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Abstract. Computer simulation studies often require a long processing time to
obtain the desired confidence degree. Techniques for parallel and distributed
simulation help to address the processing time problem. The MRIP strategy is
adopted when the simulation experiment can be divided into independent repli-
cations. In this paper, we propose the DiS-NS, a MRIP distributed simulation
environment for NS-2. The experiment results demonstrate the effectiveness of
NS-DiS in reducing the execution time of simulations, characterizing it as an
important tool to aid the solution of complex problems.

Resumo. Estudos de simulação computacional frequentemente exigem um
longo tempo de processamento para obter o grau de confiança desejado.
Técnicas de simulação paralela e distribuı́da ajudam a tratar do problema do
tempo de processamento. A estratégia MRIP é utilizada quando o experimento
de simulação pode ser dividido em replicações independentes. Neste trabalho,
é proposto o NS-DiS, um ambiente de simulação distribuı́do MRIP para o NS-2.
Os resultados de experimentos demonstram a eficácia do NS-DiS na redução
do tempo de execução de simulações, caracterizando-o como uma importante
ferramenta de auxı́lio a soluções de problemas complexos.

1. Introdução

Simulação é uma técnica que tem conquistado cada vez mais relevância na área de
computação. Nas redes de computadores, ela permite que administradores realizem
análise de desempenho de novos cenários e protocolos de rede envolvendo tecnologias
emergentes como as redes sem fio e de sensores. Nesse cenário, ambientes reais são
modelados a partir de programas de computadores que simulam seu comportamento.
Simulações normalmente são mais precisas e detalhadas que modelos analı́ticos, desde
que cada detalhe do sistema pode ser adicionado ao modelo de simulação para melhor
descrever o sistema atual. Às vezes, o sistema é tão complexo que a técnica de modela-
gem analı́tica se torna inadequada [Issariyakul and Hossain 2009].

Apesar da relevância das técnicas de simulação em redes, um dos seus problemas
consiste no fato de que os estudos de simulação por computador requerem longos tempos
de execução e várias replicações dos mesmos cenários para garantir a acurácia e con-
fiabilidade dos resultados, o que pode demandar muito tempo de processamento. Neste
contexto, o estudo de técnicas que visam reduzir esse tempo tem sido indispensáveis como
meio de viabilizar estudos de simulações mais amplos e complexos.

Diante deste cenário, este trabalho propõe um novo ambiente de simulação cha-
mado NS-DiS. O NS-DiS utiliza como base o simulador NS-2 [NS 2008] – um dos mais
populares simuladores de redes – trazendo a este o benefı́cio da redução dos tempos de



execução dos estudos de simulação. Para isso, a abordagem do NS-2 - que é a de executar
todo a simulação em uma única máquina - foi substituı́da por uma estratégia que utiliza
a divisão do conjunto de replicações dos estudos de simulação entre diversas máquinas
distribuı́das que para serem executados em paralelo. Essa abordagem é descrita na li-
teratura como MRIP (Multiple Replication In Parallel) [Ewing et al. 1997]. O restante
deste trabalho está estruturado da seguinte forma. A seção 2 faz um levantamento dos
trabalhos relacionados. As seção 3 descreve o ambiente de simulação distribuı́do que foi
implementado. Por fim, a última seção discute as considerações finais.

2. Trabalhos relacionados
Dadas as limitações do simulador NS-2 em não oferecer mecanismos para organização de
experimentos, execução automatizada de simulações e coleta e processamento de resulta-
dos, vários trabalhos existentes na literatura são dedicados a suprir essas necessidades.

Uma problemática tratada por alguns autores é com relação ao pós-processamento
dos arquivos de trace. A ferramenta JTrana [Qian and Fang 2008] foi criada para a análise
dos resultados de simulações e usa um banco de dados MySQL. Ela mostra informações
sobre o estado geral da rede, nı́vel de energia dos nós e estatı́sticas do pacote. O uso de
um banco de dados relacional como o MySQL para guardar grandes volumes de dados de
traces implica em severas restrições de desempenho do JTrana. Uma melhor alternativa à
estratégia do JTrana é o uso de um data warehouse, como no que é usado pelo framework
XAV [Ben-El-Kezadri et al. 2008].

Uma outra categoria de trabalhos consiste naquela que oferece uma infraestru-
tura que auxilia estudos de simulação em todas suas fases de desenvolvimento. O
ANSWER( Automated NS-2 Workflow ManagER) [Andreozzi et al. 2009] é uma ferra-
menta de automação para o NS-2 projetada para simulações em grande escala. Nela, o
workflow de simulação é definido como o processo completo de desenvolvimento, que vai
desde a definição dos objetivos até a geração de gráfico dos resultados. Outro trabalho
similar é o SwanTools, que foi projetado para atender o simulador de redes SWAN. O
SwanTools [Perrone et al. 2008] possui a vantagem sobre o ANSWER de armazenar os
resultados em banco de dados, porém a ferramenta para a qual ele é aplicado tem sido
menos utilizado que o NS-2.

Os trabalhos citados acima, tratam da automatização de projetos de simulação em
uma única máquina. Como a execução sequencial de um grande conjunto de replicações
pode implicar em um grande tempo de processamento, surgiram esforços dedicados a re-
solver o problema de coordenar a execução de simulações de forma distribuı́da. O ASDA
(Ambiente de Simulação Distribuı́da Automático) [Bruschi 2002] é um ambiente que au-
tomatiza a geração de um programa de simulação a partir de um modelo. O programa
de simulação gerado é voltado à simulação distribuı́da e os detalhes de comunicação e
sincronização são escondidos do usuário. No ASDA é possı́vel especificar os modelos
através de redes de Petri, redes de fila e máquinas de estado. Os programas gerados
podem ser escritos em três possı́veis bibliotecas para simulação: SMPL, ParSMPL ou
SimPack. Simuladores de rede como o NS-2 oferece vantagens sobre essas bibliotecas,
pois já disponibilizam implementações de toda a pilha de protocolos.

O Akaroa [Ewing et al. 1999] é uma ferramenta de automação de simulação para
distribuir simulações estocásticas em um conjunto de computadores em uma rede local.



Assim como o NS-DiS, o Akaroa é capaz de utilizar o NS-2 como o ambiente base de
simulação. Entretanto, o Akaroa não foi projetado inicialmente para o NS-2, diferente
deste trabalho, portanto a integração e utilização é mais difı́cil tendo que ser feita com a
aplicação de um patch. Além disso, diferentemente do NS-DiS, o Akaroa não possui uma
ferramenta gráfica (IDE) para a configuração dos cenários de simulação. Alguns trabalhos
são dedicados ao suporte de simulação distribuı́da no Omnet++ [Varga et al. 2001]. Há
um porte do Akaroa para o Omnet++, que é apresentado em [Sroka and Karl 2002]. Para
a execução em ambientes de grids computacionais, [Seggelmann et al. 2009] permite a
utilização do Omnet++ em conjunto com o ambiente xgrid e [Kozlovszky et al. 2009]
funciona sobre o ambiente g-Lite.

3. O NS-DiS

O ambiente de simulação distribuı́do NS-DiS desenvolvido neste trabalho é constituı́do
por duas partes. A primeira parte é o próprio ambiente distribuı́do e a segunda parte do
ambiente é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que permite a: elaboração
de projetos de simulação; execução local de projetos e scripts de simulação; submissão de
projetos ao ambiente distribuı́do ; monitoramento do andamento de uma execução remota
e gerenciamento do ambiente distribuı́do.

3.1. Arquitetura do ambiente distribuı́do

A arquitetura do NS-DiS é baseada na arquitetura apresentada em [Oliveira et al. 2009],
mostrada na Figura 1 (a). Na camada 1 da arquitetura, está situado o NS-2, que engloba o
simulador de rede e os scripts de simulação. A camada 2 é onde se situa a API, que mo-
dela os conceitos de simulação e faz a associação destes com o NS-2. Na camada 3 estão
situados os módulos que fazem uso da API: o módulo de execução em batch, o módulo de
persistência e módulos de front-end para a configuração de simulações. Na última camada
estão os módulos que fazem uso do módulo de persistência, que são módulos para geração
de relatórios e gráficos sobre os resultados de simulação. No trabalho aqui proposto, o
módulo da ferramenta batch é dividido em componentes localizados em máquinas dis-
tintas que trabalham em conjunto para paralelizar a execução das replicações individuais,
mostrado na Figura 1 (b).

(a) Arquitetura do gerencia-
dor de simulação

(b) Arquitetura do sistema distribuı́do

Figura 1. Arquitetura do NS-DiS



No ambiente de simulação distribuı́do desenvolvido, há três tipos de máquinas
com papéis distintos:

• Cliente – É a máquina onde o desenvolvedor de simulação irá elaborar o projeto
experimental, escrever os cenários de simulação e então submeter o projeto ao
servidor;

• Servidor de simulação – É a máquina que irá receber as submissões de proje-
tos de simulação. Ela divide todas as replicações do projeto em lotes, onde o
número de lotes é proporcional ao número de máquinas para a execução destes.
Ela também é encarregada de coletar os resultados gerados pelas máquinas de
execução e fazer o gerenciamento do ambiente;

• Nós escravos –São as máquinas que oferecem sua capacidade de processamento
para executar os lotes de replicações submetidos pelo servidor. Após a finalização
da execução de cada lote, ela retorna para o servidor os resultados das simulações;

Na Figura 2 é apresentada a topologia do ambiente distribuı́do NS-DiS.

Figura 2. Topologia do ambiente de simulação NS-DiS

Para realizar a comunicação entre o cliente e o servidor, e entre o servidor e os nós
escravos, foram utilizados serviços Web RESTful [Fielding and Taylor 2002]. O formato
JSON (Javascript Object Notation) foi utilizado para a troca de mensagens. Os serviços
Web foram implementados através da API Jersey [jer 2008], que é a implementação de
referência da especificação JAX-RS, a API Java para serviços Web RESTful.

As responsabilidades de cada componente do sistema distribuı́do são: (I) Simula-
tionServer- aceita submissões de execução de projetos feitas por clientes e possui métodos
para monitoramento e gerência; (II) NodeManager- é o objeto que coordena os nós escra-
vos, possuindo uma lista de nós escravos associados e um método remoto que é chamado
pelos nós escravos que se registram no servidor; (III) ResultCollector-é o responsável por
capturar os resultados enviados pelos nós escravos e armazenar em banco de dados para
consulta posterior; (IV) ProgressMonitor- é o objeto responsável por rastrear o andamento
das execuções de cada projeto submetido.

4. Experimentos e resultados

Foram realizados experimentos para avaliar o impacto causado pelo aumento do número
de máquinas sobre o tempo de simulação, para um determinado número de replicações.
O ambiente utilizado foi uma rede local com 12 máquinas de 4,0Gb de memória RAM,
processador Celeron Dual Core de 2,40 GHz e sistema operacional Ubuntu 10.10. Os



experimentos foram conduzidos com um projeto de simulação com 200 replicações. A
partir dele, foi observado o tempo de execução total para realizar todas as replicações e
coletar seus resultados, variando o número de nós escravos registrados no ambiente dis-
tribuı́do. O objetivo do experimento foi comprovar a eficácia do NS-DiS em reduzir o
tempo de execução e comparar o ambiente distribuı́do com a execução sequencial centra-
lizada em uma única máquina. Na Figura 3 é mostrado o gráfico com a variação do tempo
de execução em relação ao número de máquinas do ambiente.

Figura 3. Ambiente distrubuı́do de simulação na IDE

De acordo com a Figura 3, podemos observar um decaimento exponencial do
tempo de execução em função do número de máquinas escravas utilizadas na execução
em paralelo da simulação. Observamos ainda, que, com a utilização de doze máquinas,
obtivemos uma redução em torno de 5,5 vezes o tempo de execução com relação ao teste
centralizado em uma única máquina. Estes resultados demonstram a eficiência e a esca-
labilidade do ambiente proposto.

5. Conclusão
O NS-2 Network Simulator é uma ferramenta para simulação amplamente utilizada por
pesquisadores da área de redes de computadores. Porém, o NS-2 apenas é um simula-
dor de linha de comando que oferece bibliotecas de classes para a criação de modelos
de simulação. Algumas soluções foram criadas de forma a suprir as carências do NS-2,
entretanto, o trabalho aqui apresentado é o primeiro que combina um ambiente integrado
para a elaboração de projetos com um ambiente de simulação distribuı́do. O emprego de
técnicas de simulação distribuı́da possibilita a redução do tempo de simulação através da
execução em paralelo de replicações independentes, sendo de grande valia sobretudo para
sistemas complexos que exigem longo tempo de execução. O NS-DiS, aqui proposto,
permite, através da implementação da abordagem MRIP, a execução de replicações em
um ambiente distribuı́do. Experimentos realizados mostraram a escalabilidade e potenci-
alidade do NS-DiS na redução do tempo de execução de simulações. Deste modo, este
ambiente configura-se como uma relavante ferramenta de auxı́lio ao estudo de soluções de
problemas que envolvem a modelagem computacional de sistemas complexos, incluindo-
se assim no ensejo da Sociedade Brasileira da Computação (SBC) no que tange aos gran-
des desafios da computação no Brasil no decênio 2006-2016.
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