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Abstract. This article argues for the accomplishment of academic works in part-
nership with Free-Libre Open Source Software (FLOSS) communities. Towards
that, it reports a case study in which a term paper evaluates the impact of dif-
ferent priority queues on the route table calculation performance of OLSRd, a
FLOSS routing protocol that supports multi-hop wireless community networks.
For the proposed case study, this article shows how academy and community
can benefit from each other. In particular, it is shown that the open topology
data made publicly available by the FLOSS community (and hard to generate
in the academic environment) enabled the production of an optimized version of
OLSRd by the academy.

Resumo. O presente artigo advoga a favor da realização de trabalhos
acadêmicos em parceria com comunidades mantenedoras de software livre e
de código aberto. Para isso, o artigo relata um estudo de caso de um traba-
lho de conclusão de curso que avalia o impacto causado por diferentes filas de
prioridades no tempo de cálculo de rotas do OLSRd, um protocolo de rotea-
mento usado em redes sem fio comunitárias de múltiplos saltos. Após funda-
mentar teórica e tecnicamente o estudo, este artigo demonstra como a relação
academia-comunidade pode resultar em benefı́cio para ambas as partes. Em
particular, demonstrou-se que a disponibilização de dados gerados pela comu-
nidade (difı́ceis de gerar no ambiente acadêmico) possibilitou a produção de
uma versão otimizada do OLSRd por parte da academia.

1. Introdução
A sobrevivência de um projeto de software livre e de código aberto (FLOSS, do inglês
Free/Libre Open Source Software) comumente depende de trabalho voluntariado para li-
dar com tarefas complexas como, por exemplo, correção de bugs, desenvolvimento de
novas funcionalidades e melhoria das já existentes (e.g., usabilidade, desempenho de
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execução, documentação). Sob certo ponto de vista, muitas dessas tarefas assemelham-se
às atividades tı́picas desenvolvidas em ambiente acadêmico, em particular àquelas dos
cursos de ciência da computação e afins. Por sua vez, o desenvolvimento dessas ativi-
dades sob o contexto tı́pico de salas de aulas e laboratórios da academia, pode privar os
estudantes de lidar tanto com as suposições inerentes ao mundo real como os requisitos
inerentes ao ambiente profissional [Sweeney 2015].

Tendo em mente as necessidades do mundo acadêmico e das comunidades FLOSS
previamente citadas bem como o potencial que ambas têm de complementar uma a outra,
uma crescente quantidade de trabalhos têm estudado e argumentado em favor do fortaleci-
mento da relação academia-comunidade. Nesse sentido, em [Meneely et al. 2008] é pro-
posto um repositório com informações sobre projetos FLOSS para facilitar a adoção des-
ses softwares como base para atividades de disciplinas de graduação em computação e en-
genharia de software. [Cărbune and Vasilescu 2013] relatam sua experiência em criar um
disciplina de (pós-)graduação para diminuir o tempo necessário à primeira contribuição
de um aluno a uma comunidade FLOSS. Os autores também estudam o impacto que a
experiência adquirida na relação com a comunidade trouxe à carreira profissional dos es-
tudantes egressos. [Patterson 2006] defende o emprego de atividades relacionadas com
projetos FLOSS em ambiente de sala de aula. Dentre algumas sugestões de atividades ao
estudante, o autor sugere desafios de correção de bugs e a produção de documentação de
software aberto como forma de ajudar o estudante a aprender a estudar grandes sistemas.

Corroborando os argumentos em favor de relação academia-comunidade, o
presente artigo apresenta um estudo de caso de um trabalho acadêmico que tanto
beneficiou-se quanto beneficiou a comunidade mantenedora do OLSRd [Tonnesen 2004],
[olsr.org 2015], um protocolo de roteamento que tem possibilitado a construção de
centenas de redes sem fio colaborativas ao redor do mundo e.g., [Community 2014,
AWMN 2014]. Os detalhes acerca da descrição geral do estudo de caso são descritos
na seção 2. Na seção 3 são apresentados os detalhes técnicos necessários à realização do
estudo acadêmico. Nas seções 4 e 5 são apresentados os resultados e conclusão, respecti-
vamente.

2. Descrição Geral do Estudo de Caso

2.1. Contextualização Técnica

O barateamento de pontos de acesso (AP, Access Point) baseados nos padrões Wi-
Fi IEEE 802.11 [IEEE 2012] tem contribuı́do para o desenvolvimento de comunida-
des digitais construı́das para o compartilhamento de recursos (e.g. acesso à Inter-
net) [Community 2014, AWMN 2014]. Os mantenedores dessas comunidades utilizam
firmwares FLOSS (e.g. OpenWRT [Openwrt 2014]) para ganhar controle sobre seus APs
permitindo que eles formem uma rede em malha sem fio (WMN, Wireless Mesh Network)
entre si. Para conectar-se fı́sica e logicamente à WMN, o AP é configurado com um pro-
tocolo de roteamento dinâmico, o que lhe permite atuar como um roteador1 recebendo e
encaminhando pacotes de dados dos usuários. As comunidades WMNs referidas nesse
artigo empregam como solução de roteamento o Optimized Link State Routing daemon
(OLSRd).

1um “AP” não necessariamente é um “roteador”. Neste artigo, porém, consideramos esses termos como
intercambiáveis por ser algo relativamente comum em WMNs.



O OLSRd é uma proposta de implementação dos padrões Internet Engineering
Task Force (IETF) 3626 [Clausen and Jacquet 2003] e 7181 [Clausen et al. 2014], que
descrevem os protocolos de roteamento OLSR versões 1 (OLSRv1) e 2 (OLSRv2), res-
pectivamente. Algumas das melhorias padronizadas no OLSRv2 resultou de práticas
amadurecidas pelas comunidades abertas e de filosofia livre. Um exemplo clássico nesse
sentido é a métrica de roteamento que determina uma rota ideal para envio do pacote.
No padrão OLSRv1 a única métrica de roteamento era o menor número de saltos entre
dois roteadores. A falibilidade dessa métrica em muitos cenários práticos foi demons-
trada com base em observações feitas em WMNs comunitárias reais e.g. [Aichele 2014],
[Bicket et al. 2005]. Assim, a métrica padrão da RFC 3626 tornou-se uma opção de
configuração secundária em várias WMNs comunitárias, cedendo lugar a métricas al-
ternativas como a Expected Transmission Count (ETX) [De Couto et al. 2003]).

Para determinar as rotas ótimas, o OLSR segue uma abordagem pró-ativa orien-
tada a tabelas. Nesse abordagem, o protocolo constantemente mantêm informações to-
pológicas em memória independentemente da existência de requisições de roteamento.
Tais informações são inferidas a partir de trocas periódicas e repasses em broadcast
de mensagens de controle que carregam informações topológicas como, por exemplo,
existência de enlaces entre roteadores com suas respectivas qualidades. Após processar
uma dessas mensagens e atualizar o grafo que representa a topologia da rede, cada ro-
teador executa um algoritmo que calcula os caminhos de custo mı́nimo de si mesmo até
os demais roteadores. Comumente, emprega-se o algoritmo de Dijkstra [Dijkstra 1959],
amplamente difundido na literatura relacionada e.g. [Cormen et al. 2009].

2.2. A Perspectiva da Comunidade

A capacidade da WMN em se autoconfigurar mediante uma nova adesão voluntária faci-
lita o rápido crescimento da rede, culminando em topologias com centenas e até milhares
de APs e.g. [Community 2014, AWMN 2014]. Por outro lado, as caracterı́sticas ı́mpares
de uma WMN comunitária torna a manutenção de rotas ótimas um grande desafio. De
fato, fatores como: a dimensão do grafo resultante de grandes topologias, a escassez
de recursos computacionais tı́pica dos APs de baixo custo e a necessidade de recálculo
frequente de rota devido a natureza estocástica dos enlaces sem fio, pode comprometer
severamente o desempenho do procedimento de manutenção de rotas ótimas nos APs.
Medições em uma WMN real com 450 APs demostrou que uma implementação do al-
goritmo de Dijkstra consumia dezenas de segundos para atualizar a tabela de roteamento
[Aichele 2014]. Durante esse perı́odo, todo o tráfego de entrada é descartado, levando
a uma severa queda na vazão da rede e, consequentemente, diminuição da qualidade de
serviço experimentada pelo usuário da comunidade.

Uma das primeiras contra-medidas dos mantenedores do OLSRd frente ao pro-
blema mencionado consistiu em rever a suposição tomada no inı́cio do projeto de que
“o OLSR não é projetado para rotear grandes redes” [Tonnesen 2004]. Com base em tal
suposição e considerando o grande volume de funcionalidades fundamentais a serem im-
plementadas no inı́cio do projeto, optou-se por utilizar uma simples lista encadeada como
fila de prioridades subjacente ao algoritmo de Dijkstra, resultando em um complexidade
de O(n2) para uma rede com n roteadores. Visando melhorar tal complexidade, a partir
da versão OLSRd 0.5.6 a lista encadeada foi substituı́da por uma biblioteca de árvores
AVL. A melhoria esperada com essa alteração é de O(n log2 n) pelo fato do tempo de



pior caso de busca em uma árvore AVL ser logarı́tmico em vez de linear, como era o caso
da complexidade da lista anteriormente empregada.

Aliado ao mecanismo “SPF Back-off timer” – que ignora algumas mensagens de
controle limitando a frequência de execuções do recálculo de rotas em um intervalo de
tempo – essa solução apresentou melhorias em relação ao código anterior, liberando re-
cursos humanos do corpo de mantenedores para outras questões crı́ticas do código.

2.3. A Perspectiva da Academia

O problema de melhorar o tempo de execução do OLSRd tal como descrito na seção 2.2 é
um exemplo oportuno para o fortalecimento da ligação comunidade-academia. No intuito
de corroborar esse argumento, o presente artigo relata um estudo de caso de um trabalho
de conclusão de curso [Gonçalves 2015b] voltado ao estudo de diferentes estruturas de
dados de filas de prioridades para a implementação do algoritmo de Dijkstra no OLSRd.

O ponto de partida que alavancou o estudo de caso parte de uma observação teórica
acerca da árvores AVL usadas como fila de prioridades no OLSRd. De fato, muito embora
tais árvores ofereçam suporte às funções tı́picas de uma fila de prioridades, elas não foram
projetadas para tal propósito. Originalmente, as árvores AVL assumem que os elementos
a serem armazenados apresentam um certo campo-chave cujo valor sempre difere de um
elemento para o outro [Adelson-Velsky and Landis 1962]. Essa suposição é mandatória
para que os procedimentos de inserção, atualização, busca e remoção da árvore AVL seja
O(log2 n) no pior caso, como demonstrado no artigo original que descreve a estrutura.
Por sua vez, o campo-chave que orienta a construção de uma fila de prioridades é justa-
mente o valor de prioridade de um elemento, valor este que pode repetir-se para diferentes
elementos da estrutura. Para contornar essa limitação, o OLSRd armazena em uma lista
duplamente encadeada todos os elementos cujo valor de prioridade se repete ao longo da
execução do algoritmo de Dijkstra.

Da análise previamente desenvolvida, pode-se concluir que o desempenho de uma
fila de prioridades baseada em uma árvore AVL onde valores repetidos são admitidos não
é garantidamente logarı́tmico. Dentre as situações possı́veis, duas são extremas. Se em
uma dada execução do algoritmo de Dijkstra todos os elementos da fila tiverem priorida-
des distintas, então a AVL tem pior caso logarı́tmico e a complexidade final do cálculo de
rotas é, de fato, O(n log2 n). Por outro lado, se em outra execução do procedimento de
cálculo de rotas todos os elementos tiverem prioridades iguais, a árvore AVL se degene-
rará em uma lista (duplamente) encadeada, apresentando um desempenho O(n). Nesse
caso, a complexidade final do algoritmo de Dijkstra será de O(n2), como na antiga versão
do OLSRd onde não se empregavam árvores AVL como fila de prioridades. Assim, a
complexidade do cálculo de rotas no OLSRd pode variar de uma execução para outra
dependendo da quantidade de chaves com prioridades repetidas em cada execução do
Dijkstra: quanto menos chaves com a mesma prioridade, melhor o desempenho; quanto
mais chaves com a mesma prioridade, pior o desempenho.

2.4. O Dilema da Relação Academia-Comunidade no Estudo de Caso

A possibilidade de cada execução do cálculo de rotas do OLSRd poder flutuar entre
O(n log2 n) e O(n2) estabelece um dilema que oportuniza o fortalecimento da relação
academia-comunidade, a saber, de qual daquelas complexidades o desempenho médio do



cálculo de rotas do OLSRd se aproxima mais? Em outras palavras, vale a pena investir re-
cursos humanos para pesquisar, implementar e avaliar uma fila de prioridades alternativa
para o OLSRd?

A análise de desempenho comparativa entre dois algoritmos para um dado con-
texto, seja de forma analı́tica, seja de forma empı́rica, demanda a caracterização da na-
tureza do dado de entrada [Sedgewick and Wyk 1998] . No caso do dilema mencionado,
isso significa que precisamos caracterizar o comportamento do grafo que representa a to-
pologia da rede para, então, avaliar e estudar os algoritmo sob tais grafos. Por um lado,
lidar com os conceitos e atividades necessários à condução de tal estudo constitui um
tı́pico exemplo de trabalho que interessa a academia. Por outro lado, a geração de dados
topológicos reais e em escala suficiente para suportar tal estudo conflita com as limitações
usualmente encontradas nas salas de aulas e laboratórios do ambiente acadêmico. Do
ponto de vista da comunidade, a produção de dados fidedignos ao mundo real em escala
não representa um desafio significativo, como é o caso daquelas que orbitam o projeto
OLSRd. Porém, é comumente custoso à comunidade priorizar atividades terceiras (e.g.
estudo estatı́stico) em detrimento de questões como correção de bugs e implementação de
novas funcionalidades.

Em sı́ntese, no estudo de caso do presente artigo, a relação academia-comunidade
explora o fato de que a academia pode suprir a relativa escassez de recursos humanos e
de tempo que a comunidade enfrenta para investigar implementações alternativas a um
código especı́fico. Já a comunidade pode suprir a limitação da academia em produzir
dados reais e em escala para suportar tal estudo.

3. Estudo Empı́rico
3.1. Algoritmos Avaliados
Avaliou-se o algoritmo de Dijkstra sob diferentes filas de prioridades. Além disso,
para cada implementação de fila de prioridades, avaliou-se isoladamente aquelas funções
necessárias ao algoritmo de Dijkstra, a saber, remoção do item de melhor priori-
dade e melhoria da prioridade de um dado item. Essas funções são nomeadas como
“ExtraiMinimo” e “DecrementaChave”, respectivamente.

Para filas de prioridades o presente estudo considerou heaps binários e as Árvores
de Van Emde Boas [van Emde Boas 1977] (VEB) (além da solução baseada em árvores
AVL do próprio OLSRd). O critério inicial pela escolha dessas estruturas foi a complexi-
dade de tempo de pior caso, ou seja, O(log2 n) e O(log2 log2 n), respectivamente. Além
disso, pesa a favor do heap binário o fato dele ter sido originalmente projetado tendo em
conta a possibilidade de valores de prioridades repetidos. Com isso espera-se eliminar o
risco inerente à árvore AVL da fila degenerar em uma estrutura de pior caso linear, como
é o caso da atual implementação do OLSRd, conforme previamente discutido.

Com base em resultados preliminares [Gonçalves 2015b], verificou-se um desem-
penho de tempo altamente competitivo para as arvores VEB. Apesar disso, verificou-
se que sua implementação no contexto do OLSRd acarretaria um grande volume de
mudanças estruturais no código. Também, embora o consumo de espaço da VEB seja
assintoticamente igual às demais alternativas consideradas (i.e., O(n)), ele é encarecido
por componentes adicionais da ordem O(

√
n), resultando em uma função de complexi-

dade de espaço mais cara na prática. Esse custo adicional pode representar um grave



problema em face da escassez de espaço tı́pica de alguns APs. Por este motivo a árvore
VEB não é considerada no presente estudo. Mais detalhes sobre os resultados prelimina-
res obtidos utilizando a árvore VEB como fila de prioridades, bem como as limitações de
sua implementação prática no OLSRd, estão disponı́veis em [Gonçalves 2015b]. Nessa
mesma referência o leitor poderá também encontrar as decisões de projeto adotadas para
facilitar a inclusão do heap implementado no protocolo OLSRd.

3.2. Metodologia
A principal medida de desempenho observada no presente estudo de caso foi a quanti-
dade de ciclos de CPU consumida por execução. Além de estar diretamente relacionada
com a complexidade dos algoritmos – por ser diretamente proporcional à quantidade de
instruções – tal medida exclui da análise fatores alheios ao tempo de execução do al-
goritmo (e.g., tempo aleatório gasto na fila de escalonamento do sistema operacional),
colaborando para uma análise comparativa mais justa.

A maioria dos experimentos foi realizado em modo off-line, isto é, os algorit-
mos foram diretamente executados a partir de entradas topológicas especı́ficas. Nesse
modo, as avaliações foram realizadas tanto com topologias coletadas do mundo real
como com topologias sintéticas de grandes dimensões visando o estudo de escalabili-
dade. Além do modo off-line, os algoritmos foram também considerados em ambiente
emulado. O propósito principal dos testes de emulação foi portar e assegurar o bom
funcionamento da implementação do heap binário dentro OLSRd. Além disso, também
foram realizadas medições de desempenho nesse ambiente por meio do emulador OLSR
switch [Tonnesen 2005].

3.3. Caracterização dos Grafos de Topologia WMN
Para analisar o desempenho das filas de prioridade considerando topologias de grandes di-
mensões foi elaborado uma metodologia de caracterização a partir dos dados topológicos
observados na rede Opennet [Opennet 2015]. A rede Opennet é uma rede sem fio comu-
nitária situada na cidade de Rostock na Alemanha. Os dados considerados no presente
estudo referem-se a informações de topologia (i.e., grafo) construı́das dinamicamente pelo
OLSRd no interior de um roteador Opennet para o cálculo de sua tabela de roteamento.
A metodologia de coleta desses dados topológicos reais deve-se a [Wollenberg 2012]. O
presente trabalho complementa àquele no sentido de identificar distribuições de proba-
bilidades para a quantidade e qualidade dos enlaces (ou conexões) por roteador. Essas
caracterı́sticas são importantes para considerar o fator de escalabilidade no estudo pro-
posto por este trabalho. De fato, com base nelas será possı́vel criar topologias sintéticas
estatisticamente similares à rede real porém com um maior número de roteadores e co-
nexões.

No estudo de [Wollenberg 2012], reportou-se de hora em hora a topologia enxer-
gada por um roteador especı́fico da rede Opennet ao longo de cinco meses. O intervalo
de observação decorreu do dia 1/1/2011 ao dia 31/05/2011, totalizando 3664 horas de
observação. À época, a rede contava com aproximadamente 300 roteadores cadastrados,
todos executando o protocolo OLSRd. Cada registro topológico indica o total de rotea-
dores ativos na rede bem como o número de conexões sem fio que nele incidem. A rede
observada estava configurada para estimar a qualidade dos enlaces por meio da métrica
de roteamento (Expected Transmission Count) ETX [De Couto et al. 2003].



A métrica ETX é descrita por meio de dois valores, Neighbor Link Quality(NLQ)
e Link Quality(LQ), que variam de 0 a 1 equivalentes a 0 e 100%, respectivamente. NLQ
indica a probabilidade de que um pacote enviado para um roteador adjacente seja entregue
com sucesso e LQ indica a probabilidade de sucesso no caminho inverso. O cálculo do
ETX a partir dos valores NLQ e LQ é dada por meio da fórmula 1.

ETX =
1

NLQ · LQ
(1)

A análise off-line dos dados topológicos revelou um máximo de 259 roteadores
detectados como ativos pelo procedimento de descoberta topológica do OLSRd. Consi-
derando o valor médio daqueles dados, verificou-se 175 roteadores ativos e 848 conexões.
Para esses valores médios foram verificados intervalos de confiança de 95% com semi-
largura 0.2237906 e 1.43229, respectivamente. A Figura 1 ilustra um registro topológico
particular da rede Opennet. O exemplo apresenta 182 roteadores e 946 conexões. Em
particular para a ilustração, considerou-se a componente LQ da métrica ETX para ilustrar
a qualidade dos enlaces. Tonalidades mais escuras representam uma conexão de melhor
qualidade.

Figura 1. Representação instantânea da topologia de uma WMN comunitária real.
Fonte: [Wollenberg 2012].

Com base nos valores reportados, também pode-se identificar outras carac-
terı́sticas topológicas da rede mesh Opennet como a quantidade média de conexões de
cada roteador e a qualidade de cada conexão.

A Figura 2(a) apresenta a distribuição de frequências do número de conexões por
roteador ou o grau de cada vértice em terminologia de grafos. Pode-se notar o relativa-
mente baixo grau de conectividade por roteador, já que cerca de 50% deles possuem no
máximo 2 conexões. A Figura 2 (b), por sua vez, apresenta a qualidade destas conexões,
podendo-se observar que cerca de 80% das conexões possuem a qualidade máxima repre-
sentada pela métrica ETX.



Figura 2. Distribuição de frequências de dados topológicos observados em uma
rede sem fio comunitária com ∼200 roteadores: (a) Número de conexões por
roteador (grau de um vértice) e (b) qualidade das conexões conforme métrica de
roteamento ETX. Fonte: Autoria própria.

Com base na ferramenta estatı́stica R [R Core Team 2013] e a biblioteca R Fit-
distrplus [Delignette-Muller and Dutang 2015], investigou-se diferentes distribuições de
probabilidades para aproximar os dados topológicos observados nas distribuições de
frequência da Figura 2. Em particular, verificou-se que a qualidade ETX dos pe-
sos dos enlaces foi melhor aproximada por uma distribuição log-normal com média
µ = 0.5921132 e desvio padrão σ = 1.0060179. Além disso, investigou-se o parâmetro λ
que melhor aproxima a quantidade de conexões de um dado roteador a uma distribuição
Poisson, em conformidade com [Erd os and R enyi 1959], [Erd os and R enyi 1960],
[Erd os and R enyi 1962]. Para a massa de dados analisada, verificou-se que λ =
4.809404 fornecia a melhor aproximação.

4. Resultados

Nesta seção são apresentados os resultados e contribuições do artigo. A subseção 4.1
utiliza topologias sintéticas para avaliar a frequência de repetições de prioridades ao longo
da execução do algoritmo de Dijkstra. Com isso é possı́vel verificar se a AVL mantêm a
estrutura logarı́tmica de árvore ou degenera em uma lista encadeada. As subseções 4.2 e
4.3 reportam a quantidade de ciclos de CPU de cada procedimento avaliado considerando
dados topológicos reais e sintéticos em larga escala, respectivamente. A subseção 4.4
reporta o desempenho obtido em ambiente emulado e as contribuições de implementação
à comunidade OLSRd. O leitor interessado em replicar em detalhes os resultados dessa
seção, por favor consultar [Gonçalves 2015b].



4.1. AVL como Fila de Prioridades: Árvore ou Lista?

A partir da execução do algoritmo de Dijkstra em topologias sintéticas de uma WMN,
notou-se que os valores inseridos na fila de prioridade tendem a se repetir significativa-
mente. Devido ao baixo número de conexões por roteador (em relação ao total de rotea-
dores) aliado aos baixos custos ETX inicialmente associados a elas, o número de valores
distintos de prioridade se torna restrito2, aumentando a repetição de valores associados
aos vértices. A Figura 3 apresenta o número máximo de itens da AVL que possuem a
mesma prioridade, além do número médio de nós para cada chave inserida na fila de pri-
oridade durante a execução do algoritmo de Dijkstra. O valor médio é apresentado com
um intervalo de confiança de 95%.

Embora o resultado da Figura 3 não necessariamente indique que o cálculo de
rotas do OLSRd necessariamente implique no pior caso teórico, isto é O(n2), o resultado
sugere que, sob dados topológicos reais, o desempenho de uma fila de prioridades AVL em
uma WMN degrada devido a presença de valores repetidos de prioridade, dando margem
à necessidade de se estudar alternativas que mantenham complexidade logarı́tmica mesmo
sob valores repetidos, como é o caso dos heaps binários.

Figura 3. Número de itens partilhando a mesma prioridade na fila de prioridade
durante o cálculo de caminhos mı́nimos em uma topologia mesh sintética.

4.2. Desempenho sob Dados Topológicos Reais

As Figuras 4(a) e 4(b) ilustram a quantidade de ciclos de CPU consumida pelas filas de
prioridade para executar os procedimentos ExtraiMinimo e DecrementaChave,
respectivamente. Em ambos os casos, o eixo da abscissa refere-se a uma amostra to-
pológica real da rede Opennet em um dado instante de tempo. Conforme previamente dis-
cutido, foi coletada uma amostra topológica para cada uma das 3664 horas de observação.
Como a quantidade de roteadores e de conexões ativas em um dado instante pode va-
riar por motivos diversos (e.g. perda de pacote de controle transmitindo informação

2embora trate-se de um valor real, normalmente emprega-se até dois dı́gitos decimais para representar a
qualidade do enlace com ETX.



topológica, desligamento de um roteador) as dimensões do grafo de entrada do proce-
dimento de Dijkstra podem sofrer oscilações ao longo do tempo. Consequentemente, o
total de ciclos observado reflete tais oscilações temporais posto que a complexidade dos
algoritmos depende das dimensões do grafo de entrada. Apesar disso, é possı́vel notar a
formação de padrões de concentração de pontos na maioria dos casos. Isso reflete o fato de
que as dimensões da maioria das amostras topológicas reais consideradas apresentaram
baixa variação em relação aos seus respectivos valores médios, conforme previamente
discutido na seção 3.3.

Além das dimensões dos grafos de entrada, o total de ciclos é, obviamente,
também afetado pela lógica empregada por cada algoritmo. Conforme se observa nas Fi-
guras 4(a) e 4(b), enquanto a fila de prioridades AVL atualmente implementada no OLSRd
apresentou melhor resultado para o procedimento ExtraiMinimo a implementação do
heap binário foi superior quanto ao procedimento DecrementaChave. O primeiro re-
sultado deve-se ao fato de que o desempenho da função ExtraiMinimo de um heap
binário dinâmico é acrescido com o tempo gasto para procurar um substituto para o nó
extraı́do (o nó raiz da estrutura). Além disso, a função ExtraiMinimo da AVL não
sofre com o tamanho das listas que armazenam nós com prioridades repetidas. De fato,
como nessas situações os nós têm a mesma prioridade, qualquer um deles pode ser ex-
traı́do. Optando pelo primeiro nó da lista, a extração na lista ocorre em tempo assintótico
O(1). Esse é o caso da implementação do OLSRd. Tal benefı́cio não se verifica no
caso da Figura 4(b). Para se melhorar a prioridade de um item especı́fico (passo ine-
rente ao algoritmo de Dijkstra) é preciso encontrá-lo na fila de prioridades. Enquanto nos
heaps binários a função DecrementaChave ocorre em tempo O(log2 n), as AVL são
penalizadas por realizarem buscas em listas, degradando o tempo total do procedimento
DecrementaChave.

Figura 4. Ciclos de CPU consumidos pelas funções ExtraiMinimo (a) e
DecrementaChave (b). Medições feitas em cada execução do algoritmo de Dijks-
tra ao longo do tempo a partir informações topológicas reais. Fonte: Autoria
própria.



Figura 5. Ciclos de CPU consumidos pelo algoritmo de Dijkstra ao longo do
tempo. Fonte: Autoria própria.

A Figura 5 apresenta o total de ciclos de CPU consumidos pelo algoritmo de
Dijkstra sob as diferentes filas de prioridades. O eixo das abscissas é o mesmo em relação
à Figura 4. Como as dimensões topológicas são limitadas a um máximo de 200 rote-
adores, a Figura não é conclusiva sobre a melhor implementação. A fim de avaliar o
desempenho em redes de variadas escalas, foram produzidos resultados para grafos mai-
ores construı́dos sinteticamente de acordo com as distribuições de Poisson e log-normal,
conforme discutido na seção 3.3.

4.3. Estudo de Escalabilidade: Desempenho sob Topologias Sintéticas
As Figuras 6(a) e 6(b) são homólogas às Figuras 4(a) e 4(b), respectivamente. A diferença
é que nas Figuras 6(a) e 6(b) o eixo da abscissa representa a quantidade de roteado-
res em uma topologia sintética. Apesar de ser possı́vel observar resultados igualmente
homólogos entre ambos os conjuntos de Figuras, no conjunto de Figuras 6 nota-se como
o desempenho das filas de prioridades escalam em relação uma a outra.

Na Figura 6(a), fica evidente que a função ExtraiMinimo apresenta pior de-
sempenho no caso do heap binário em comparação à AVL para uma quantidade crescente
de nós. Essa conclusão inverte-se no caso da função DecremantaChave (Figura 6(b)).
Porém, no primeiro caso também é notável o crescimento do número de ciclos de CPU da
árvore AVL sob uma quantidade crescente de nós. De fato, esse resultado é corroborado
pela análise de complexidade teórica a qual afirma que ambas funções são O(log2 n). Em
outras palavras, a superioridade do desempenho da AVL é limitado a um valor constante
quando n → ∞. Por outro lado, os resultados sugerem que o ganho do heap binário
sobre a AVL quanto à função DecremantaChave não é limitado a um fator constante.
Tal sugestão verifica-se pelo fato da curva de crescimento do heap binário parecer estática
quando observada no mesmo plano cartesiano da curva de crescimento da árvore AVL sob
n crescente. Como sabe-se que a curva do heap binário é da ordem O(log2 n), os resul-
tados empı́ricos sugerem que a AVL apresenta curva ω(log2 n), inviabilizando assim a
expectativa de usá-la para limitar a complexidade do algoritmo de Dijkstra a O(n log2 n)
em uma WMN real como a Opennet.



Figura 6. Ciclos de CPU consumidos pelo procedimento ExtraiMinimo (a) e
DecrementaChave (b) em topologias mesh sintéticas. Fonte: Autoria própria.

Para verificar como o desempenho dos procedimentos de fila de prioridades afetam
o tempo do cálculo de rotas, a Figura 7 reporta a quantidade de ciclos de CPU consumida
por cada implementação do algoritmo de Dijkstra sob topologias sintéticas crescentes. O
resultado confirma o fato de que a vantagem auferida pelo heap binário quanto à função
DecrementaChave é mais relevante para o desempenho geral do cálculo de rotas do
que a vantagem auferida pela árvore AVL na função ExtraiMinimo.

Figura 7. Ciclos de CPU consumidos pelo algoritmo de Dijkstra em função do
crescimento de uma topologia mesh sintética. Fonte: Autoria própria.



4.4. Desempenho em Ambiente Emulado e Contribuições de Implementação

Os resultados ilustrados na Figura 8 comparam o desempenho de procedimentos de fila de
prioridades implementadas dentro do OLSRd. A implementação do heap binário deve-se
ao presente trabalho. Os nomes dos procedimentos foram adequados aos protótipos já
existentes no OLSRd. Assim, avaliou-se o desempenho das funções ExtraiMinimo
(remove min) e DecrementaChave ( handle working queue) como apresentado na
parte (a). Da Figura, verifica-se que a ordem relativa das curvas referentes às funções
handle working queue e remove min é a mesma tal como discutido nos estudos de es-

calabilidade. Note contudo que o propósito principal dos testes em ambiente emulado
consiste em verificar a estabilidade de novas implementações ou alterações no protocolo.

Além da implementação dos heaps binários, no presente estudo foi possı́vel oti-
mizar a forma como a implementação original da AVL organizava as chaves com mesma
prioridade no OLSRd. Verificou-se que tais valores eram inseridos no fim de uma lista
encadeada, culminando em uma inserção de custo O(n) para n itens na lista. Ao alte-
rar o procedimento para realizar inserção no inı́cio, obteve-se uma redução para O(1).
Obviamente, essa melhoria também afeta positivamente todas as funções que dependem
da função de inserção. Esse é o caso da função handle working queue a qual, na AVL,
consiste de uma inserção e uma remoção. A tı́tulo de ilustração do ganho assintótico
obtido, a Figura 9 compara a versão original e a otimizada da AVL no OLSRd. É conta-
bilizado o total de ciclos de CPU para as funções de inserção ( insert into working tree)
e handle working queue. Já a Figura 9 (b) apresenta o impacto da nova versão da AVL
no consumo de CPU do procedimento de cálculo de rotas executada pelo algoritmo de
Dijkstra implementado no OLSRd.

Figura 8. Média de ciclos de CPU consumidos pela AVL e pelo Heap Binário no
OLSRd.

Após a validação dos testes e a conclusão acerca da viabilidade do uso da fila
de prioridade no protocolo, foi iniciada uma discussão junto à comunidade responsável
pelo OLSRd acerca da possibilidade de se admitir o heap binário como fila de prio-
ridades alternativa à AVL [Gonçalves 2015a]. Dessa discussão, resultou a criação do



Figura 9. Média de ciclos de CPU consumidos pela AVL ‘otimizada’ e pela versão
original do OLSRd durante as operações de inserção, remoção e alteração de
itens (a). Na parte (b), reporta-se o total de ciclos consumidos pela execução do
algoritmo de Dijkstra sob cada AVL.

branch “dijkstra-binary-heap” no intuito de amadurecer o código do OLSRd com he-
aps binários visando o OLSRv2 [olsr.org 2016]. Além disso, a otimização do tempo de
inserção de prioridades repetidas na AVL também foi reportada e admitida no repositório
do OLSRd [Gonçalves 2016].

5. Conclusão

Esse trabalho apresentou um estudo de caso demonstrando que a condução de trabalhos
acadêmicos desenvolvidos em parceria com uma comunidade FLOSS pode beneficiar am-
bas as partes. De um lado, foi imprescindı́vel ao êxito do trabalho acadêmico o acesso
às informações topológicas produzidas em ambiente comunitário [Wollenberg 2012]. A
obtenção de uma massa de dados fidedigna ao mundo real e em escala suficiente para
suportar o estudo de desempenho comumente conflita com as limitações inerentes às
salas de aula e laboratórios do ambiente acadêmico. Por outro lado, o estudo de caso
demonstrou que foi possı́vel à academia complementar a necessidade da comunidade por
recursos humanos. Comumente, nessas comunidades tais recursos são devotados a tarefas
mais crı́ticas como correção de bugs ou desenvolvimento de novas funcionalidades (em
vez de avaliação detalhada de desempenho visando otimização de código). Conforme
relato de um dos mantenedores do OLSRd, algumas das otimizações identificadas pelo
estudo acadêmico e aceitas pela comunidade não foram previamente detectadas devido
o fato de que “... There were so much code to rewrite that I did not dive into the AVL
one” [Gonçalves 2016].
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