positivo o uso de identificadores de via, pois estes permitem virtualizar as vias e torná-las
canais de transmissão de mensagens de rede.

Aplicações para controle de movimento individual e de grupo operam em um
escopo de comunicação bem definido, podendo ser simplesmente uma vizinhança de
veı́culos ou uma pequena região dentro da rede. Para tanto, os protocolos de comunicação
devem assegurar que a entrega seletiva de mensagens, que pode ser uma entrega base-
ada em trajetória, proximidade de veı́culo ou identificação do veı́culo. Com o registro
do número máximo de saltos para os interesses e o uso de identificadores de vias, foi
possı́vel limitar o escopo de comunicação. Assim, as mensagens da RAdNet-VE tiveram
seus encaminhamentos limitados aos números máximos de saltos de cada um dos interes-
ses registrados na camada de rede dos nós e às vias onde tais nós estavam trafegando ou
posicionados. Tal definição de escopo não pode ser feita na RAdNet, CCNR e CCNP .

Por fim, no que diz respeito ao baixo custo de mensagens para serviços de per-
tencimento a grupos, aplicações como aquelas para movimento de grupo precisam de um
protocolo que as permita manter e atualizar estruturas de grupos persistentes. Devido a
RAdNet-VE ser uma rede centrada em interesses, não é necessário levar em conta espaços
de endereçamento e mecanismos centralizados ou distribuı́dos para gerenciamento de
grupo. Como a RAdNet, RAdNet-VE baseia-se no modelo Publicador/Subscritor. Por
meio do mecanismo de interesses em uma mensagem, a RAdNet-VE implementa serviços
de pertencimento a grupos de maneira completamente distribuı́da e sem um alto custo de
mensagens.

7. Conclusões
Neste trabalho, foi apresentada a proposta de uma nova ICN chamada de RAdNet-VE. Os
resultados das simulações mostraram que RAdNet-VE pode ser uma alternativa viável às
CCNs, uma vez que estas redes apresentaram um custo maior de mensagens e latências
maiores de comunicação entre nós quando foram comparadas ao desempenho da RAdNet-
VE. Além disto, os resultados das simulações dos dois cenários de uso mostraram que o
RVEP é capaz de satisfazer os requisitos de comunicação das categorias de aplicações
para VANETs. Como trabalhos futuros, pretende-se comparar o desempenho do RVEP
contra protocolos para disseminar WSAs (WAVE Service Advertisements) e trocar dados
por meio de WSMs (WAVE Short Messages).
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Resumo. Seja uma conversa entre amigos ou uma campanha publicitária, todo
processo de comunicação dos usuários de redes sociais contém informações
relevantes, e através do estudo dessas formas de comunicação é possı́vel en-
contrar padrões que podem ser utilizados para diferentes fins, como marketing,
disseminação de informações, formação de opiniões entre outros objetivos que
possam ser alcançados pela comunicação com as massas. O objetivo deste tra-
balho é caracterizar uma rede social durante um espaço de tempo de uma forma
dinâmica, observando separadamente a topologia da rede em pequenos espaços
de tempo analisando como a troca e o encaminhamento de mensagens pode al-
terar a topologia da rede, considerando-se grupos relativamente pequenos de
usuários, observando como estes padrões se alteram de acordo com o aumento
do número de usuários observados.

1. Introdução
O uso de redes sociais online não para de aumentar[Kwak et al. 2010]. Por exemplo,
no terceiro bimestre de 2015 o Twitter relatou um total de 320 milhões de usuários
mensais ativos[Twitter 2015]. Já o Facebook apresentou relatórios mostrando uma
média de 894 milhões de usuários por dia e mais de 1.5 bilhões de usuários mensais
ativos[Facebook 2015][Gjoka et al. 2010]. Com o aumento do número de usuários uti-
lizando as redes sociais, existe também um crescimento do número de informações que
acabam transitam nestas redes. Este tipo de informação pode trazer benefı́cios para
aqueles que a detém, seja este benefı́cio intelectual ou financeiro, como ocorre tradi-
cionalmente com as propagandas que são direcionadas à um determinado público-alvo,
de acordo com dados coletados dos usuários. Desta forma, as redes sociais passaram a
despertar o interesse de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, em especial
os de computação, pois através desta é possı́vel obter informações, analisa-las e a par-
tir desta análise inferir e prever o comportamento destas redes quanto a vários aspectos,
como, por exemplo, como as informações se espalham na rede ou ainda, como e quando
ocorrem novas ligações entre usuários[Hutto et al. 2013][Khrabrov and Cybenko 2010].

O objetivo deste trabalho é observar o comportamento de amostras de diferentes
tamanhos da rede do Twitter em diversos instantes no tempo, analisando sua dinamici-
dade, isto é, como ocorrem as alterações na topologia da rede no tempo, como a troca
e o encaminhamento de mensagens nesse perı́odo influenciam essas mudanças e como a
observação de diferentes tamanhos de amostras altera os resultados obtidos.

2. Metodologia de Captura e Análise dos Dados
Para o realizar deste estudo dois tipos de dados são necessários: A topologia da rede social
e as mensagens trocadas pelos usuários da rede. A topologia da rede é obtida observando
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os relacionamentos entre os usuários. Na maioria das redes sociais online pode-se rep-
resentar esta topologia por um grafo direcionado, onde cada usuário é um nó do grafo
e os relacionamentos são suas arestas. Com isso temos a topologia da rede represen-
tada pelo grafo G, onde G = (V,E), com V = {ux|ux é um usuário da rede social} e
E = {(ui, uj)|(ui, uj) é a relação existentes entre quaisquer usuários ui e uj}. Em redes
onde a amizade entre dois indivı́duos é sempre recı́proca pode-se até mesmo, dependendo
do objetivo, simplificar esta estrutura e utilizar um grafo não-orientado. Chamaremos de
instante inicial t0, o momento onde a rede é observada pela primeira vez e Gt0 o grafo que
representa o estado da rede nesse momento. A partir deste ponto, é estabelecido um inter-
valo de tempo ∆t, que é o tempo entre cada ponto subsequente de observação do estado
da rede. Sendo assim, a rede será novamente observada no instante t1 = t0 + ∆t, e nova-
mente em um instante t2 = t1 +∆t, e assim sucessivamente, generalizado tn = tn−1 +∆t
para n > 0, até que se obtenha o número n de amostras necessárias para a análise, sendo
cada amostra representada por um grafo Gtn.

Simultaneamente à observação das mudanças do estado da rede também são ob-
servadas as mesagens enviadas por cada usuário u. Chamaremos de mx

y uma mensagem
enviada por um usuário ux e vista por um usuário uy. Pretende-se ao final do processo
de captura e análise dos dados calcular uma métrica que corresponda à influência do en-
caminhamento de mensagem sobre a topologia da rede. Para isso, é preciso calcular a
quantidade total de mudanças na topologia da rede Dn

n+1(Diferença), ocorridas entre dois
instantes de observação tn e tn+1. Também é preciso calcular a quantidade de mudanças
possivelmente influênciadas por uma troca de mensagem, ocorridas entre dois instantes
de observação tn e tn+1, onde um usuário uA que segue um usuário uB, passou a seguir
um usuário uC , seguido por uB depois de ter recebido uma mensagem de uC encaminhada
por uB (Figura 1). À essa métrica chamamos de DInn+1 (Diferença Influênciada). Tanto
D como DI são calculados comparando os grafos Gtn e Gtn+1. Sempre que uma aresta
é criada ou removida somamos um valor a D e sempre que uma uma aresta é criada ou
removida e a observação das mensagem indica um encaminhamento somamos um valor a
DI . À influência do reencaminhamento de mensagens na rede entre tn e tn+1 chamamos
de Inn+1 e calculamos Inn+1 =

Dn
n+1

DInn+1
.

Figure 1. Mudança na topologia da rede

3. Estudo de caso:Twitter
A captura de dados nas grandes redes sociais é o maior desafio desse tipo de projeto.
No geral as grandes redes sociais não disponibilizam abertamente acesso a sua base para
coleta dos dados necessários à esse tipo de pesquisa. Esse fato limita bastante os tipos
de análises que podem ser realizadas. Em especial a troca de mensagens é quase sempre
privada e as mensagens só podem ser vistas pelos usuários que estão se relacionando.
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Essa restrição é menos rigorosa no Twitter[Twitter 2016a], por isso essa foi a rede social
escolhida para a aplicação do presente estudo. Outra questão prática é que, mesmo com
um acesso privilegiado à base de dados da rede social, analisar a rede por completo é
computacionalmente muito difı́cil. Dessa forma adicionamos uma restrição no conjunto
de usuários, observando apenas uma amostra do total de usuários e extrapolando os resul-
tados obtidos para toda a rede.

Para que a coleta de dados seja feita no Twitter foi necessária a criação de uma
conta de desenvolvedor[Twitter 2016b]. Somente com a criação de uma conta desse tipo
é possı́vel desenvolver aplicações que fazem a autenticação com a rede, autenticação que
é necessária à uma aplicação que pretende acessar os dados da rede social. Porém mesmo
com uma contade de desenvolvedor o acesso à API (Application Programming Interface)
do Twitter é limitado para cada conta a 15 requisições por janela de tempo, sendo que
cada janela de tempo dura 15 minutos. Desse forma, fora a conta do desenvolvedor,
necessária para criar uma aplicação autorizada a acessar a API, foi necessário a criação
de várias outras para que quando uma conta atingisse o limite de requisições uma outra
conta pudesse autenticar a aplicação e continuar a captura dos dados.

Até o presente momento observamos um total de 50000 usuários. A escolha dos
usuários que seriam analisados foi feita de forma aleatória, restringindo apenas o fator
geográfico para que a ligação entre os usuários observados fosse mais provável. As
informações capturadas na rede observada são: número de relacionamentos totais em
cada instante; alteração no número de relacionamentos entre dois instantes; número de
novos relacionamentos entre dois instantes; número de relacionamentos desfeitos entre
dois instantes; número de mensagens trocadas entre dois instante (a partir do inı́cio do
teste); número de mensagens encaminhadas entre dois instantes (a partir do inı́cio do
teste). O perı́odo ∆t escolhido foi de 24 horas, e foram coletadas 7 amostras. Sendo
assim, tivemos um mapeamento da rede por dia em um perı́odo de uma semana. A tabela
1 apresenta os dados coletados.

Table 1. Quantificação dos dados coletados
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

Total de relacionamentos
por tempo 799 1005 1043 1070 1081 1107 1127
Total de novos Follows 0 212 52 32 30 28 26
Total de Unfollows 0 6 14 5 19 2 6
Mensagens enviadas 0 26641 46764 67839 89342 111364 136196
Retweets 0 6 14 29 38 46 54

Após a realização de alguns testes, foi possı́vel obter alguns resultados quanto a
aspectos básicos com relação à rede, tais como o número de mensagens reencaminhadas
em relação ao número de mensagens totais da rede, o número de ligações estabelecidas
dentro da rede, dentre outros. A seguir, veremos os resultados de dois testes iniciais
realizados com a utilização da aplicação desenvolvida.

3.1. CONECTIVIDADE DA REDE
O objetivo deste primeiro teste foi estabelecer uma relação entre o crescimento da amostra
observada e o aumento das ligações entre os usuários, isto é, o aumento da conectividade.
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Para a realização de tal teste, foi estabelecido que as medições seriam feitas nos valores
de mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, e assim sucessivamente, até os 50 mil usuários observados.
Para cada valor deste, foi capturada a rede e então estabelecida a conectividade da rede,
avaliando o número de relações entre usuários da própria rede. Os resultados para este
teste podem ser observados no gráfico apresentado na Figura 2.

Figure 2. Conectividade entre os usuários da rede

Como podemos ver, o número de relações entre os usuários cresce de acordo com
que o número de usuários aumenta, como era esperado. Podemos observar ainda que, para
os últimos valores de usuários, a rede apresenta um decréscimo no aumento da conec-
tividade. Esta diminuição pode ser resultado da coleta de usuários que possuem menos
conectividade entre si, uma vez de o número de usuários coletados é maior.

É interessante ressaltar a importância deste teste na realização das análises subse-
quentes, uma vez que fica conhecido, de forma aproximada, qual a conectividade esperada
para uma rede que possua um número de usuários pertencente à faixa descrita anterior-
mente. Com a realização de outros testes, foi possı́vel comprovar a veracidade de, pelo
menos, uma das informações obtidas, como veremos a seguir.

3.2. CONECTIVIDADE EM FUNÇÃO DO TEMPO

Como a proposta desse trabalho é caracterizar uma rede de forma dinâmica, fica clara a
realização de uma análise de variação do estado da rede de acordo com o tempo. Para a
realização de tal teste, foi empregada a metodologia descrita anteriormente, isto é, foram
coletados dados em vários instantes para avaliar a variação da rede entre eles. Assim,
como frequência para a coleta de dados, foi estabelecido o perı́odo de 24 horas de inter-
valo, com uma quantidade total de 7 coletas do estado da rede, resultando em uma semana
de observação. As informações sobre os dados coletados foram exibidas na Tabela 1.

O primeiro dos resultados obtidos com estes testes pode ser observado no gráfico
representado na Figura 3, que indica o número de relacionamentos em uma rede de 10
mil usuários, de acordo com os dias de análise.

Podemos observar que, à medida que o teste avança, o aumento do número de
conexões entre os usuários diminui, indicando que, provavelmente, este número tenda a
zero. Assim, podemos concluir que uma rede de determinado tamanho, fixo no tempo,
tende a estabilizar no que diz respeito a sua topologia, isto é, a frequência com que os
usuários criam novas relações entre si reduz à medida que o tempo passa. É observado
também um ligeiro aumento no número de novas ligações nos dias 6 e 7. Este aumento é,
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Figure 3. Conexões em uma rede durante o perı́odo de análise

provavelmente, ocasionado por uma maior presença dos usuários na rede, o que perfeita-
mente normal, uma vez que tais dias representam o final de semana, onde os usuários têm
mais tempo para acessar suas contas no Twitter.

No entanto, o gráfico apresentado anteriormente apenas indica o número de
conexões existentes na rede em determinado instante. Para que saibamos com exatidão
qual o número de novas interações entre os usuários entre um instante e outro, devemos
considerar o número de interações que deixaram de existir, isto é, o número de unfollows
que ocorreram no dado perı́odo. Para tanto, a aplicação também é capaz de identificar,
separadamente, o número de novas ligações feitas e de ligações que deixaram de existir
através da análise dos resultados da coleta de dados.

Nesta mesma análise, foram capturadas as mensagens enviadas pelos usuários no
perı́odo analisado, salvando tais mensagens de forma conjunta aos arquivos de estado da
rede. Assim, com a análise dos dados obtidos, foi possı́vel analisar a diferença no cresci-
mento do número de mensagens reencaminhadas em relação ao número de mensagens
totais enviadas, como mostra a Figura 4.

Figure 4. Mensagens por dia

É possı́vel perceber que a curva de crescimento das mensagens reencaminhadas
(RTs) demonstra um aumento maior a cada dia. Ao mesmo tempo, a curva que demon-
stra o número de mensagens enviadas apresenta uma curvatura muito mais suave, o que
implica que o número de mensagens reencaminhadas aumenta de forma mais acelerada
que o número total de mensagens.
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4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Como foi visto, o trabalho já apresenta resultados iniciais com relação a análise dinâmica
da rede do Twitter, o que indica um bom funcionamento da metodologia aplicada, assim
como das aplicações desenvolvidas para a realização efetiva desta análise. No entanto, é
conhecido que vários aspectos ainda podem ser melhor desenvolvidos, tal como o estabe-
lecimento da métrica para redes de outros tamanhos. No entanto, também são conhecidas
as possı́veis dificuldades para a realização de testes com uma escala muito maior do que
a utilizada atualmente, principalmente devido à falta de acesso privilegiado à base de da-
dos do Twitter. Disponibilizando apenas de acesso não-privilegiado, podem haver atrasos
na coleta de dados, o que impossibilita a realização de testes que exigem um tempo pe-
queno de atraso na obtenção das informações. É ainda objetivada a determinação de um
método pelo qual seja possı́vel estimar métricas para uma rede de um tamanho para o qual
ainda não tenham sido realizados análises. Sendo assim, os valores serão estimados com
base em testes anteriores, em tamanhos reduzidos, que proporcionem uma estimativa para
qualquer valor dado para o número de usuários.
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Resumo. A análise de dados de Redes Sociais é uma área de estudos capaz
de produzir informações sobre os perfis, sentimentos entre outras dos usuários.
Este artigo, tem por objetivo apresentar o Sisne, ferramenta que extrai dados
de perfis de usuários do Facebook, armazena em um SGBD relacional Post-
greSQL e realiza consultas SQL sobre esses dados, obtendo resultados como
perfis que curtem uma página e a quantidade de pessoas que fizeram Check-
Ins em determinadas cidades. Com o resultado dessas análises, é possı́vel en-
contrar interseções entre os perfis possibilitando obter conhecimento sobre um
determinado domı́nio de atividade.

1. Introdução
As redes sociais online tem se tornado cada vez mais importantes. O Facebook atualmente
é a maior rede social do mundo com 1,49 bilhões de usuários ativos por mês, medidos no
segundo trimestre de 2015 [Statista 2015]. O Facebook é uma rede social que permite
que usuários criem o seu perfil especificando interesses tais como: programas de TV,
filmes, atividades esportivas, etc, realizem postagens em sua linha do tempo e adicionem
amigos, criando um grafo social. A extração e armazenamento dos dados desses perfis no
Facebook pode, futuramente, possibilitar diversos estudos aos pesquisadores de diferentes
áreas de conhecimento.

Uma maneira de construir aplicativos para acesso aos dados dos usuários é
através da API (Application Programming Interface) do Facebook chamada de Graph
API [Facebook 2015]. O fato de essa API ser muito complexa, dinâmica, mudar com bas-
tante frequência e necessitar de autorização dos perfis da rede social para a análise de seus
dados, impede que pesquisadores de diversas áreas de pesquisas acadêmicas encontrem
uma base de dados confiável com dados de perfis dos usuários desta rede para realizar
suas pesquisas.

Desse forma esse artigo apresenta o projeto e implementação de um aplicativo de-
nominado Sisne (Storage Information in Social Networks), que realiza a extração de dados
textuais de perfis do Facebook. Dados textuais são os dados que o usuário preenche na
criação do seu perfil, tais como nome, gênero, local de trabalho, educação, relaciona-
mento. O Sisne também permite extrair, a partir dos perfis dos usuários, as opções curtir,
eventos, grupos, etc. Os dados textuais serão capturados pelo Sisne e armazenados em um
banco de dados relacional PostgreSQL. A partir desses dados armazenados no banco de
dados serão mostrados, como exemplo, alguns resultados relacionando perfis que curtem
e participam de uma determinada página e grupo, perfis que confirmaram presença em um
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evento (separados por gênero), e quantidade de Check-Ins efetuados em algumas cidades
do Espı́rito Santo em um determinado perı́odo de tempo.

A seguir, na Seção 2 serão apresentados alguns trabalhos relacionados. A Seção
3 traz o projeto e implementação do Sisne e do Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados (SGBD) PostgreSQL. A Seção 4 traz os principais resultados obtidos até o
momento com a implementação do protótipo. A Seção 5 conclui o trabalho e direciona
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Em [Santos et al. 2014] é apresentado o estudo da integração da Rede Social com Re-
des P2P, através do cálculo da similaridade de perfis cadastrados em um aplicativo cha-
mado SimilarityFace. Os autores mostram que é possı́vel, através de técnicas simples de
medição da similaridade entre perfis de usuários do Facebook, obter uma estimativa coe-
rente do grau de similaridade entre eles. Diferentemente do SimilarityFace este trabalho
não se propõe a integrar a Rede Social Facebook e Redes P2P.

Outro trabalho de grande destaque é [Terrana et al. 2014]. Nesse trabalho os au-
tores analisam a página inicial de um usuário ou um grupo do Facebook. Para efetivar
a análise, um Crawler avalia a conta de um usuário principal, coletando informações de
discussões e posts desse usuário, que são compartilhados com outros usuários do Face-
book, relacionado-os a diversos tópicos. Com os dados coletados, são categorizados em
categorias predefinidas pelos autores é possı́vel detectar o sentimento expressado pelo
perfil por meio destes posts: positivo, negativo ou neutro. Diferentemente deste trabalho,
os autores utilizaram a Graph API para a criação de um Crawler e realizar a extração de
informações de discussões e posts.

Em [Kosinski et al. 2013] os autores analisaram uma série de dados de perfis vo-
luntários do Facebook, fornecendo opções curtir, localização e testes psicométricos. A
partir desses dados é criado um modelo que consegue discriminar corretamente homosse-
xuais e heterossexuais em 88% dos casos, afro-americanos e caucasianos americanos em
95% dos casos e democratas e republicanos em 85% dos casos, dentre outros dados calcu-
lados. Esse trabalho também se diferencia do Sisne por usar a Graph API para a extração
dos dados de perfis voluntários, mas assemelha-se ao trabalho proposto por considerar as
opções curtir dentre os dados textuais que serão coletados e analisados.

3. Projeto e implementação

Este trabalho apresenta o Sisne, um aplicativo capaz de extrair dados textuais de perfis
da Rede Social Facebook e armazená-los em um SGBD PostgreSQL. O Facebook foi a
plataforma escolhida devido a quantidade de informações públicas disponı́veis dos perfis
da rede social. Este aplicativo foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação
Python, o automatizador de navegador Framework Selenium, o analisador de HTML bi-
blioteca Beautiful Soup e o SGBD PostgreSQL.

A implementação do aplicativo foi dividida em três módulos: O Coletor, o
Analisador e o Armazenador, conforme ilustrado na Figura 1. Nas subseções se-
guintes serão apresentados detalhes de implementação de cada módulo.
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Figura 1. Funcionamento do aplicativo Sisne

3.1. Módulo Coletor

Esse módulo foi implementado utilizando a a linguagem de programação Python com o
framework Selenium [Muthukadan 2015]. O Selenium Python possibilita a automação de
um navegador ou testes em aplicações web. O Selenium Python fornece uma API simples
para escrever testes funcionais ou de aceitação usando o Selenium WebDriver. Através da
API Selenium Python é possı́vel acessar todas as funcionalidades do Selenium WebDriver
de forma intuitiva. Através dessas funcionalidades é possı́vel simular ações de usuário
dentro do navegador, como por exemplo realizar login em um site, rolar a barra da página
do site e redirecionamento.

O módulo Coletor possui a função de interagir com o navegador
e retornar o código HTML da URL solicitada como mostrado na Figura
1. Por exemplo, para requisitar todos os amigos de um perfil é necessário,
através do Selenium, enviar para o WebDriver a URL desejada, por exemplo:
https://www.facebook.com/xxxxxxxx/friends.

Após o envio da URL o Selenium WebDriver simula de forma automática a aber-
tura do navegador, realiza o login na página do Facebook com um usuário cadastrado,
simula a abertura da URL desejada e navegará por toda a página dos amigos do perfil
solicitado, rolando a barra da página até o final. Após carregar toda a página da URL re-
quisitada, o código fonte HTML do perfil da página é retornado ao Python e será analisado
pela biblioteca Beautiful Soup no módulo Analisador, descrito na próxima subseção.

3.2. Módulo Analisador

O módulo Analisador é utilizado com a biblioteca Beautiful Soup. O Beautiful Soup
é uma biblioteca usada para extrair dados de arquivos HTML e XML. Ele funciona como
um analisador de informações, fornecendo diferentes caminhos de navegar, pesquisar e
modificar a árvore de análise. Essa biblioteca será utilizada na linguagem de programação
Python, e será responsável por extrair os dados textuais de cada perfil.

Este módulo é responsável por realizar a análise do HTML extraı́do pelo módulo
Coletor, como mostrado na Figura 1. O conjunto dos módulos Coletor e
Analisador é a estrutura principal do crawler do aplicativo Sisne.

Para exemplificar a implementação do módulo Analisador, será analisado na Fi-
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gura 2 que contém uma parte do trecho HTML da opção curtir de um usuário fictı́cio.

Figura 2. Trecho de código HTML da opção curtir.

Através da análise do HTML do trecho do código da Figura 2 será extraı́do, na
ordem em que as informações estão sublinhadas, o identificador da página, o endereço,
a descrição e o seu tipo. Para todas as opções curtir dos perfis do Facebook o mesmo
padrão de análise é utilizado.

Para cada tipo de dado textual existe uma estrutura HTML diferente e maneiras
diferentes de se extrair os dados. Esse módulo fornece todos os dados textuais anali-
sados e prontos para serem armazenados através do módulo Armazenador no SGBD
PostgreSQL. O módulo Armazenador será descrito na próxima subseção.

3.3. Módulo Armazenador
O módulo textttArmazenador é responsável por armazenar os dados textuais analisados
em um SGBD PostgreSQL 9.4, implementado no modelo relacional. Esse módulo é exi-
bido na Figura 1 e não faz parte da estrutura do crawler. O PostgreSQL foi o SGBD
escolhido devido ser um projeto de código aberto e não possuir limites de tamanho de
tabelas [PostgreSQL 2016].

O SGBD foi projetado para armazenar dados em 13 entidades conectadas, no
qual são interligadas na tabela principal Profile (Perfil). A tabela Profile arma-
zena dados como identificador do perfil, localização atual, cidade natal e outros campos
previamente escolhidos.

Para armazenar os dados dos perfis pelo aplicativo Sisne é realizada, de forma au-
tomática, a seleção de perfis que serão inseridos no SGBD. Inicialmente o primeiro perfil
coletado é o cadastrado no Facebook, que realiza o login para acessar as URLs requisi-
tadas. Posteriormente o grafo de amigos é coletado, analisado e armazenado. Segue-se,
sucessivamente, com o grafo dos amigos dos amigos.

4. Resultados
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos com a implementação do aplicativo
Sisne. Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso em andamento, os resultados
obtidos mostram algumas consultas na base de dados com 677 perfis armazenados no
Sisne. Todos os resultados mostrados serão em função das informações extraı́das desses
usuários e de acordo com a polı́tica de privacidade de cada usuário.

Na Tabela 1 temos o resultado da consulta da quantidade de usuários que: 1)
participam do Grupo UFES/CEUNES, ou 2) que curtem a página da Universidade Federal
do Espı́rito Santo (UFES), ou 3) participem e curtem ambas. Temos no total de 137
pessoas que participam do Grupo UFES/CEUNES e 38 pessoas que curtem a página da
UFES. Através da consulta SQL apresentada na Figura 3 podemos identificar quais são as
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pessoas que participam deste grupo e curte a página simultaneamente, com um resultado
de 29 pessoas, como visto na Tabela 1. Pode-se concluir, nesse caso, que a maioria das
pessoas que participam do grupo, curtem a página da UFES.

Tabela 1. Número de perfis que participam do grupo UFES/CEUNES, curtem a
página Ufes e participam e curtem o grupo e a página.

Informações Grupo UFES/CEUNES Página UFES Grupo e Página
Identificador 127562003965082 157314617738148
Quantidade perfis 137 38 29

Figura 3. Consulta que retorna a quantidade de perfis que participam do grupo
UFES/CEUNES e curtem a página UFES.

Na Tabela 2 temos o resultado da consulta da quantidade de usuários que confir-
maram presença no evento “9a CALOURADA GERAL”, separados por gênero. Temos a
quantidade total de 24 perfis que confirmaram presença no evento. Através da consulta
apresentada na Figura 4 é possı́vel separar a quantidade de perfis por gênero masculino.
Analogamente substituindo o campo gender por ’Female’, teremos a quantidade de per-
fis do sexo feminino. Na Tabela 2 temos o resultado de 11 perfis masculinos e 12 perfis
femininos que confirmaram presença no evento “9a CALOURADA GERAL”. Totalizando
número de perfis masculino e feminino temos o total de 23 perfis, concluindo que 1 perfil
não deve ter preenchido o gênero nas informações básicas de seu perfil.

Tabela 2. Número de perfis que confirmaram presença no evento “9a CALOU-
RADA GERAL” separados por gênero.

Informações 9a CALOURADA GERAL
Identificador 972615522830589
Quantidade total de perfis 24
Quantidade de perfis feminino 12
Quantidade de perfis masculino 11

Figura 4. Consulta que retorna a quantidade de perfis do sexo masculino que
confirmaram presença no evento 9a CALOURADA GERAL.

Na Tabela 3 temos o resultado da consulta da quantidade check-ins realizado nas
cidades de São Mateus/ES, Linhares/ES e Colatina/ES, no perı́odo compreendido en-
tre 01/03/2016 e 31/03/2016. Através da consulta apresentada na Figura 5 é possı́vel
obter a quantidade de check-ins realizados na cidade de São Mateus/ES. Analogamente
substituindo o campo place id int place pelo identificador da cidade, teremos a
quantidade de perfis que fizeram check-in nas cidades de Linhares/ES e Colatina/ES. Na
Tabela 3 temos o resultado de 1 pessoa que realizou o Check-In em São Mateus/ES, 3 em
Linhares/ES e 28 em Colatina/ES durante o perı́odo analisado.

5. Discussão e Conclusões
O artigo descreveu o projeto e implementação do Sisne, capaz de extrair dados de perfis
de usuários do Facebook e armazená-los no SGBD PostgreSQL. A partir de consultas
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Tabela 3. Quantidade de Check-Ins realizados nas cidades de São Mateus, Li-
nhares e Colatina no perı́odo de 01/03/2016 a 31/03/2016.

Informações São Mateus Linhares Colatina
Identificador 106224286082122 108598895838221 107463059276374
Quantidade de Check-Ins 1 3 28

Figura 5. Consulta que retorna a quantidade de check-ins realizados nas cidades
de São Mateus/ES, Linhares/ES e Colatina/ES.

SQL é possı́vel obter resultados como: perfis que curtem uma página e participam de um
grupo, quantidade e gênero de usuários que confirmaram presença em um evento, e a
quantidade de pessoas que fizeram Check-Ins em determinadas cidades. Com esses dados
é possı́vel fazer uma análise e obter informações importantes para domı́nio de atividade,
como encontrar interseção entre perfis que curtem uma página e um grupo ou mesmo
indicações de lugares mais frequentados. Em andamento está sendo realizado um estudo
para que o aplicativo execute em ambiente multi-plataforma, já que neste momento o
mesmo funciona somente no navegador Chrome e no Linux.
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Resumo. A ocorrência de flash crowd pode comprometer a distribuição de
mı́dia em redes P2P de vı́deo ao vivo. Neste trabalho, identificamos que a
relação entre a quantidade permitida de parcerias e a banda de transmissão
de cada participante pode influenciar na escolha da técnica para tratar o flash
crowd. Acreditamos que seja possı́vel configurar esta relação em uma rede de
modo a manter a estabilidade e permitir o ingresso de novos participantes em
larga escala, mesmo com restrições de recursos como banda de upload.

1. Introdução

As redes P2P tornaram-se uma importante tecnologia para distribuição de mı́dia ao vivo.
Ao contrário do modelo cliente-servidor, os participantes nas redes P2P são estimulados
a distribuir o conteúdo que eles possuem, o que fornece escalabilidade ao sistema a baixo
custo. Contudo, o ingresso de novos participantes em grande quantidade ainda é um
desafio.

Consideramos a rede em estado estável quando a mı́dia é distribuı́da com baixa
latência, se considerado o tempo na visualização a partir da geração da mı́dia, e quando
há pouca descontinuidade na transmissão, o que evita perdas na visualização. Quando
ocorre uma grande tentativa de ingresso, como no caso do flash crowd, a requisição por
dados pelos novos ingressantes pode tornar a rede instável e, em casos extremos, quebrar
a distribuição da mı́dia [Liu et al. 2012, Wu et al. 2011, Chen et al. 2014].

Para tratar o flash crowd em redes P2P, [Wu et al. 2011] separam as requisições
em duas listas distintas, ordenado os participantes por banda de upload em uma e, em
outra, faz-se o controle do tempo de espera para evitar a desistência por longas demo-
ras. Já em [Liu et al. 2012], o ingresso é feito por lotes de novos ingressantes e, após
a estabilização deste ingresso, novos lotes são permitidos até o fim do flash crowd. Em
ambos, não são detalhadas as configurações da rede quanto às parcerias nem como os
cálculos de recursos, necessários aos modelos apresentados, são realizados.

O trabalho de [Wu et al. 2012] revela que a relação de parceria pode ser crucial
para se reduzir o tempo de estabilização dos novos participantes, diminuindo o tempo
de ingresso quando se realiza parcerias com participante que oferecem maior banda de
upload. Já os autores [Chen et al. 2014] realizaram um trabalho que considera a im-
portância de usar técnicas para tratar o flash crowd apenas quando necessário. Para isso,
um modelo matemático considera vários parâmetros e define quando usar as técnicas.
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Apesar de todos os trabalhos considerarem a quantidade de parceiros que cada
participante pode ter durante a transmissão, a forma como as parcerias são estabeleci-
das e como os participantes gerenciam as listas de parceiros são questões não tratadas
com clareza. Além disso, os trabalhos anteriores não tratam a relação entre a banda de
transmissão do participante e o tamanho da lista de parceiros.

Nesse trabalho, implementamos três técnicas de ingresso e observamos que a
relação entre a banda de transmissão e a quantidade de parcerias permitidas aos parti-
cipantes pode trazer mudanças significativas nos resultados das aplicações das técnicas.
Com esta relação, podemos tornar as redes mais conservadoras quanto à manutenção das
parcerias e, em consequência, dificultar o ingresso. Em outro extremo, as redes podem
ser configuradas de forma mais flexı́vel para novas parcerias e, com isso, tornar-se mais
suceptı́veis ao aumento de latência e descontinuidade. Todos os experimentos foram rea-
lizados com uso de redes P2P que transmitem a mı́dia ao vivo em fragmentos conhecidos
como chunk. Além disso, escolhemos a topologia em malha, por ser mais robusta quanto
à dinamicidade dos participantes, conhecida como churn.

2. Sistema de Transmissão P2P para Mı́dia ao Vivo
Implementamos um sistema P2P mesh-pull. Neste sistema, temos o servidor de vı́deo S,
o servidor de autenticação e centralizador de informações gerenciais da rede, conhecido
como servidor de bootstrap e os participantes. As medições de desempenho e dados de
controle são transmitidas pelos participantes ao servidor de bootstrap periodicamente.
Para garantir maior controle entre as parcerias de um participante P , implementamos um
sistema que separa a lista de parceiros que fornecem dados a P , chamada de LIn, da
lista de parceiros que recebem dados de P , chamada de LOut. Quando um participante
X torna-se parceiro em LIn de P , automaticamente P torna-se parceiro LOut de X . Em
particular, S possui LIn = 0. Com a separação entre as listas, alguns participantes podem
ser definidos como pouco cooperativos, quando LOut < LIn ou LOut = 0.

Quando um novo participante P deseja ingressar na rede R, ele faz a requisição
ao servidor de bootstrap, que registra a presença de P e o envia uma lista de participantes
de R. Assim, P inicia as parcerias para obter e distribuir os chunks disponı́veis. Perio-
dicamente o servidor de bootstrap envia novas listas de participantes de R a P , fazendo
com que ele possa tentar estabelecer novas parcerias.

Finalmente, a banda de transmissão de um participante P , tanto para upload, como
para download não define a quantidade de parceiros permitidos em LOut e LIn. Contudo,
por questões fı́sicas da rede, as bandas determinam de forma indireta os limites de quantos
parceiros podem trocar dados simultaneamente entre si.

3. Ambiente de Execução
Os experimentos foram realizados no PlanetLab. Os participantes foram distribuı́dos
em uma média de 200 nós no PlanetLab, com 12 instância por nó, sem parcerias com
participantes em mesmo IP, a uma taxa de vı́deo média é de 420kbps (em torno de 40
chunks por segundo). Como o PlanetLab é um ambiente real, cada experimento teve 3
repetições, suficientes para a compreensão dos resultados preliminares deste estudo.

Para cada experimento, usamos os primeiros 400 segundos para formar a malha
principal com aproximados 200 participantes. A chegada de novos participantes ocorre
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quando a malha principal encontra-se com topologia estabelecida e com a distribuição
da mı́dia de forma estável. Para cada experimento, definimos a forma com que os novos
participantes provenientes do flash crowd são tratados pela malha principal. Para o flash
crowd foram executadas uma média de 2000 participantes.

4. Experimentos
Redes com muito recurso podem não necessitar de técnicas para ingresso e, por isso,
optamos por configurações que restringem os recursos, principalmente a sobra de upload.
Tornar viável o ingresso em redes com restrições de recursos pode ser um bom estı́mulo
aos administradores de redes P2P ao aceitar participantes com baixa banda, como usuários
de telefones celulares.

Como formas de ingresso, consideramos três alternativas: (ST) sem técnica; (CT)
com técnica de malhas paralelas; e (TM) a técnica mista. Em (ST), à medida em que
os novos ingressantes requisitam ingresso, o servidor de bootstrap fornece acesso à rede
sem qualquer critério. Para (CT), o servidor de bootstrap seleciona alguns participantes
mais cooperativos, conhecidos como super nós da malha principal e estes tornam-se ser-
vidores auxiliares de mı́dia. Desta forma, os novos ingressantes não têm acesso à malha
principal e, ao contrário, formam novas malhas em torno dos servidores auxiliares. Estes
servidores auxiliares recebem dados da malha principal, mas fornecem apenas aos novos
ingressantes em uma topologia isolada chamada de malhas paralelas. Finalmente, o ser-
vidor de bootstrap de (TM) insere os servidores auxiliares nas listas de conhecidos dos
novos participantes, contudo como em (ST), o servidor de bootstrap gera listas de novos
parceiros considerando todos participantes pertencentes à uma única malha.

4.1. Parcerias mais Conservadoras

A Tabela 1 apresenta as configurações da rede. No caso de (CT) e (TM), selecionamos
10 servidores auxiliares. Especificamente para (CT), uma malha paralela é formada para
cada servidor auxiliar. Além disso, em (CT), os free riders ingressaram na rede posterior-
mente aos participantes cooperativos para evitar eclipses nas malhas paralelas. A chegada
dos novos participantes acontece no instante 400 segundos.

Super Nós - Banda Free Rider Participantes Comuns LIn LOut

15%− 4Mbps 60% 2Mbps 10 10

Tabela 1. Configurações da rede

A Figura 1 mostra a descontinuidade média das 3 repetições considerando todos
os participantes da rede. Observamos que a descontinuidade atingiu nı́veis baixos para
todos os casos, mesmo sendo menor no caso de (TM). Já a Figura 2 mostra que para tratar
o ingresso, (ST) provocou uma grande latência ao final dos experimentos. Além disso,
o gráfico para o uso da (TM) mostra baixa latência se considerado o grande número de
ingressantes e requisitantes.

A Figura 3 informa a quantidade de requisitantes e de ingressos para cada técnica.
Observamos que a variação entre os requisitantes e os ingressos efetivados para o caso
do uso de (TM) foi pequena, garantindo alta porcentagem de ingressos em todas as
repetições. Já em (ST), houve uma repetição em que os ingressos só iniciaram a partir do
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segundo 680. Isso pode ter sido ocasionado pela dificuldade de se estabelecer parcerias e,
também, ao ingresso de free riders que chegaram em abundância.
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Figura 3. Ingresso. In e R significam quantidade de ingresso efetivado e quanti-
dade de requisitantes para cada técnica de ingresso, respectivamente

Nos experimentos desta seção, (TM) teve bom desempenho em relação (ST) por
expor fontes de dados aos novos ingressantes. Além disso, como uma parceria entre P e
Q consomem uma entrada de LIn e LOut respectivamente, as configurações de LIn = 10
e LOut = 10 tornam a rede conservadora ao restringir pequenas sobras nas entradas em
LOut, dificultando ainda mais (ST). Assim, (TM) garante novas fontes de dados isolando
os servidores auxiliares e, ao mesmo tempo, permitindo que os novos participantes en-
contrem fontes de dados disponı́veis na rede como no caso de (ST). Já em relação a (CT),
o ingresso acontece de forma mais lenta, visto que as redes são formadas em torno dos
servidores auxiliares e totalmente isoladas da malha principal.

4.2. Parcerias mais Flexı́veis

A Tabela 2 apresenta as configurações para 3 repetições por experimento. No caso de
(CT) e (TM), selecionamos 10 servidores auxiliares. Neste experimento os participantes
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Super Nós - Banda Free Rider Participantes Comuns LIn LOut

12%− 4Mbps 00% 1.5Mbps 5 15

Tabela 2. Configurações da rede

comuns e os super nós provenientes do flash crowd ingressaram aleatoriamente a partir
do instante 400 segundos.

Na Figura 4 podemos ver que a rede manteve a descontinuidade estável para (CT),
antes e após o instante 400 segundos, mesmo com um aumento proporcionado pelo grande
número de participantes que ingressaram. Já (MT) e (ST), que permitem ingresso direta-
mente na malha principal, a descontinuidade é menos estável. Por mais que (MT) pareça
comportar bem quanto à descontinuidade, a realidade é outra, visto que a taxa de ingresso
foi baixa perto de (CT) e (ST) como mostra a Figura 6. Em relação à latência, a Figura 5
mostra como a rede sofre com o uso de (TM) e (ST).
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Figura 6. Ingresso. In e R significam quantidade de ingresso efetivado e quanti-
dade de requisitantes para cada técnica de ingresso, respectivamente

As configurações LIn = 5 e LOut = 15, nesta seção, promovem uma grande opor-
tunidade de novas parcerias na malha principal. Contudo, nossos participantes oferecem
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pouca banda de upload para atender, de fato, à grande quantidade de novos parceiros.
Consequentemente, a disputa por dados aumenta e a rede pode sofrer com altas na des-
continuidade e latência. Esta configuração pode ser considerada mais flexı́vel quanto às
parcerias, se comparada à da Seção 4.1, pela sobra de LOut na rede já que a lista LOut de
cada participante é 3 vezes maior que LIn.

Usamos as curvas de Bézier para exibir as tendências entre as repetições nos
gráficos de descontinuidade e latência. Por isso, pode-se observar as tendências de au-
mento para essas métricas iniciando em instantes ligeiramente anteriores ao momento
exato da ocorrência do flash crowd.

5. Discussão
Pretendemos avaliar aspectos de configuração de redes P2P para permitir o ingresso de
grande número de novos participantes e, ao mesmo tempo, preservar a estabilidade da
rede. Trabalhos relacionados implementam técnicas para ingresso em flash crowd, mas
não deixam claro o modelo de configuração das redes a respeito da relação de quantidade
de parceiros e a banda de transmissão para os participantes. Com isso, os trabalhos an-
teriores podem oferecer modelos imprecisos por usar informações sobre a quantidade de
recursos da rede sem elucidar como esses recursos são calculados.

Ao contrário de coibir os participantes menos cooperativos nas redes P2P, espera-
mos propor soluções que sejam capazes de configurar os participantes durante o ingresso
na rede para se ter controle dos recursos que a rede oferece. Os resultados indicam que
as redes podem, com isso, proteger a malha existente ao ocorrer o flash crowd permitindo
que o ingresso seja realizado com sucesso, mesmo com restrições de recursos.

Finalmente, para tornar viável o uso de (CT), pretendemos propor técnicas que
permitam mesclar as malhas paralelas à malha principal ao final do ingresso. Com isso, a
rede volta a ter apenas uma malha e, consequentemente, os servidores auxiliares finalizam
a tarefa de suportar as malhas paralelas.
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