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RESUMO
Em ambientes de negociação de ações em alta frequência HFT (High
Frequency Trading), o tempo de comunicação de dados entre os participantes do
mercado e a Bolsa de Valores é crucial para que as aplicações, que enviam ordens
de compra e venda de ações automaticamente seguindo uma estratégia préconfigurada, sejam financeiramente eficazes. Atualmente, os estudos de redes de
baixa latência para este ambiente têm focado no uso de FPGA (Field-Programmable
Gate Array) para melhorar o desempenho dos algoritmos de decisão, e na redução
do tempo de comutação de pacotes com o uso de switches de baixa latência. Este
trabalho tem como objeto principal determinar o impacto no tempo de RTT (RoundTrip Time) dos algoritmos de controle de congestionamento do TCP, assim como os
algoritmos de controle de fila dos nós de rede AQM (Active Queue Management) em
ambientes típicos de redes de baixa latência. Nessa pesquisa pretende-se
determinar qual o impacto que tais algoritmos têm sobre o desempenho em
ambientes HFT e assim encontrar uma maneira de diminuir o RTT médio em
dezenas de microssegundos. Para isso é necessário analisar e categorizar
detalhadamente o perfil de tráfego desses ambientes quanto ao tamanho de pacotes
e taxas de transmissão, definir cenários de testes adequados para observar o
impacto da latência com o uso das diferentes combinações de algoritmos, e assim
executar séries de experimentos para coleta do RTT médio gerado nos cenários e
posterior análise. O resultado mostrou diferenças de desempenho da latência entre
os tipos de algoritmos analisados. Tais diferenças se mostram importantes para o
mercado de negociação de ações HFT.
Palavras-chave: Redes de baixa latência; High Frequency Trading; Algoritmos de
controle de fluxo TCP; Algoritmos de controle de fila de interface
AQM.

ABSTRACT
Performance evaluation of TCP congestion control algorithms on low latency
network for high frequency trading

In HFT (High Frequency Trading) environments, the communication delay
between brokers and exchanges is fundamental for financial application
performance, such those that automatically place buy/sell orders following broker’s
strategy. Currently, the studies of low latency network for trading environment has
focused on the use of FPGA(Field-Programmable Gate Array) or low latency
switches in order to improve the performance of financial algorithms. However this
study aims to evaluate the RTT (Round-Trip Time) added by TCP Congestion Control
Algorithm as well as AQM (Active Queue Management). In this research we intend to
determine the impact of these algorithms on HFT environments performance, and
thus find a way to decrease the average RTT in tens of microseconds. On this
manner, It’s fundamental categorize the HFT’s traffic profile deeply regarding of
packet size and transmission rate, furthermore define the suitable test scenarios in
order to observe the latency using diferentes algorithms, and finally perform a series
of tests to collect the average RTT for further analysis. The results of experiments
showed crucial performance difference among the algorithmos under test. Such
results are important to performance operation on HFT environments.
Keywords: Low Latency Networks; HFT-High Frequency Trading; TCP Congestion
Control Algorithm; AQM- Active Queue Management.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
As redes de comutação de pacotes são tradicionalmente mensuradas pela
sua capacidade de transmissão, de tal modo que a comunidade de pesquisadores
desta área da computação trabalha a décadas para elevar cada vez mais a
capacidade de transmissão de sistemas de transmissão. Durante o processo de
evolução das redes, houve momentos em que a oferta de banda de transmissão em
backbones era menor em comparação a demanda dos usuários, gerando problemas
sérios de comunicação, como por exemplo a série de colapsos de congestionamento
na internet na década de 80, conforme mencionado no artigo seminal Jacobson
(1988).

Este

cenário

levou

à

criação

de

mecanismos

de

controle

de

congestionamento que evoluíram ao longo do tempo e ainda são objetos de estudo
atualmente conforme é possível observar em Henderson et al (2012), no qual o
padrão de algoritmo de controle de congestionamento TCP NewReno é apresentado
com o objetivo de resolver problemas de desempenho do padrão anterior TCP Reno.
No trabalho de Kazmi et al (2014) é apresentado um estudo comparativo de
desempenho entre diversos algoritmos TCP de controle de congestionamento
disponíveis. Tais mecanismos e suas evoluções são padrões e operam em qualquer
tipo

de

rede

TCP/IP

nos

dias

atuais,

detectando

congestionamentos

e

desacelerando a comunicação dos sistemas finais quando necessário.
Em observação de artigos e linhas de pesquisa que tratam de redes de baixa
latência, têm-se notado que devido ao surgimento de diversas aplicações muito
sensíveis a atraso, a capacidade total de transmissão não têm sido mais a única ou
principal preocupação dos engenheiros de rede ao se construir um ambiente de alto
desempenho. Outros parâmetros de qualidade de rede como latência, a variação da
latência (Jitter) e a perda de pacotes são cruciais para determinadas aplicações que
não consomem grande quantidade de banda, mas são severamente impactadas em
caso de atrasos maiores que os desejáveis, levando a comunidade a pesquisar
maneiras de diminuir a latência agregada pela rede. É possível constatar tal
alteração na preocupação da comunidade, no trabalho de Alizadeh et al (2012), no
qual, além de expor a mudança no foco de estudo, é também apresentada uma
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técnica de gerenciamento de filas dos equipamentos de rede, a fim de diminuir a
latência total agregada pela rede.
Trazendo a questão da latência para o mundo financeiro, nos artigos de
Hausbrouck (2013), Loveless (2013) e Goldstein et al (2014) fica clara a importância
do tempo nas negociações em alta frequência HFT (High Frequency Trading), que
são inteiramente suportadas por plataformas eletrônicas, incluindo redes de baixa
latência. Em tais ambientes, no qual as decisões de compra ou venda de ações são
tomadas por aplicações gerando centenas de ordens no mesmo segundo, a
diferença de microssegundos na comutação e processamento de pacotes entre os
investidores

pode significar diretamente perda financeira. Neste contexto, um

usuário que tem uma plataforma de rede que lhe permite receber as informações de
mercado antes de seu concorrente consegue executar a negociação antes,
ganhando vantagem estratégica. Neste ponto, fica clara a importância da equidade
no acesso aos recursos de rede das bolsas de valores pelos diversos participantes
do mercado HFT.
Para este mercado, é natural que as pesquisas com objetivo de acelerar a
comutação de pacotes no nível do hardware seja o foco principal. Em trabalhos
como o de Farrington et al (2012) e de Dongaonkar (2013) foi observada a tendência
ao estudo de switches baseados em tecnologias óticas, com o intuito de reduzir
microssegundos no tempo de comutação de pacotes. Já no trabalho de Lockwood et
al (2012) é tratado o uso da tecnologia FPGA (Field-Programmable Gate Array)
especificamente para ambientes HFT, como maneira de conseguir menor latência
com o processamento das aplicações na camada de Hardware, e não na camada do
Sistema Operacional, dividindo ciclos de CPU com outras funções. Além das
maneiras citadas, outra muito óbvia e comumente utilizada pelos investidores
atuantes no mercado HFT é simplesmente reduzir a distância física entre seus
servidores e os servidores da Bolsa de Valores que executa a ação de compra e
venda.
É importante citar que o acesso ao ambiente das bolsas de valores que
suportam estas transações é compartilhado entre todos os participantes, e por
princípio isonômico. A comunicação está baseada em três tipos distintos de tráfego
de pacotes, com características também distintas. Primeiramente, os investidores
tomam conhecimento das ofertas do mercado através da difusão de informações de
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compra e venda pelas bolsas de valores, também conhecido como Market Data, por
meio de fluxos Multicast ou Unicast com uso do protocolo de transporte UDP(User
Datagrama Protocol). O segundo tipo é o envio da ordem de compra ou venda de
ação, por meio de outra conexão independente suportada pelo protocolo da camada
de sessão chamado FIX (Financial Information eXchange) e sobre o protocolo de
transporte TCP. Este tráfego é sempre gerado pelo investidor em direção a Bolsa de
Valores. O terceiro tipo é o envio da informação da execução da ordem para o
investidor pela Bolsa de Valores. Assim como o segundo, este último também é
composto por fluxos Unicast suportados pelo protocolo de transporte TCP. O volume
de tráfego, tamanho de pacote e frequência de pacotes por segundo de cada um
dos tipos citados anteriormente são diferentes.
Como observado em Kazmi et al (2014) existem trabalhos comparando o
desempenho de vários algoritmos de controle de congestionamento, tantos os que
agem na camada TCP quanto nos que trabalham gerenciando o comportamento das
filas, sendo que fica evidente a diferença de desempenho entre os algoritmos para
os diferentes tipos de tráfego. Porém, não foram encontrados estudos que
comparassem o desempenho destes algoritmos para o tipo de tráfego gerado por
ambientes HFT. Acredita-se que haja algoritmos que melhor se adapte a ambientes
de negociação.
Diante do exposto, pode-se separar em quatro, os elementos que contribuem
para a latência: distância física entre a infraestrutura do participante e a Bolsa de
Valores; tempo de processamento de Software; tempo de comutação de pacotes
executado pelo Hardware (switches, roteadores e interfaces de rede); e o tempo
adicionado pelos algoritmos de controle de congestionamento TCP e de controle de
fila de interface.
Nota-se que o mercado financeiro de ações de alta frequência impulsiona a
busca incessante pela menor latência possível na comunicação entre o participante
e a Bolsa de Valores e que diferenças na ordem de centenas de nano segundos se
reflete em ganhos ou perdas financeiras para os participantes. Portanto, qualquer
tempo adicionado desnecessariamente neste processo, se torna um problema a ser
resolvido. Os controles aplicados pelos algoritmos TCP e de fila certamente
adicionam tempo em todo o processo de comunicação, porém não se sabe qual se
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comportaria melhor para o ambiente de negociação de ações de alta frequência, no
qual situações de gargalos não são comuns.
Os estudos encontrados que tratam da questão da latência direcionam grande
esforço para a redução do tempo no hardware, acelerando a comutação de pacotes
nos componentes de rede.
O desconhecimento da latência adicionada pelos algoritmos de controle de
congestionamento TCP é um problema, pois pode haver um determinado algoritmo,
ou uma combinação deles, que interfere na latência total de todo o processo de
comunicação entre o participante e a Bolsa de Valores em ambiente de negociação
de ações em alta frequência.

1.2 Objetivo
Diferentemente da abordagem do estudo da latência de rede no nível de
hardware, o objetivo deste trabalho é determinar quais algoritmos de controle TCP
ou combinação deles irão trazer menor latência média para este ambiente. Para
isso, serão realizados experimentos em simuladores considerando as características
do ambiente de rede para negociação de ações do mercado financeiro em alta
frequência HFT, analisar o perfil de tráfego gerado pelas aplicações, observar a
diferença na tempo comunicação RTT (Round-Trip Time) entre os algoritmos de
controle de congestionamento TCP, assim como entre os diferentes algoritmos de
gerenciamento de filas AQM (Active Queue Management) em interface de
roteamento. A hipótese é de que utilizando a combinação de algoritmos, será
possível diminuir a latência da rede em dezenas de microssegundos em comparação
ao uso dos algoritmos comumente utilizados, como o TCP NewReno e FIFO e de
suas variáveis sugeridas pelos padrões para redes heterogêneas.

1.3 Contribuição
Como é possível observar em Loveless et al (2013) e em Goldstein et al
(2014), os pesquisadores têm buscado a diminuição da latência nos ambientes HFT
analisando pontos como: a diminuição da distância física entre os servidores dos
investidores e os da Bolsa de Valores; a aceleração na execução das aplicações
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que determina o envio de ordem de compra ou venda com o processamento destas
em hardware; e por fim com a aceleração dos switches na comutação de pacotes.
Além disso, nas pesquisas realizadas, como por exemplo em Kazmi et al
(2014) e Abadin et al (2013), nota-se que os algoritmos de controle mencionados
foram desenvolvidos para atingir a máxima taxa de transferência em ambientes de
rede heterogêneos, e os estudos são direcionados a comparar o desempenho entre
os algoritmos em relação à taxa de transferência. Porém o trabalho aqui proposto
terá como foco principal a comparação dos algoritmos tomando como base a
latência agregada. Com isso, pode-se citar também essa diferente abordagem na
comparação dos algoritmos como uma segunda contribuição.

1.4 Método de Trabalho

a) Categorização do Tipo de Tráfego
Antes de definir as variáveis que serão testadas durante a fase do
experimento, pretende-se separar e categorizar o tipo de tráfego gerado por
ambientes HFT durante a negociação de ações. Para isso, serão realizadas coletas
de pacotes em ambiente de produção, sendo coletados por 5 dias de negociação
pelo período de no mínimo 1 hora. Estas coletas serão realizadas em ambientes de
produção, utilizando funções de espelhamento de tráfego nos switches de produção,
nos quais serão conectados computadores com o aplicativo de coleta de tráfego
WireShark que salvará os dados para análise futura.
Com este volume de dados, primeiramente pretende-se separar os dados em
relação aos três tipos de tráfego possíveis em ambiente HFT: Market Data; Envio de
Ordem e Execução da Ordem. Após a separação dos dados, pretende-se
categoriza-los quanto ao tamanho de pacote, picos de envio de pacotes e taxa
média de transferência.
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Também será importante documentar os itens de infraestrutura encontrado
em cada ambiente, como tipos de servidores, switches, e velocidade de conexão
com a Bolsa de Valores.
Outro dado importante a ser extraído nesta fase, será a relação entre a
quantidade de ordens de compra ou venda de ação e a quantidade de pacotes
gerados. Todos esses dados serão importantes para a definição do passo posterior.

b) Identificação de Algoritmos Relevantes
Nesta fase do trabalho, pretende-se aprofundar e consolidar todo o
embasamento teórico da pesquisa na análise dos algoritmos TCP de controle de
congestionamento e AQM(Active Queue Management): TCP NewReno; TCP Vegas;
TCP Taho; CUBIC; FAST; TCP e-Vegas; FIFO; RED; WRED; ECN e CoDel.
Após isso, serão realizadas análises em estudos recentemente publicados por
outros autores que comparam o desempenho de cada algoritmo quanto à taxa de
transferência, e assim consolidar a base de conhecimento que ajudará na pesquisa
sobre o desempenho desses algoritmos quanto ao RTT médio da conexão.
Com a base adquirida, serão selecionados os algoritmos de controle de
congestionamento TCP e os algoritmos de controle de fila, que teriam mais efeitos
sobre o RTT médio, para análise neste trabalho de pesquisa durante a execução do
experimento.

c) Definição dos Cenários de Teste
Com a base bibliográfica e os dados obtidos nos passos anteriores, pretendese definir os valores a serem aplicados no cenário de teste, de forma que seja
possível aplicar valores relevantes para o ambiente HFT, como o tamanho e
quantidade de pacotes gerados, a carga de tráfego, a taxa de transmissão e tempo
de latência dos circuitos. Também nesta fase, serão definidos os algoritmos que
serão comparados nos cenário de teste, o tamanho de filas de interface e velocidade
de conexão.
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d) Cenário 1
Com o perfil de tráfego definido na fase de categorização, o cenário 1 será
realizado para a definição da linha de base para comparação futura. Serão coletados
os valores de RTT e Jitter obtidos durante tráfego simultâneo gerado, utilizando um
único algoritmo TCP em todo o ambiente por vez, usando o algoritmo de fila mais
básico FIFO. Para registro dos valores será utilizada como exemplo a tabela 1
abaixo, na qual os campos de RTT e Jitter médio, máximo e mínimo deverão ser
preenchidos após o experimento.

Tabela 1 – Valores de linha de base para o cenário 1 - Algoritmo A
Cenário 1.1: Linha de base - Algoritmo TCP A - FIFO

Nº Execução Algoritmo TCP

Algoritmo

RTT

de Fila

médio

RTT

Máximo Mínimo

Algoritmo TCP
Execução 1

A

FIFO

Algoritmo TCP
Execução 1

B

FIFO

Algoritmo TCP
Execução 1

C

FIFO

Algoritmo TCP
Execução 2

A

FIFO

Algoritmo TCP
Execução 2

B

FIFO

Algoritmo TCP
Execução 2

C

FIFO

...

....

...

RTT

Fonte: Elaborado pelo autor

Jitter

Jitter

Jitter

médi

Máxim

Mínim

o

o

o
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e) Cenário 2
Serão coletados os valores de RTT e Jitter obtidos durante tráfego
simultâneo, utilizando tipos diferentes de algoritmos TCP, mas o mesmo algoritmo
de controle de fila. A tabela de valores criada será como apresentada na tabela 2
abaixo:

Tabela 2 – Valores para o cenário 2 – Varios Algoritmos TCP
Cenário 2.1: Comparação - Algoritmo TCP Varios - Algoritmo de Fila A
Ambiente

Algoritmo

Algoritmo de

RTT

Investidor

TCP

Fila

médio

RTT

RTT

Jitter

Jitter

Jitter

Máxim

Mínim

médi

Máxim

Mínim

o

o

o

o

o

Algoritmo TCP Algoritmo Fila
Servidor A

A

A

Algoritmo TCP Algoritmo Fila
Servidor B

B

A

Algoritmo TCP Algoritmo Fila
Servidor C

C

A

Algoritmo TCP Algoritmo Fila
Servidor D

D

A

Algoritmo TCP Algoritmo Fila
Servidor E

E

A
Fonte: Elaborado pelo autor

Cenários extras serão realizados com a combinação de algoritmos e variáveis
de fila. Tais cenários só serão possíveis criar após a análise dos primeiros
resultados obtidos com o cenário 1 e 2.
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f) Execução do Experimento
Nesta etapa, a topologia e cenários definidos nos passos anteriores serão
configurados em ambiente de laboratório utilizando o simulador de rede NS-3. O
simulador será instalado em servidor dedicado rodando o sistema operacional Linux
com a distribuição Ubuntu.
Após a análise dos primeiros resultados, será possível ter a população de
valores de RTT e Jitter gerados com a capacidade computacional do ambiente de
laboratório, e com isso será determinada através de técnicas de estatística, qual a
quantidade de repetições necessárias para garantir uma taxa de confiabilidade de
90% dos resultados obtidos. Para cada repetição serão registrados os valores de
RTT, Jitter, taxa de transferência para cada fluxo de dados. Para cada repetição os
valores absolutos obtidos serão registrados em tabelas, de forma a servir de base
para a análise estatística do passo posterior.

g) Análise e Estudo de Dados Estatísticos
Nesta etapa, todos os dados obtidos anteriormente serão analisados
estatisticamente, fazendo a comparação de desempenho entre os cenário de teste
realizados com base no RTT e Jitter. Além da comparação estatística, pretende-se
gerar gráficos de evolução de ocupação das filas de interface, do RTT e da janela
TCP de cada conexão
Com base nos resultados, espera-se concluir que existe diferença de dezenas
de microssegundos entre a combinação de algoritmos com melhor e pior
desempenho, e que a razão para a diferença fique evidente após o trabalho.

1.5 Organização do Trabalho
A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta a contextualização de técnicas de
aceleração de hardware para processamento de aplicações e comutações de
pacotes utilizados em ambiente de baixa latência. Além disso, a seção apresenta em
detalhe as características dos algoritmos de controle de congestionamento TCP e
dos algoritmos de controle de fila existentes e em uso atualmente, assim como
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estudos comparativos que mostram como cada algoritmo se comporta em ambientes
heterógenos.
A seção 3, Categorização do Tipo de Tráfego, descreve o processo utilizado
para a coleta de pacotes em ambientes de produção HFT, assim como a forma
utilizada para categorizar o tipo de tráfego gerado neste tipo de ambiente, de forma
a gerar subsídios para a definição dos cenários na seção seguinte.
A seção 4, Análise Detalhada de Algoritmos Relevantes, apresenta as
características relevantes de cada algoritmo para o alcance do objetivo de redução
de latência em ambientes HFT. A seção também mostra quais algoritmos foram
selecionados para análise durante a fase do experimento, e quais foram as razões
para a escolha.
A seção 5, Definição dos Cenários de Testes, descreve o processo lógico
para a definição dos cenários do experimento, mostrando os motivos considerados
para tal escolha. A seção mostra os valores de variáveis utilizados nos cenários, a
sequência de experimentos e combinação de algoritmos à ser comparada a fim de
gerar dados coerente com o objetivo da pesquisa.
A seção 6, Execução do Experimento, descreve o processo de montagem e
execução do experimento, detalha as ferramentas e técnicas utilizadas para a
reprodução dos cenários definidos na seção anterior, assim como a forma como os
dados foram coletados e tratados para utilização na seção posterior.
A seção 7, Análise de Resultados, apresenta a forma como os resultados
obtidos na seção foram analisados e interpretados. Ainda mostra as conclusões e
resultados obtidos após todo o trabalho de pesquisa realizado.
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2 ESTADO DA ARTE

2.1 Introdução
Essa seção reúne os trabalhos acadêmicos que estudam as a importância da
baixa latência na comunicação em ambientes de negociação HFT(High Frequency
Trading), assim como os avanços da comunidade na aplicação de soluções
baseadas em hardware que acelerem a comutação de pacotes. Também são
apresentados trabalhos que abordam as características dos protocolos de controle
congestionamento TCP, e dos protocolos de gerenciamento ativo de filas, e quais
efeitos cada um deles têm sobre a latência de rede.

2.2 Protocolos que Suportam a Negociação Eletrônica
Com a substituições dos antigos modelos de negociação de compra e venda
de ações, na qual os corretores gritavam entre si para negociar, por plataformas
eletrônicas, foi necessário definir um protocolo que gerenciasse a comunicação entre
o comprador e vendedor de forma a suportar uma transação eletrônica confiável.O
protocolo de aplicação FIX (Financial Information eXchange) surgiu como o padrão
adotado por bolsas de valores, corretoras, bancos e todo o mercado financeiro para
a realização de negociações de compra e venda eletronicamente.
O protocolo FIX é de padrão aberto e mantido pela organização Fix Trading
Community (http://www.fixtradingcommunity.org) da qual as maiores instituições
financeiras do mundo fazem parte e colaboram para o desenvolvimento e adoção do
protocolo.
De acordo com Tang et al (2016) devido ao crescimento da negociação
eletrônica e consequente aumento no volume de informações que deveriam ser
divulgadas ao mercado, o desempenho na transmissão destes dados, também
conhecido como Market Data, foi severamente impactado pelo uso do protocolo FIX,
gerando alta latência na transmissão e deixando os investidores em desvantagem
durante as negociações. Para resolver esse problema, foi proposto e desenvolvido
pela Fix Trading Community o padrão FAST(Fix Adapted for STreaming), o qual
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utiliza técnicas de codificação para comprimir as informações originais do protocolo
FIX e assim diminuir o volume de dados necessários para ser transmitido.
O protocolo FAST diminui a latência na transmissão do Market Data por
reduzir o volume do dado original em aproximadamente 78%, e consequente
diminuição da banda ocupada durante a transmissão, porém após receber o dado o
sistema do investidor terá aumento de tempo de processamento para a
decodificação.
Mesmo com uma etapa acrescentada no processo, com o advento do
protocolo FAST houve diminuição de latência em todo o processo de divulgação do
Market Data. Porém, os competidores do mercado agora buscam se tornar mais
rápidos na decodificação do dado ganhando vantagens. Tais vantagens e técnicas
serão melhores abordadas nas sessões seguintes.

2.3 A Importância da Latência para o Mercado HFT
Para investidores que operam no mercado HFT, o desempenho da ação de
uma determinada empresa a longo prazo não tem importância, o que realmente
importa para os atuantes neste mercado é o que está acontecendo agora com a
valorização.
Em Kauffman et al (2014) os autores destacam a importância de investimento
em hardware, software e infraestrutura de rede na busca por melhores
desempenhos em sistemas HFT, assim como o papel e importância de todos os
participantes do ecossistema para a evolução do tema.
Em Goldstein et al (2014), entre outras estratégias adotadas pelos participantes do
mercado HFT, os autores mencionam a técnica de arbitragem baseado na latência,
que consiste na vantagem em receber informações relevantes do mercado antes, e
submeter as ordens de compra e/ou venda antes de seus concorrentes. Ainda neste
aspecto, os autores discutem o quanto seria justo um participante ter vantagem
trazida pela baixa latência, somente por ter recursos financeiros capazes de investir
em soluções caras de software, hardware e locação de espaço dentro das bolsas de
valores (Colocation), assim como os aspectos regulatórios dos Estados Unidos para
este

setor.
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No trabalho de Loveless (2013), o autor mostra as nuances e componentes
fundamentais do mercado HFT e como a busca pela menor latência possível em
todo o caminho da negociação é constante entre os atuantes no mercado. Também
fica claro que a operação HFT é baseada em ganhos financeiros pequenos em cada
transação, sendo que cada investidor cria a estratégia de operação, fazendo
análises estatísticas de informações como liquidez das ações e posição de suas
ordens de negociação dentre as disponíveis no mercado, sendo que o ganho
financeiro para o investidor está na repetição destas transações milhares de vezes
ao longo do dia.
O autor também menciona o papel das bolsas de valores em regular o
mercado, principalmente em relação a segurança e isonomia, evitando quem um
investidor mal-intencionado prejudique a operação de seu concorrente com o
objetivo de aumentar os lucros.
No trabalho ainda fica claro que devido à importância da latência para o
ambiente HFT, qualquer investidor que queira ser competitivo nesse mercado,
deverá diminuir a distância física entre seus servidores e o da Bolsa de Valores, e
consequentemente diminuir a variável física do tempo de propagação dos bits no
meio de transporte. Sendo assim, as Bolsa de Valores oferecem aos investidores
interessados aluguéis de espaços no mesmo DataCenter onde os servidores que
processam as ordens estão localizados, para que os investidores coloquem a
infraestrutura tecnológica necessária para operação.
Em Loveless et al (2013) é apresentada a importância dos algoritmos que
recebem as informações de mercado providas pelas bolsas de valores, fazem a
análise estratégica e enviam as ordens de negociação. No artigo os autores
analisam o desempenho da latência do algoritmo online one-pass. Ao passo que
processa grandes quantidades de dados recebidos em microssegundos, ele toma
decisões ao longo em que as informações ficam disponíveis atualizando um conjunto
de fatores, e em última instancia o algoritmo decide entre compra, venda ou não
agir.
Em todos os artigos aqui citados, fica claro que cada microssegundo importa
em ambientes HFT, pois caso um investidor consiga receber as informações do
mercado da Bolsa de Valores por meio da difusão do Market Data antes dos demais
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participantes, conseguirá analisar com o uso de algoritmos se deverá comprar ou
vender, e assim enviar a ordem de execução antes de seu concorrente. Como
resultado, no final do dia conseguirá ter executado mais transações e
consequentemente ter mais lucro.
Também é possível concluir que o Market Data geralmente é difundindo pelas
bolsas de valores em fluxos de dados UDP multicast, pois desta forma garante que a
mensagem terá o mesmo tempo de propagação desde a sua geração nos servidores
da bolsa até o equipamento de rede que agrega todos os investidores.
Nas subseções a seguir, pretende-se mostrar técnicas e recursos de
hardware atualmente usadas para a redução de latência em ambientes de alto
desempenho, mas também discutem-se aspectos lógicos pertinentes aos algoritmos
e protocolos de rede inerentes a qualquer comunicação TCP/IP em redes de dados
estatísticas.

2.4 Redução de Latência baseada em Hardware

2.4.1 FPGA (Field Programmable Gate Array)
Na subseção anterior mostrou-se que após o investidor receber a informação
de oferta de compra e venda, pelo Market Data, a decisão de compra ou venda é
realizada por aplicações baseada na estratégia configurada pelos investidores. Uma
das técnicas disponíveis atualmente para melhorar o desempenho de ambientes
HFT é migrar a execução destas aplicações da camada de Software para o
Hardware. Para isso existem placas periféricas chamadas de FPGAs capazes de
serem programadas para execução de instruções diretamente em seu hardware com
CPU dedicada, sem a necessidade de compartilhamento de ciclos de CPUs com
outras rotinas do sistema operacional.
No trabalho de Denholm et al (2014) é proposto o uso do algoritmo de análise
do MarketData diretamente em hardware pelo uso da FPGA. No trabalho, os autores
conseguiram uma redução no tempo de execução na ordem de 46 nano-segundos
com o uso de um algoritmo que compara mais de uma fonte de MarketData
fornecido pela Bolsa de Valores, chamados Feed A e Feed B, e passa para a
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camada de aplicação o dado que foi processado mais rapidamente. Os resultados
foram obtidos com o uso do Market Data da bolsa de Chicago e de Nova York.
No trabalho de Lockwood et al (2012) os autores mostram a complexidade de
manutenção e desenvolvimento de algoritmos baseados em FPGA, e apesar do
ganho de desempenho, ainda existe a resistência na adoção desta tecnologia pela
comunidade por ser pouco flexível quanto a mudanças frequentes de estratégia de
negociação. Para facilitar a adoção do FPGA, os autores propõem o uso da
biblioteca de funções comuns desenvolvida por eles, para facilitar a manutenção e
criação de algoritmos para o mercado HFT.
Após o estudo de artigos dedicados ao uso de FPGAs em ambientes HFT,
nota-se que o ganho de latência dos algoritmos baseados nesta tecnologia, está na
ordem de nano-segundos se comparados com implementações em software
tradicionais. Em contraponto, ainda existem dificuldades em conseguir agilidade para
realizar alterações e novos desenvolvimentos de algoritmos utilizando FPGA, o que
se torna um grande empecilho para a adoção em massa neste tipo de ambiente,
uma vez que o ganho de nano-segundos em cada transação não justificaria a
espera de dias para a alteração de alguma estratégia de mercado. No trabalho aqui
proposto, os estudos de redução de latência com o uso de FPGA serão usados
apenas como forma de comparação com a redução atingida pela manipulação dos
algoritmos de controle de congestionamento TCP.

2.4.2 Switches de Baixa Latência
Nesta subseção apresentam-se resultados de pesquisadores na tentativa de
redução do tempo de comutação de pacotes.
No trabalho de Dongaonkar (2013), o autor propõe uma arquitetura de
hardware baseada em interconexões óticas para prover baixa latência de comutação
de pacotes pequenos. A tecnologia desta arquitetura consiste em dividir o pacote em
duas partes distintas, cabeçalho e dado a ser transmitido, e assim processa-los em
hardware diferentes, onde o cabeçalho é utilizado para determinar para qual
interface de saída o pacote deve ser direcionado.
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O trabalho mostra que é possível realizar a comutação de pacotes de 15 a
100 nano-segundos dependendo da carga imposta ao equipamento de rede. Sabese que os switches mais rápidos disponíveis no mercado, atualmente, conseguem
comutação de pacotes entre 250 e 500 nano segundos, portanto esta proposta
proporciona uma melhora em torno de algumas centenas de nano-segundos a todo
o sistema.
A comutação de pacotes por switches está limitada à capacidade física de
transmissão de sinais elétricos, óticos ou de rádio-frequência pelo meio de
transporte, na qual o máximo possível é a velocidade da luz. Sabe-se que a
velocidade de propagação de um sinal pela fibra ótica é de aproximadamente 3,3
nano-segundos por metro. Tendo isso em vista, pode-se imaginar que ainda há
maneiras de diminuir o tempo de comutação obtidos atualmente com os switches.
Apesar de não ser uma tecnologia em desenvolvimento especificamente para
ambientes HFT, qualquer equipamento de rede que consiga comutar pacotes de
maneira mais rápida trará ganhos. Porém, em ambiente HFT atualmente deve-se
buscar o ganho de algumas dezenas de microssegundos para realmente trazer
ganhos significativos em todo o processo.
Na subseção a seguir, é mostrada uma abordagem diferente para o problema
analisando o impacto de protocolos padrão presentes na transmissão de pacotes
TCP e controles de filas dos equipamentos de rede, desacoplando o desempenho
físico e de hardware da análise.

2.5 Redução de Latência baseada em Controle de Ativo de Filas AQM (Camada de
Rede)

Nesta subseção apresentam-se estudos realizados nos algoritmos que
gerenciam as filas de interface em redes de comutação de pacotes de maneira ativa
AQM (Active Queue Management). Sabe-se que o objetivo primário das filas em
redes de computadores é absorver picos de tráfego acima da taxa de transmissão,
sendo que tais eventos ocorrem frequentemente. Desse modo, o tamanho da fila e a
forma como ela é esvaziada influenciam diretamente o desempenho das aplicações
que fazem uso da interface de comunicação. Filas muito grandes geram latência
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maior, pois o pacote passará mais tempo na fila antes que o algoritmo AQM envie o
pacote para a linha ou decida descarta-lo. De outro lado, filas muito pequenas
causam mais descartes que o necessário gerando retransmissões e impactos
negativos às aplicações.
Alternativamente ao modelo tradicional FIFO (Fist-in First-out), no artigo
seminal Floyd e Jacobson (1993) foi proposto pelos autores o mecanismo de
controle de fila RED (Randon Early Detection) com a intenção de solucionar o
problema de sincronização global do TCP provocada pelo descarte de pacote do
modelo FIFO em trechos de gargalo, pois os algoritmos de controle TCP que
gerenciam as sessões que compartilham o mesmo enlace com alta utilização não
irão reagir ao mesmo momento aos descartes durante o congestionamento,
melhorando assim a taxa de utilização da rede. Na proposta dos autores, o tamanho
médio da fila deve ser gerenciada e os limites mínimo e máximo estabelecidos.
Quando o tamanho da fila estiver abaixo do mínimo, nada é feito pelo algoritmo a
não ser o encaminhamento do pacote. No momento em que o tamanho da fila
estiver acima do máximo, todos os pacotes que chegarem à fila serão marcados
para serem descartados ou apenas para terem o bit ECN(Explicit congestion
Notification) e assim notificar o protocolo de controle TCP do transmissor a reduzir a
taxa de envio de pacotes. Entre o mínimo e o máximo, os pacotes serão
aleatoriamente marcados ou descartados de acordo com a probabilidade definida
pelo protocolo.
O RED se tornou o primeiro padrão de AQM a ser efetivamente
implementado. A grande inovação trazida por esta proposta foi a possibilidade de
continuar absorvendo picos de tráfego, sem aumentar o tempo em que o pacote fica
aguardando na fila, e consequentemente criando grandes filas. Dessa forma, o
resultado do produto banda e latência em redes de longa distância foi melhorado.
No trabalho de Adams (2013) o autor apresenta a evolução nos estudos de
AQM dos últimos 20 anos, explorando as diferentes arquiteturas com as respectivas
vantagens e limitações. Ainda propõe uma forma de separação dos componentes
dos AQM assim como os classificam de acordo com o devido uso que pode ser
visualizada na figura 1, na qual são apresentados os componentes do AQM em três
partes: Indicador de Congestionamento; Função de Controle e Mecanismo de
Realimentação.

31

Figura 1 – Componentes AQM

Fonte: Adaptado de Adams (2013)

•

Indicador de Congestionamento: Determina qual parâmetro será monitorado
para determinar o congestionamento da fila. O tamanho da fila e comumente
utilizado, podendo ser medido em pacotes ou em bytes. Porém algoritmos
propostos recentemente como o AVQ (Adaptive Virtual Queue) e CODEL
(Controlled Delay Active Queue Management) também têm usado a taxa de
recebimento de pacotes e/ou o tempo em que o pacote está na fila como
indicador de congestionamento com a intenção de serem mais eficientes.

•

Função de Controle: Determina a função de probabilidade do pacote ser
descartado ou marcado quando a fila está no estado de congestionamento.
Este componente determina qual pacote será descartado ou marcado, através
de ajuste de seus parâmetros. O autor menciona que a parametrização desta
função pode se tornar uma tarefa difícil dependendo da quantidade de variáveis
disponíveis pelo algoritmo e dos tipos de tráfego presentes no ambiente.

•

Mecanismo de Realimentação: Determina como o AQM notificará a origem da
transmissão que há um congestionamento em curso, fazendo com que o
protocolo de controle reaja diminuindo a taxa de envio de pacotes. As opções
viáveis são o descarte do pacote, fazendo com que o TCP reaja pela ausência
de confirmações do receptor, ou a marcação do bit ECN.
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Ainda de acordo com o trabalho de pesquisa de Adams (2013) a arquitetura do
algoritmo RED foi feita com abordagem heurística, fazendo com que a
parametrização de sua função de controle para diferentes tipos de tráfego seja a
maior limitação para a ampla implementação. Neste aspecto, houveram propostas
de melhorias da função de controle do RED, como por exemplo o GRED (Gentle
RED), o WRED (Weighted RED) ou ainda o ARED (Adaptive RED), todos com o
objetivo de melhorar a implementação para diversos tipos de ambientes e tráfego,
porém todos tratando o problema de forma heurística.
Nota-se através do trabalho de Adams (2013) que o algoritmo RED e suas
variantes têm limitação na adaptabilidade a mudanças de comportamento da rede,
apesar de complementar o TCP no controle de congestionamento, com a melhoria
da utilização da banda disponível e limitando a perda e o tempo que o pacote
aguarda na fila. Esta limitação pode gerar situações em que a atuação do RED
cause uma menor taxa de transferência do que o tradicional e simples FIFO.
Em Lafta, Jabbar e Ma (2016) os autores realizam um estudo comparativo de
desempenho entre os algoritmos RED e WRED, no qual concluíram que para o
cenário experimentado, o WRED apresentou melhor desempenho de latência e
ocupação da banda disponível. Este trabalho é particularmente importante para esta
pesquisa, por trazer valores interessantes de comparação entre as técnicas FIFO,
RED e WRED em ambientes de redes heterogêneas, sendo interessante comparar
este resultado com o obtido em redes dedicadas ao tráfego de dados de HFT.
Na proposta de Nichols e Jacobson (2012), a qual está em processo de
padronização pelo IETF(Internet Engineering Task Force), o algoritmo nomeado de
CODEL (Controlled Delay Active Queue Management) tem como objetivo manter a
latência gerada pela fila baixa ao mesmo momento em que permite bursts de
tráfego, se adaptando dinamicamente a diferentes taxas de transmissão e RTT, ao
mesmo tempo em que não impacta a taxa de utilização do circuito. Ao contrário de
outros algoritmos, que utilizam o tamanho da fila ou taxa de transmissão como
fatores para determinar a sua atuação, o CODEL tem como indicador de
congestionamento o tempo desejado para o pacote na fila. Se o pacote permanecer
na fila mais tempo que o determinado pelo target-setpoint, e esta condição
permanecer para todos os subsequentes pacotes pelo menos pelo intervalo
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determinado, então o algoritmo entrará no estado de congestionamento, e sua
função de controle será acionada.
Há diversos aspectos envolvidos no gerenciamento ativo das filas de
interfaces de rede, nota-se através dos trabalhos estudados que a atuação do AQM
pode

ser

negativa

para

determinadas

aplicações

dependendo

de

sua

parametrização. Entende-se que é preciso alinhar características de aplicações, com
características de diferentes tipos de AQM de forma a extrair o máximo de
desempenho de latência e taxa de utilização da rede.

2.6 Redução de Latência baseada na Camada TCP (Camada de Transporte)
Nesta subseção apresenta-se o estudo do comportamento de diversos
algoritmos TCP para controle de congestionamento. Acredita-se que cada um tenha
impacto diferente se aplicado no ambiente HFT.
Os algoritmos citados foram criados para evitar o colapso da rede em
momentos de congestionamento e conseguir a máxima taxa de transferência que a
rede permite, porém aplicações sensíveis à latência podem ser negativamente
impactadas nos momentos que o algoritmo deverá reagir ao congestionamento.
Nesses momentos, cada algoritmo reage diferentemente ao congestionamento.
Importante citar que tais algoritmos reagem após a atuação dos algoritmos AQM, no
momento em que esses descartam os pacotes ou alteram o bit ECN.

2.6.1 Algoritmos TCP para Controle de Congestionamento
Os algoritmos TCP para controle de congestionamento utilizam a variável de
janela de congestionamento para determinar a quantidade de bytes que podem ser
transmitidos sem a confirmação de recebimento e diferem entre si na forma como
determinam se o congestionamento está ocorrendo. Entre outras classificações,
pode-se separar os algoritmos como reativos e proativos. Os primeiros agem
esperando o congestionamento acontecer para diminuir a quantidade de pacotes
enviados. Por outro lado, os algoritmos proativos tentam monitorar a rede ao longo
do tempo de existência da conexão, detectando possíveis congestionamentos
prestes a ocorrer, e diminuem a quantidade de pacotes enviados antes que ocorram.
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2.6.1.1 Algoritmos Reativos
O trabalho Henderson et al (2012) propõe o padrão NewReno, que é uma
redefinição do algoritmo desenvolvido em 2004 e registrado na RFC 3782. Nesse
novo padrão, o algoritmo reage ao congestionamento quando o lado transmissor
recebe confirmações duplicadas do receptor ou quando o tempo máximo de espera
pela confirmação é atingido. Quando isso ocorre, o algoritmo assume que houve
perda de todos os pacotes enviados após a última notificação recebida devido a
algum congestionamento. Além de retransmitir os pacotes supostamente perdidos, a
quantidade de pacotes em trânsito será dividida pela metade, diminuindo a taxa de
transmissão imediatamente, e aumentando linearmente até a identificação de um
novo congestionamento. Apesar de continuar muito similar ao padrão anterior, o
novo padrão apresentado implementa a possibilidade de retransmissão parcial,
identificando exatamente quais pacotes foram realmente perdidos, melhorando a
taxa média de transmissão. Na versão anterior havia muita incidência de
recebimentos

duplicados

de

pacotes

o

que

também

contribuía

para

o

congestionamento.
Tanto na abordagem anterior quanto na nova, os algoritmos TCP
denominados de Reno e NewReno agem aumentando a taxa de transferência até
atingir o ponto de congestionamento, e após detectar a perda de pacote, a taxa é
diminuída pela metade, aliviando assim o congestionamento. Além destes, os
algoritmos BIC(Binary Increase Congestion Control) e sua variante CUBIC também
reagem somente quando ocorre a perda de pacote nas camadas inferiores. Com
esta abordagem, estes algoritmos têm a intenção de atingir a máxima taxa de
transferência possível na rede.
Pretende-se estudar o impacto dos protocolos reativos em ambientes que
precisam que os pacotes sejam transmitidos da maneira mais rápida possível, e
onde qualquer perda de pacote traz mais prejuízo à aplicação do que uma taxa de
transferência menor.
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2.6.1.2 Algoritmos Proativos
No trabalho de Jiang et al (2013) os autores revisitam o protocolo TCP de
controle de congestionamento denominado TCP Vegas, propondo nesse mecanismo
de auto ajuste lidar com os efeitos negativos quando há a concorrência dos recursos
da rede com outros algoritmos.
O algoritmo TCP Vegas evita o uso total dos recursos da rede para só então
reagir ao congestionamento. Para isso o algoritmo estima o valor esperado de taxa
de transferência para cada sessão TCP, e continuamente mensura o valor atual da
taxa baseando-se em medições do tempo de propagação de cada pacote enviado e
recebido – RTT (Round-Trip Time) - e assim realizando os ajustes para sempre
permanecer entre o valor mínimo e o máximo esperado. Desse modo, o algoritmo
não precisa esperar o congestionamento de fato ocorrer para reagir e diminuir a taxa
de transferência.
Devido a este comportamento de evitar o congestionamento, o desempenho
de conexões TCP que utilizam a técnica Vegas é prejudicado pela concorrência com
protocolos que buscam exaurir os recursos de rede antes de se ajustar. O trabalho
de Jiang et al (2013) busca resolver o problema de concorrência do TCP Vegas,
propondo uma alteração que ajusta os valores mínimo e máximo baseada nas
mudanças de comportamento da rede ao longo da conexão. Com isso, os autores
sugerem que o algoritmo proposto alcança uma taxa de transferência melhor que o
antigo TCP Vegas e do TCP NewReno, inclusive quando todos eles estão utilizando
os mesmos recursos de rede em momentos de congestionamento.
Pretende-se utilizar as técnicas descritas nos algoritmos proativos para
comparar o desempenho em ambientes HFT, tomando como base de comparação
não a taxa de transferência e sim o tempo médio de RTT que cada protocolo agrega
na comunicação.

2.7 Conclusão
Nesta seção foram apresentadas a importância da latência em ambientes de
negociações HFT, os tipos de tráfego que existem nesses tipos de rede e também
estudos da comunidade para a redução do tempo na execução de aplicações e
comutação de pacotes.
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Também foram apresentadas as características de diferentes tipos de
algoritmos de controle de congestionamento TCP e de controle de filas, os quais
influenciam na taxa de transferência da conexão e podem ter impactos diferentes no
RTT.
Percebe-se que o desempenho de algoritmos de controle TCP e os AQM são
influenciados um pelo outro. Apesar de evoluírem em paralelo, os algoritmos de
controle TCP, com a intenção de melhorar o desempenho, pressupõem decisões
que serão tomadas pelo AQM e vice-versa. Obviamente todos os algoritmos
estudados e apresentados aqui, têm por objetivo melhorar o desempenho em redes
heterogêneas, porém estudos de análises de desempenho como Lafta, Jabbar e Ma
(2016) e Abadin et al (2013) mostram comportamentos diferentes para tipos de
tráfego diferentes.
A figura 2 mostra a relação dos componentes de um ambiente HFT,
envolvendo as técnicas, tecnologia e protocolos citados anteriormente.

Figura 2 – Componentes HFT

Fonte: Elaborado pelo autor

Acredita-se que é possível melhorar o desempenho final de toda a
comunicação de dados em ambientes HFT com a combinação e uso dos algoritmos
de controle de congestionamento TCP e de AQM mais adequado para este
ambiente, uma vez que os fluxos de comunicação gerados são bem definidos e com
pouca variação.
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A tabela 3 posiciona este trabalho entre os principais trabalhos da
comunidade pesquisados e analisados. Observa-se que todos eles têm o foco no
desempenho da latência em outras camadas de análise. Ao passo, que os estudos
direcionados para os algoritmos de controle TCP, que estuda a camada de
transporte, focam apenas no desempenho da taxa de transferência. Diferentemente,
este trabalho direcionou o estudo para o impacto dos algoritmos TCP nos ambientes
HFT com o foco estritamente na latência.

Tabela 3 – Tabela comparativa dos trabalhos e técnicas de aceleração em HFT

TÉCNICA
Colocation
Loveless (2013)
Algoritmos HFT
Tang et al (2016)
Brook (2015)
Goldstein et al (2014)
Hausbrouck (2013)
FPGA
Lockwood et al (2012)
Denholm et al (2014)
Switches de baixa latência
Dongaonkar (2013)
Farrington et al (2012)
Algoritmo de Controle TCP
"foco em taxa de transferência"
Kazmi et al (2014)
Abadin et al (2013)
Alizadeh et al (2012)
Wang et al (2010)
Algoritmos de Controle TCP
"foco em RTT"
(este trabalho)

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS/TRABALHOS
ACELERAÇÃO NA TAXA DE
ACELERAÇÃO NA ACELERAÇÃO NA
ACELERAÇÃO NA
CAMADA DE
TRANSFERENCIA
CAMADA FÍSICA CAMADA FÍSICA
CAMADA DE
APLICAÇÃO
NA CAMADA DE
(distância)
(hardware)
TRANSPORTE
(software)
TRANSPORTE
X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pelo autor
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3. CATEGORIZAÇÃO DO TRÁFEGO HFT

Esta seção descreve o ambiente no qual os dados de produção do ambiente
HFT foram coletados, assim como as características de tráfego relacionadas ao
negócio. O ambiente em questão pertence a um investidor colaborador que opera no
modelo HFT na bolsa brasileira BM&FBOVESPA, e tem interesse no resultado da
pesquisa deste trabalho. A seção ainda discute os diferentes tipos de fluxos
gerados, em quais sentido e quais protocolos envolvidos.

3.1 Ambiente de Coleta
A figura 3 mostra o diagrama de rede do ambiente HFT de produção no qual
as coletas foram realizadas, assim como mostra os componentes de rede do lado da
BM&FBOVESPA. O ponto de coleta escolhido foi a interface que conecta o switch do
investidor e a estrutura de rede da bolsa. Conforme definido e administrado pela
bolsa para garantir a equidade entre todos os participantes, todas as interfaces de
conexão com qualquer investidor deve seguir o padrão de conector RJ45, sendo de
par metálico no padrão CAT-6 e com a taxa de transmissão de 1Gbps. O ambiente
do investidor possui um switch do fabricante Arista e modelo DCS-7124SX-F com o
sistema operacional EOS-versão 4.12.8.1.

Figura 3 – Ambiente HFT de conexão de Investidor e Bolsa de Valores

Fonte: Elaborado pelo autor
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Não é possível inferir quantos equipamentos, qual a distância entre os
componentes ou disposição dos equipamentos de rede administrados pela
BM&FBOVESPA, mas é seguro considerar que as interfaces de rede são de 10Gbps
devido a quantidade de investidores que são atendidos atualmente por esta
estrutura, e que o caminho de rede percorrido é exatamente o mesmo para todos os
participantes, afim de garantir a equidade. Além disso, também é seguro considerar
que os servidores responsáveis por tratar as ordens de compra e venda são
diferentes dos servidores que divulgam as informações de Market Data. Entende-se
que as inferências realizadas aqui, não interferem no resultado da pesquisa, pois o
objetivo nesta fase do trabalho é apenas coletar e caracterizar o tipo de tráfego em
estudo, para que seja possível a reprodução durante o experimento em ambiente de
laboratório e simuladores.
Como o ambiente é de produção, os dados obtidos correspondem ao tráfego
real de negociação. Devido a isso foram analisados somente as informações
pertinentes ao escopo deste trabalho como: volume de pacotes, fluxo de troca de
pacotes TCP e sequencia das mensagens do protocolo FIX. Informações sensíveis e
inerentes a estratégia de negociação do investidor colaborador, como por exemplo,
quais ações negociadas, valores e quantidades não foram analisadas por não fazer
parte do escopo deste estudo.
As coletas foram realizadas em 5 dias diferentes, com duração mínima de 1
hora e 30 minutos consecutivas, porém em períodos diferentes do dia para que os
dados não fossem viciados. A Tabela 4 mostra a quantidade de coletas, períodos e
quantidade de dados obtidos.
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Tabela 4 – Períodos de Coleta e Volume de Dados Capturados

Data

Periodo de Coleta

Tempo total de
Coleta

Volume Total de
Pacotes Capturados
(em Gbytes)

Início: 13:01:13
19/09/2016 Término: 16:49:27

03:48:14

24,05

Início: 10:27:01
17/10/2016 Término: 14:58:15

04:31:14

26,80

Início: 12:15:35
19/10/2016 Término: 16:57:49

04:42:14

28,57

Início: 10:59:36
19/01/2017 Término: 12:27:49

01:28:13

8,95

Início: 10:15:27
20/01/2017 Término: 15:02:25

04:46:58

28,87

19:16:53

117,24

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Tipos de Tráfego Observados
A análise confirmou os 3 tipos diferentes de tráfego mencionados nas seções
1 e 2.: envio de ordem, confirmação de execução da ordem e a divulgação de
Market Data.
A tabela 5 mostra os tipos de tráfego observados, sentido de tráfego e quais
protocolos envolvidos.

Tabela 5 – Tipos de Tráfego e Protocolos Envolvidos
Tipo de Tráfego

Envio de Ordem
Confirmação de
Execução
Difusão de Dados
do Mercado
"Market Data"

Origem -> Destino
do Tráfego

Protocolo de
Sessão

Unicast/Multicast

TCP/UDP

Investidor -> Bolsa

FIX 4.4

Unicast

TCP

Bolsa -> Investidor

FIX 4.4

Unicast

TCP

Bolsa -> Investidor

FAST 1.1

Multicast

UDP

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com a análise do fluxo de troca de mensagens foi possível verificar como
esses tipos de tráfego se relacionavam entre si, e como os mesmos reagem ao
longo da conexão.

a) Difusão de dados do Mercado “Market Data”
Observou-se na captura que a transmissão do Market data é realizada
através do protocolo de sessão FAST 1.1, que codifica e comprime os pacotes de
padrão FIX para diminuir o volume de dados a ser enviado. O FAST faz uso do UDP
na camada de transporte, e para a comutação de pacote é utilizado a tecnologia
multicast.
Cada conjunto formado por IP e Porta UDP formam um canal multicast, e
cada canal é dedicado para um grupo específico de produto que está sendo
negociado (ex.: ações de empresa de minério, ações de empresa de combustíveis,
dólar, café, etc). Os grupos ainda são divididos em como as informações são
apresentadas, tendo canais que mostram os dados organizados pelo valor das
ordens, pela identificação da ordem ou pela posição em que elas ocupam na fila de
processamento. Por exemplo, o canal 233.252.8.130:30151 envia as informações
das ordens organizadas pelo valor para as negociações das empresas do segmento
de minério, ferro, metalúrgico e materiais básicos.
Ainda existe a divisão dos canais entre o tipo incremental, de recuperação e
instrumental. Os incrementais são os mais críticos para o investidor, pois as
informações de todas as negociações que estão em andamento são enviadas em
tempo real e de maneira sequencial por estes canais, ou seja, se apenas um pacote
for perdido a aplicação HFT não estará sincronizada com o que está ocorrendo no
mercado e poderá tomar a decisão errada. Caso isso ocorra, a aplicação deverá
recuperar a mensagem perdida, porém como se trata de uma conexão UDP, não há
suporte para recuperação de mensagens, então existe o mecanismos de
recuperação através dos canais de recuperação que são cíclicos e atualizam as
informações em intervalos maiores de tempo. Além dessa forma, a aplicação HFT
pode estabelecer uma conexão TCP momentânea com o serviço de recuperação da
bolsa e solicitar a mensagem perdida. Por fim, os canais instrumentais servem para
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instruir as aplicações dos investidores de quais ações estão sendo apresentadas no
dia de negociação.
A quantidade e divisão dos canais multicast, fornece ao investidor uma
granularidade maior para escolher quais informações ele deseja receber, uma vez
que cada canal gera um volume diferente de informações. Mesmo assim, observa-se
através das capturas realizadas que as taxas de transmissão variam muito
dependendo da volatilidade do mercado, sendo possível notar constantes picos de
transmissão muito acima da média e por períodos curtos de tempo. Não foi
observado na captura, qualquer evento em que a recuperação de uma mensagem
perdida foi necessária, porém não descarta-se a hipótese de que picos de tráfego
sejam responsáveis por estouros de fila de interfaces dos equipamentos de rede
gerando o descarte do pacote.
Importante citar que pelo fato do tráfego de Market data ser suportado pelo
UDP na camada de transporte, qualquer algoritmo de controle de fila AQM
implementado nos equipamentos de rede não irá ser efetivo no controle de
congestionamento.

b) Envio de Ordem
Em relação ao envio de ordens, observou-se que é feito por meio de sessões
FIX 4.4 que foram estabelecidas no início do dia de negociação e permaneceram
ativas durante todo o dia. O restabelecimento é necessário somente se ocorrer
alguma interrupção de rede por mais de 30 segundos, que geralmente é o tempo
negociado no início da sessão FIX para que as pontas identifiquem a interrupção. As
sessões FIX utilizam o TCP como protocolo de camada de transporte e herdam dele
os mecanismos de recuperação de mensagens.
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As mensagens FIX possuem identificadores chamados tags para definir entre
outras coisas, quem está enviando a ordem, a ação e qual valor em negociação. Um
campo importante para as mensagens FIX é o MessageType, que define o objetivo
da mensagem. Nas capturas realizadas, observou-se três tipos diferentes de
mensagens enviadas para a bolsa pelo investidor, sendo elas “NewOrderSingle”,
“OrdenCancelRequest” e “OrdenCancelReplaceRequest”, respectivamente com o
objetivo de enviar uma nova ordem, o cancelamento de uma ordem enviada
anteriormente e a modificação de parâmetros de uma ordem já existente.
A geração deste tipo de tráfego é totalmente decidida pelo investidor e sua
plataforma após analisar o Market data. Obviamente a estratégia está sujeita a
variações do mercado, porém a agressividade no envio de dados é de total controle
do investidor.

c) Confirmação de Execução
Observou-se na captura que uma vez que a ordem foi enviada para a
plataforma de negociação da bolsa, existem dois momentos em que a bolsa gera e
envia uma mensagem FIX em direção ao investidor. Primeiramente, assim que um
dos três tipos de mensagens enviados pelo investidor é processado pela plataforma
da bolsa, uma mensagem do tipo “ExecutionReport”, e com o campo “OrdStatus” no
valor de new é respondida somente para informar que a ordem foi processada pelo
sistema e está na lista de ofertas disponíveis para negociação.
O segundo momento, é quando a negociação realmente realizada, ou quando
a ordem expira, sendo também enviado uma mensagem do tipo “ExecutionReport”,
mas com a tag “OrdStatus” entre outros no valor de filled, partial-filled ou expired.
Neste momento, a bolsa informa aos dois lados envolvidos na negociação que a
ordem foi executada.
No segundo exemplo do envio da mensagem ExecutionReport, observa-se
que o volume e momento em que o tráfego é gerado, depende do momento em que
outros negociadores estiverem dispostos a comprar ou vender o papel que foi posto
no mercado. Caso o investidor tenha diversas ofertas ainda pendentes no sistema, e
apareça a contrapartida para todas elas no mesmo momento fechando a negociação
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de várias ordens, uma sequência de mensagens do tipo “ExecutionReport” será
gerada pela bolsa e enviada para o origem, podendo gerar enfileiramento e latência.
Importante citar que a sessão FIX utilizada para este tipo de comunicação é
exatamente a mesma utilizada para o envio de ordem. Os tipos de tráfego foram
divididos aqui para análise do volume gerado separadamente, independente da
sessão a quem pertence.
As sessões FIX observadas na captura têm a característica de ficarem
estabelecidas durante todo o horário de negociação da Bolsa de Valores, e foi
notado que houve momentos em que o valor do janelamento TCP foi ajustado.
Devido a esses dois fatores, podemos afirmar que o algoritmo TCP tem ação
durante um fluxo de negociação de produção.

3.3 Característica dos Protocolos FIX e TCP
Notou-se a dinâmica na troca de mensagens das sessões FIX, na qual para
cada mensagem enviada pelo investidor para o envio da ordem, houveram duas
mensagens geradas no sentido oposto com o campo ACK (Acknowledgment) do
cabeçalho TCP habilitado, sendo a primeira mensagem gerada apenas pela pilha
TCP e a segunda gerada pela aplicação FIX.
Na figura 4 é possível observar um exemplo desta dinâmica. Para cada nova
ordem enviada, observou-se primeiramente a resposta do segmento TCP com o flag
ACK

ativo,

sem

qualquer

dado

das

camadas

superiores.

Após

alguns

microssegundos, notou-se a resposta da aplicação com a mensagem FIX de
Execution Report com o segmento TCP também com o flag ACK ativo. Quando uma
ordem de compra e venda se combinam na plataforma da bolsa, uma mensagem
FIX de Execution Report é gerada para o participante, sendo respondida apenas
com um segmento TCP com o flag ACK ativo. Na figura é possível observar que
houveram 3 pacotes com mensagem útil para a aplicação e a mesma quantidade de
pacotes de controle TCP.
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Figura 4 – Troca de Mensagens TCP-IP para protocolo FIX

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 5 mostra o gráfico de um trecho das capturas realizadas, e que
compara a quantidade de mensagens FIX com carga útil, com os segmentos TCP
com flag ACK ativo

utilizados apenas para controle da conexão.

Este

comportamento se repetiu em todas as capturas, e mostra que a quantidade de
pacotes apenas de controle TCP é muito próxima da quantidade de pacotes que
realmente carregam tráfego útil FIX.
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Figura 5 – Comparação Pacotes Carga Útil FIX vs Controle TCP (pps)

Fonte: Elaborado pelo autor

Em termos de volume da dados a figura 6 mostra que o tráfego somente de
controle TCP está muito abaixo do tráfego útil da sessão FIX.

Figura 6 – Comparação Pacotes Carga Útil FIX vs Controle TCP (bps)

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4 Volume de Dados
A tabela 6 mostrada a seguir traz o resumo dos dados obtidos das capturas
de pacotes realizadas para cada tipo de tráfego comentado na subseção 3.2.
Importante mencionar que foram expurgados os pacotes somente de controle
TCP dos tipos de tráfego, sendo reservado uma linha exclusiva para a análise deste
tipo de pacote.

Tabela 6 – Média de Consumo do Tráfego HFT
MÉDIA DE CONSUMO DO TRÁFEGO HFT
Tipo de
Tráfego
Envio de
Ordem
"Msg FIX:
New Order
Single,etc"
Confirmação
de
Execução
"Msg FIX:
Execution
Report"
Difusão de
Dados do
Mercado
"Market Data"

TCP ACK

% do
Tamanho
% dos
volume
médio do
pacotes
(bytes)
Pacote

Taxa
Média
(bps)

Pico de
Tráfego
(bps)

Taxa
Média
(pps)

Pico de
Tráfego
(pps)

1%

2%

323,83

139500

1178833,33

54,41

517,16

3%

4%

417,83

411456,91

3654525

136,58

1290,33

95%
1%

90%
4%

586,7 12916666,7 48416666,67 2856,92 13403,25
60,25
59583,33
568218
123,5 1005,33

Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando os dados, salienta-se o fato de que a porcentagem dos pacotes
apenas de controle TCP são maiores comparando com os pacotes gerados pelo
investidor para o envio de uma ordem. Além disso, o volume de dados gerado pelo
envio de ordem é consideravelmente inferior a quantidade de dados e pacotes
gerados pelo recebimento do Market data.
Importante também citar que os picos de tráfego gerados pelo Market data é
muito acima do volume médio, e de acordo com as observações das capturas, tais
picos duram normalmente por menos de 1 segundo, e são sincronizados com picos
de envio e/ou execução de ordem.
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3.5 Conclusão
Com a análise realizada no tráfego HFT, observa-se que existem fatores que
trazem complexidade para a otimização da rede em ambientes HFT.
Fatores como os picos de utilização para o tráfego de Market data, a falta de
controle dos algoritmos de AQM para o tráfego de Market data, a sensibilidade da
aplicação na perda de pacotes e o tempo de vida das sessões FIX podem contribuir
para o acréscimo de latência nas operações.
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4. ANÁLISE DE ALGORITMOS RELEVANTES
Nesta seção verifica-se o grau de relevância de alguns algoritmos TCP e
AQM para o tráfego HFT. Qual o impacto negativo ou positivo que cada um deles
possa ter para a latência levando em conta as características já conhecidas do
tráfego em questão.
Na seção anterior, ficou clara a diferença do perfil de tráfego entre o envio e
recebimento da confirmação de execução das ordem de compra e venda, e tráfego
de Market data. Do ponto de vista da aplicação e estratégia do investidor, ambos
tipos têm requisitos de baixa latência, porém cada tipo de tráfego difere no tamanho
médio de pacotes, volume da dados gerado, picos de tráfego e como eles reagem
aos momentos de congestionamento.
O tráfego de envio e execução de ordem é controlado pelas características do
algoritmo TCP que está em uso pelo sistema operacional, e como visto na subseção
2.6, ele pode ser reativo, o qual provocará a saturação da banda até que possa
reagir ao congestionamento, ou os proativos, que irá tentar ocupar a banda de
maneira estável, consequentemente mantendo a latência nas filas também estável.
Como apresentado na seção anterior, o tráfego FIX coletado teve como
característica a existência de pacotes TCP-ACK duplicados para cada envio de
ordem. Seria interessante entender como diferentes algoritmos reagiriam a esta
característica.
Por outro lado, o tráfego de Market data é essencialmente unidirecional e não
responsivo a nenhum tipo de controle de congestionamento, seja na camada de
controle ou por meio dos algoritmos de controle AQM. Pelo contrário, a tentativa de
controle de congestionamento no tráfego de Market data utilizando como técnica o
descarte de pacotes, poderá ter o efeito contrário gerando ainda mais tráfego, pois o
sistema de recuperação estabelecerá novas sessões TCP para a recuperação de
mensagem perdida. Neste ponto, é possível inferir que seja benéfico ao Market data
evitar ao máximo qualquer tipo de descarte, aumentando as filas da interface de
modo que os picos sejam absorvidos completamente, mesmo que tal configuração
gere maior latência no envio do pacote, porém desconhece-se o efeito das filas
maiores para o tráfego de envio e execução de ordem. Será interessante verificar os
efeitos de cada configuração para os diferentes tipos de tráfego, e qual seria o
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cenário que garantiria o acesso à rede de maneira justa e eficaz para ambos os
tipos.

4.1 Algoritmos TCP Relevantes
Além da diferenciação dos algoritmos entre proativo e reativo, também foram
selecionados para estudo algoritmos que se tornaram padrão de sistemas
operacionais comum ao mercado.

4.1.1 NewReno
O algoritmo utiliza o mecanismo chamado de AIMD (Adaptative Increase
Multiplicative Decrease) para ajuste da janela TCP, o que significa que ao identificar
o congestionamento, o protocolo irá diminuir a taxa de envio de pacotes
drasticamente e aumentar de maneira gradativa até encontrar o ponto de saturação
novamente. O NewReno promoveu melhorias em comparação ao precursor Reno,
alterando o método de retransmissão durante a fase de recuperação de dados do
TCP, conseguindo aumentar a utilização da banda.
O algoritmo NewReno era o padrão dos sistemas operacionais Windows XP e
Vista e, apesar de não ser mais o algoritmo padrão de nenhum Sistema Operacional
autal, a sua utilização no experimento a ser realizado, é importante para o
estabelecimento da base de comparação.

4.1.2 Cubic
O TCP CUBIC é uma variante do seu antecessor BIC (Binary Increase
Congestion Control) que foi projetado para melhorar a eficiência de redes de longa
distância e com alta taxa de transmissão, as chamadas LFN (Long Fat Networks). O
CUBIC também utiliza o método de controle de congestionamento AIMD, porém de
forma menos agressiva do que o NewReno, pois a busca binária implementada
aliada a função cúbica do algoritmo melhoram a taxa de utilização da rede,
especialmente nas chamadas redes LFN (Long and Fat Networks). O CUBIC
também tem como diferencial a não dependência de respostas TCP-ACK para o
aumento da taxa de transmissão, deixando a ocupação da rede mais justa para
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todos as conexões TCP que compartilham os mesmos recursos. No caso do
NewReno, uma conexão TCP que eventualmente possui um RTT menor, tende a
aumentar mais rapidamente a janela TCP e consequentemente a utilização da
banda disponível.
O algoritmo BIC foi padrão para sistemas operacionais Linux entre as versões
de kernel 2.6.8 e 2.6.18, sendo que a evolução CUBIC passou a ser padrão à partir
das versões de kernel 2.6.19.
Devido a essas características, acredita-se que seja fundamental para o
experimento a comparação do desempenho do CUBIC com os outros algoritmos.

4.1.3 Vegas
No artigo seminal de Brakmo, O’Malley e Peterson (1994) os autores propõem
uma mudança de escopo na percepção de como o TCP detectaria a ocorrência de
congestionamento. O algoritmo VEGAS tem como característica mensurar o RTT da
conexão TCP, gravando o tempo em que o segmento é enviado e calculando a
diferença em relação a resposta TCP-ACK.
No início da sessão TCP, o algoritmo assume o RTT do primeiro segmento
como o valor base a ser comparado com os demais. Isto se deve ao fato de que o
algoritmo assume que no início da sessão ainda não há congestionamento nas filas
de interface, e a latência encontrada é a melhor possível. Após isso, o Vegas
compara o valor atual do RTT dos próximos segmentos com o valor base, e de
acordo com as variáveis de limite máximo e mínimo, a taxa de transmissão é
ajustada de modo a diminuir linearmente a quantidade de dados transmitidos
quando a latência aumenta, e enviando mais dados nos momentos de RTT menor.
Este processo é realizado constantemente de modo a manter a latência estável
durante toda a conexão, mantendo a mesma quantidade de pacotes enfileirados nas
interfaces ao longo do caminho.
Diferentemente dos algoritmos NewReno e Cubic, o comportamento do
algoritmo TCP Vegas evita o estouro das filas de interface e, desse modo, pode se
tornar benéfico para o tráfego de HFT de envio e execução de ordem.
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4.1.4 CTCP (Compound TCP)
O algoritmo em questão utiliza duas técnicas para o controle de
congestionamento ao mesmo tempo, o controle da janela TCP através da técnica
AIMD (Adaptative Increase Multiplicative Decrease) e o gerenciamento do RTT. Ou
seja, uma composição das técnicas descritas anteriormente, porém diferentemente
do algoritmo Vegas, o CTCP não procura manter somente a latência estável, mas
também uma boa taxa de ocupação. Quando a latência está baixa, o algoritmo
aumenta a quantidade de pacotes enviados de modo a melhor a utilização da rede,
e diminui a taxa ao perceber o aumento na latência, sem precisar aguardar o
descarte de pacotes como sinalização de congestionamento. Deste modo, o
algoritmo procura a melhor taxa de ocupação da rede sem sacrificar a latência.

4.2 Algoritmos AQM Relevantes
Como visto na seção 3, o tráfego de envio de ordem gera uma quantidade
equivalente de pacotes de controle TCP-ACK em comparação aos pacotes com
dado útil FIX, porém a volume de bytes trafegados de pacotes TCP-ACK é muito
baixo. Devido a este comportamento, entendeu-se como característica interessante,
analisar os algoritmos AQM baseando-se no tipo de indicador de congestionamento.
Assim, além do tradicional método FIFO, escolheu-se dois algoritmos que se diferem
no uso do indicador de congestionamento, sendo que o primeiro utiliza a quantidade
de pacotes na fila, e o segundo analisa o tempo do pacote na fila para poder
identificar o congestionamento.

4.2.1 WRED (Weighted RED)
Evolução do algoritmo original RED, o qual estabelece um limite mínimo e
máximo da fila da interface, utilizando a quantidade de pacotes na fila como
indicador de congestionamento e estabelecendo uma função de probabilidade de
descarte quando a ocupação da fila estiver entre os limites. A variação WRED
(Weighted RED) se difere pelo fato de estabelecer mais de um limite mínimo e
máximo, gerando probabilidades distintas de descarte para diferentes tipos de
tráfego.
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Para este estudo, achou-se interessante verificar como o algoritmo WRED
influenciaria no desempenho do tráfego de Envio e execução de ordem, e do market
data criando filas e limites diferentes para cada tipo.

4.2.2 CODEL (Controlled Delay Active Queue Management)
O CODEL é o resultado do trabalho de Nichols e Jacobson (2012), e é
particularmente interessante para o estudo em ambiente HFT, por monitorar o tempo
que cada pacote permanece na fila da interface e utilizar este parâmetro como o
método de identificação de congestionamento. Além disso, o algoritmo não realiza o
descarte imediato do pacote quando o limite de latência é ultrapassado, ao invés
disso,

o

algoritmo

aguarda

um

período

de

RTT

para

confirmar

se

o

congestionamento é persistente, e só então o processo de descarte é iniciado. Deste
modo, ele apresenta-se menos agressivo que os demais e pode ter relevância
significativa para o tráfego HFT.

4.3 Conclusão
As tabela 7 e 8 apresentadas abaixo, relacionam os algoritmos mencionados
anteriormente, e as caraterísticas relevantes para o estudo.

Tabela 7 – Algoritmos TCP Relevantes
RELAÇÃO DE ALGORITMOS TCP

NOME

COMPORTAMENTO

NEWRENO REATIVO
CUBIC
VEGAS

REATIVO
PROATIVO

CTCP

PROATIVO

AJUSTE DA
JANELA TCP

INDICADOR DE
CONGESTIONA
MENTO

SISTEMA
OPERACIONAL
Linux até o kernel
AIMD
Perda de Pacote 2.6.7
AIMD (Busca binária
Linux a partir do
/ função cúbica)
Perda de Pacote kernel 2.6.19
CONTROLE DE FILA Variação de RTT N/A
Perda de Pacote
AIMD + CONTROLE e Variação de
Windows
DE FILA
Latência
2008/2012 Server

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 8 – Algoritmos AQM Relevantes
RELAÇÃO DE ALGORITMOS AQM
NOME

INDICADOR DE CONGESTIONAMENTO

FIFO

N/A

WRED

tamanho da fila

CODEL

tempo do pacote na fila
Fonte: Elaborado pelo autor

Devido aos motivos expostos acima, selecionou-se os algoritmos de controle
de congestionamento TCP NewReno, Vegas, Cubic e CTCP, assim como os
algoritmos de gerenciamento de fila de interface de roteamento AQM FIFO, WRED e
CODEL para a realização do experimento de acordo com os cenários mostrado na
seção seguinte.
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5. AMBIENTE DO EXPERIMENTO
Nesta seção, apresentam-se os detalhes da montagem e realização do
experimento.

5.1 Desafios do Laboratório para o Experimento
A pesquisa aqui proposta oferece alguns desafios quanto à forma como
realizar o experimento. A hipótese apresentada leva em conta a necessidade de se
montar um cenário que seja minimamente equivalente ao encontrado em ambiente
de produção, sendo possível replicar a quantidade de participantes, manipulação de
algoritmos de controle e coleta de dados para análise.
A montagem de um laboratório físico para o experimento significa ter
máquinas diferentes para atuar como servidor e switch do lado do participante,
assim como máquinas diferentes para atuar da mesma forma no lado da Bolsa de
Valores. O problema se agrava à medida que é necessário multiplicar a quantidade
de participantes.
Além do problema de recursos físicos para a montagem do laboratório, um
laboratório com máquinas físicas traz problemas quanto à forma de coletar e extrair
os dados necessários para análise, como: a ocupação das filas de interface, valor de
RTT para as conexões TCP, tamanho de janela e outros valores importantes das
conexões TCP. Para conseguir extrair esses valores de um laboratório físico, seriam
necessárias algumas ferramentas, como gerador de tráfego, ferramentas avançadas
de monitoração e equipamentos de rede e servidores que forneçam interfaces para
a coleta de dados.
Em contrapartida, o simulador discreto de rede NS-3 é uma ferramenta que
não oferece limite para o tamanho do cenário. Além disso, oferece ferramentas para
a geração de diversos tipos de tráfego, de carga, de algoritmos de controle TCP, de
algoritmos de fila e de controle de taxa de erro.
O NS-3 também facilita a extração e análise de dados, uma vez que se pode
chamar uma série de métodos para analisar um nodo específico, uma aplicação ou
uma fila. A facilidade de extração de informações do ambiente simulado, oferecida
pelo NS-3, facilita e acelera o processo de análise proposto por este trabalho.
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Importante citar que o NS-3 não está limitado ao processamento da máquina
na qual o código está sendo executado. A única limitação do NS-3 que está
relacionada ao poder de processamento é o tempo que o código NS-3 levará para
ser executado.
Como o objetivo do experimento é analisar e comparar o desempenho de
diversos algoritmos TCP, e não a avaliação da capacidade física de qualquer
equipamento ou recurso de rede, entende-se que a melhor forma de realizar o
experimento é utilizando o simulador NS-3.
Entende-se também que não haveria recursos físicos para simular em
ambiente de laboratório, os mesmos cenários possíveis no ambiente do NS-3, porém
havia interesse em replicar os principais cenários em um ambiente físico mínimo,
com a intenção de se validar os valores obtidos na simulação do NS-3. Entretanto, e
infelizmente, não houve tempo hábil para tal teste em ambiente físico. Portanto, fica
como sugestão para um trabalho posterior, a replicação de um cenário menor em um
ambiente totalmente físico.

5.2 Apresentação do NS-3
O NS-3 é um simulador discreto de eventos, construído a partir de uma série
de códigos abertos feitos em C++ que formam o núcleo do sistema com as principais
bibliotecas de funções do simulador. O código do núcleo do NS-3 é aberto e pode
ser otimizado e alterado de acordo com a necessidade do usuário.
A partir do sistema base, é possível criar outros métodos para executar
funções bem específicas, e, devido a essa flexibilidade em construir modelos
complexos, o NS-3 é indicado para a comunidade acadêmica de pesquisas.
Com o NS-3, é possível programar a topologia, os protocolos de roteamento,
as filas e muitas outras variáveis desejadas em ambientes de redes em uma grande
escala.
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5.3 Diagrama de Rede do Ambiente Simulado
Os cenários de teste foram aplicados na topologia apresentada na figura 7. As
definições de banda, latência e quantidade de participantes para a simulação foram
baseadas no ambiente HFT produtivo da Bolsa de Valores de São Paulo,
encontrado durante a categorização de tráfego que foi realizada e apresentada na
seção 3.

Figura 7 – Ambiente Simulado de Negociação HFT
DIAGRAMA DO AMBIENTE DE
SIMULAÇÃO
LADO PARTICIPANTE

Nodo Cliente
Participante

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

LADO BOLSA DE VALORES

Nodo switch
Participante

Nodo servidor 0
Market Data
Bolsa de Valores
Banda: 1Gbps
Latência: 3ms

Nodo Cliente
Participante

Nodo Cliente
Participante

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Nodo switch
Participante
Banda: 1Gbps
Latência: 3ms

Nodo switch
Participante

Nodo roteador
concentrador
Bolsa de Valores

Banda: 1Gbps
Latência: 3ms

Banda: 1Gbps
Latência: 3ms

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms
Banda: 10Gbps
Latência: 1ms
Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Nodo servidor 1
Processamento de Ordem
Bolsa de Valores

Nodo servidor 2
Market Data
Bolsa de Valores

Nodo servidor 3
Processamento de Ordem
Bolsa de Valores
Nodo Cliente
Participante

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Nodo switch
Participante

Fonte: Elaborado pelo autor

A banda de conexão foi definida como 10 Gbps entre os nodos que simulam
os servidores e os nodos que simulam os switches e roteadores, pois esse foi o
cenário encontrado no ambiente HFT citado na seção 3 de categorização de tráfego.
Da mesma forma, a banda entre o nodo que representa o switch do participante e o
nodo que representa o roteador concentrador da bolsa foi definido como 1 Gbps,
pois esse é o valor estabelecido como padrão pela Bolsa de Valores de São Paulo.
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De acordo com a pesquisa realizada no site da Bolsa de Valores, a saber
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/participantes/busca-de-corretoras), no
dia 19 de abril de 2017, existiam 85 corretoras cadastradas a operar no mercado de
ações. Ademais, como foram escolhidos 3 algoritmos de controle TCP para as
simulações (New Reno, Vegas e Cubic), e considerando um ambiente ligeiramente
maior que as 85 corretoras cadastradas, definiu-se a quantidade de 99 instâncias de
participantes na simulação, todos eles operando simultaneamente.
O ambiente HFT é implementado essencialmente dentro do datacenter da
Bolsa de Valores, em uma área chamada de Colocation em que as conexões são
realizadas por alguns metros de cabos e o tempo de propagação de dados nesse
ambiente está na ordem de dezenas de microssegundos. Ademais, o NS-3, de forma
padrão, consegue registrar o RTT com a granularidade de 1 microssegundo. Nos
testes iniciais, a latência configurada nos circuitos foi da ordem de dezenas de
microssegundos, o que gerou a população de valores de RTT com pouca variação,
de forma que os dados estatísticos não ofereceram um grau de confiabilidade
adequado. Idealmente, seria necessário alterar algumas bibliotecas do NS-3 para
que o registro do RTT oferecesse a granularidade de 1 nanossegundo. Porém, para
não causar nenhuma instabilidade no NS-3 que pudesse invalidar os testes, optouse por aumentar o valor de latência para os circuitos da simulação. Portanto, para
gerar a população de RTT com valores adequados para a análise estatística, o
tempo de propagação na simulação foi configurado com 3 milissegundos entre o
switch dos participantes e o roteador concentrador, e com 1 milissegundo para as
outras conexões.

5.4 Capacidade Computacional (Servidor)
O simulador foi instalado em um servidor HP ProLiant DL180 G6 com 8
Gbytes de memória RAM, processador Intel Xeon E5606 com 2.13 GHz e 256
Gbytes de disco rígido, que possui o sistema operacional Ubuntu 16.04 LTS.
O tempo de execução do NS-3 varia de acordo com o tamanho do cenário
configurado. Para o cenário padrão gerado para o experimento, e discutido acima, o
servidor levou em média 4 minutos para executar cada segundo de simulação do
código.
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5.5 Cenários de Teste do Experimento
Os cenários de teste descritos a seguir foram definidos com a intenção de
gerar resultados capazes de apoiar a análise de desempenho dos algoritmos de
controle TCP e de gerenciamento de fila em situações factíveis de operação.
5.5.1 Parâmetros Comuns a Todos os Cenários
Parâmetros como o volume de dados enviado, tipos de tráfego gerado e o
tempo de simulação em todos os cenários foram exatamente os mesmos, conforme
mostrado na figura 8 a seguir. Tal padronização garantiu uma correta comparação
entre os cenários.

Figura 8 – Ambiente Simulado de Negociação HFT - Tráfego
DIAGRAMA DO AMBIENTE DE
SIMULAÇÃO – CARGA APLICADA
LADO PARTICIPANTE

LADO BOLSA DE VALORES

Nodo Cliente
Participante

Nodo switch
Participante

Nodo Cliente
Participante

Nodo switch
Participante

Nodo servidor 0
Market Data
Bolsa de Valores

Nodo roteador
concentrador
Bolsa de Valores
Nodo Cliente
Participante

Nodo servidor 1
Processamento de Ordem
Bolsa de Valores

Nodo servidor 2
Market Data
Bolsa de Valores

Nodo switch
Participante

Nodo servidor 3
Processamento de Ordem
Bolsa de Valores
Nodo Cliente
Participante

Nodo switch
Participante

LEGENDA:
Fluxo UDP Multicast / 25Mbps / PDU 768 bytes
Fluxo UDP Multicast / 25Mbps / PDU 768 bytes
Fluxo TCP Unicast / 1Mbps / PDU 128, 512 e 1024 bytes

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.1.1 Carga e Tipos de Tráfego
Os valores de carga foram definidos com base no que foi encontrado na
seção 3, na fase de caracterização de tráfego.
As conexões TCP unicast, que simulam o tráfego FIX, foram criadas para
estabelecer uma conexão entre cada nodo cliente do lado participante para um dos
nodos servidores do lado da Bolsa de Valores, que simulava o processamento de
ordens. Cada uma das conexões TCP geravam tráfego com a taxa de 1 Mbps. Os
fluxos foram gerados com segmentos TCP do tamanho de 128 bytes, 512 bytes e
1024 bytes. Durante a captura de tráfego realizada na seção 3, o tamanho médio de
pacotes TCP foi em torno de 400 bytes, porém durante a simulação entende-se
como interessante verificar se há diferenciação de resultados para pacotes menores
e maiores do valor médio encontrado.
Foram gerados 2 fluxos multicasts com origem nos nodos do lado da Bolsa,
responsáveis por simular os servidores de Market Data, com destino a todos os
nodos clientes do lado dos participantes. Cada fluxo teve origem em um servidor
diferente, e cada um gerava tráfego na taxa de 25 Mbps. Dessa forma, o total de
tráfego de Market Data enviado para cada participante foi de 50 Mbps.
Os pacotes UDP multicast foram gerados com o tamanho de 768 bytes. O
valor médio encontrado na captura foi de 586 bytes para este tipo de tráfego, e,
como o foco da análise está no desempenho dos algoritmos TCP, estabeleceu-se o
valor fixo de 768 bytes para o tamanho dos pacotes UDP.
Tal taxa de tráfego na topologia apresentada não estabeleceu um cenário de
congestionamento nos circuitos de comunicação. Esse foi o cenário encontrado no
ambiente de produção, e o objetivo preliminar é comparar e analisar o desempenho
dos algoritmos de controle de congestionamento TCP e de gerenciamento de fila,
mesmo quando não há congestionamento aparente.
Além do cenário apresentado acima, os cenários de teste foram replicados
em uma topologia que apresenta gargalo entre a comunicação da Bolsa e dos
participantes, criando assim uma situação de congestionamento. Conforme figura 9
a seguir.
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Figura 9 – Ambiente Simulado de Negociação HFT - Congestionamento
DIAGRAMA DO AMBIENTE DE
SIMULAÇÃO - CONGESTIONAMENTO
LADO PARTICIPANTE

Nodo Cliente
Participante

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

LADO BOLSA DE VALORES

Nodo switch
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Bolsa de Valores
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Latência: 3ms
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Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Nodo switch
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Banda: 50Mbps
Latência: 3ms

Nodo switch
Participante

Nodo roteador
concentrador
Bolsa de Valores

Banda: 50Mbps
Latência: 3ms

Banda: 50Mbps
Latência: 3ms

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms
Banda: 10Gbps
Latência: 1ms
Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Nodo servidor 1
Processamento de Ordem
Bolsa de Valores

Nodo servidor 2
Market Data
Bolsa de Valores

Nodo servidor 3
Processamento de Ordem
Bolsa de Valores
Nodo Cliente
Participante

Banda: 10Gbps
Latência: 1ms

Nodo switch
Participante

Fonte: Elaborado pelo autor

Tais cenários foram importantes para comparar o desempenho dos
algoritmos entre um cenário livre de congestionamento e um cenário com gargalo de
tráfego. Para isso, em vez de aumentar o volume de tráfego pelas aplicações de
modo a atingir o limite de 1 Gbps, a banda do circuito entre os participantes e a
Bolsa foi reduzida para 40 Mbps, menor que o volume de tráfego gerado pelos fluxos
multicast de Market Data. Dessa forma, foi estabelecido um cenário de
congestionamento.

5.5.1.2 Tempo de Execução e Tempo de Simulação no NS-3
Na execução de códigos no NS-3, os resultados são gerados e armazenados
para análise. Como o NS-3 é um simulador discreto, caso nenhum valor do código
seja alterado, os resultados obtidos serão exatamente o mesmo toda vez em que
este for executado.
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Para evitar a repetição de resultados e assim limitar qualquer efeito de vício
nos testes que pudesse estar presente na simulação, as execuções foram divididas
para cada tamanho dos segmentos TCP FIX. Dessa forma, o código do mesmo
cenário foi executado em momentos diferentes para os tamanhos de pacotes 128
bytes, 512 bytes e 1024 bytes, garantindo assim a geração de resultados diferentes
em cada execução.
Além do método descrito acima, também foi habilitada a função randômica, no
trecho do código que determina a taxa de erro do circuito entre o switch do
participante e o roteador concentrador no valor de 0,01%. Com a função randômica
habilitada dessa forma, o NS-3 descarta aleatoriamente uma quantidade ínfima de
pacotes, gerando resultados diferentes em cada execução do código, mesmo que o
tamanho de pacote seja igual.
Entende-se que a taxa de erro, em função de ser muito baixa, não afetou a
confiabilidade dos testes realizados nas simulações, pois na fase de categorização
de tráfego, quando foram realizadas coletas em ambiente produtivo, também foram
observadas taxas pequenas de perda de pacote. Além disso, a taxa de erro aplicada
em todos os cenários foi exatamente a mesma, não havendo qualquer vantagem
para um ou outro algoritmo, ou cenário.
Para cada um dos cenários propostos, o mesmo código NS-3 foi executado
quatro vezes para cada um dos três tamanhos de pacotes definidos, totalizando
doze execuções por cenário. Além disso, em cada cenário houve coleta de dados de
três nodos diferentes, cada um configurado para um dos três tipos de algoritmos de
controle TCP. Portanto, cada cenário gerou 36 arquivos com resultados diferentes
de RTT, Jitter, janela de congestionamento TCP e total de bytes trafegados.
O tempo de execução do código e o tempo de simulação do cenário
configurado no código NS-3 não são equivalentes. Utilizando os recursos
computacionais disponíveis para o experimento e para a quantidade de
participantes, carga e bandas definidas, cada segundo de simulação se refletiu em
cerca de 4 minutos de espera para a conclusão da execução do código.
Devido à limitação computacional, foi necessário determinar o tempo de
simulação de cada código que não se refletisse a longos tempos de execução.
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Entretanto, havia a necessidade de gerar valores confiáveis para a análise
estatística.
Portanto, o código NS-3 padrão foi configurado para simular o cenário por 20
segundos. Sendo assim, cada cenário demorou cerca de 960 minutos, ou 16 horas,
para ser concluído, gerando assim, 36 resultados diferentes com 20 segundos de
simulação cada.

5.5.2 Cenários de Linha de Base
O cenário de linha de base foi definido usando o padrão FIFO como método
para o gerenciamento de fila em todos os 99 participantes do ambiente simulado.
Além disso, o mesmo algoritmo de controle de congestionamento TCP foi aplicado
para todos os participantes. A intenção era gerar dados para cada algoritmo sendo
executado exclusivamente e, assim, comparar com os cenários que mesclavam os
diferentes tipos de algoritmos. Dessa forma, pode-se verificar se há influência no
desempenho dos algoritmos quando esses são executados simultaneamente no
mesmo ambiente.
Importante citar que em tais cenários de base, a composição entre a banda
dos circuitos e as taxas de transmissão não compõem um cenário de
congestionamento.
A tabela 9 mostra as combinações utilizadas nos cenários base.
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Tabela 9 – Planilha de Cenários dos Experimentos – Linha Base

LINHA DE BASE
Carga aplicada ao tráfego Multicast UDP (Market Data): 50Mbps
Carga aplicada ao tráfego Unicast TCP (FIX): 1Mbps
Tamanho do segmento UDP: 768 bytes
Tamanho do segmento TCP: 128 bytes, 512 bytes e 1024 bytes
Quantidade de Participantes: 99
Banda entre nodo cliente e switch (Participante): 10 Gbps
Banda entre switch (participante) e roteador (Bolsa): 1 Gbps
Banda entre roteador e nodos servidores (Bolsa MD&ME): 10 Gbps
Algoritmos TCP

Algoritmos de Fila aplicado entre Switch

(distribuição entre os

Participante e roteador concentrador (todos

Cenário

Participantes)

os Participantes)

1.1

Todos com Vegas

FIFO

1.2

Todos com New Reno

FIFO

1.3

Todos com Cubic

FIFO
Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.3 Cenários Mesclados
A fim de verificar o comportamento dos algoritmos em cenários nos quais os
algoritmos foram aplicados de forma mesclada entre os participantes, foram
executados 12 cenários diferentes, conforme apresentado na tabela 10 a seguir.
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Tabela 10 – Planilha de Cenários dos Experimentos – Mesclados

LINHA DE BASE
Carga aplicada ao tráfego Multicast UDP (Market Data): 50 Mbps
Carga aplicada ao tráfego Unicast TCP (FIX): 1 Mbps
Tamanho do segmento UDP: 768 bytes
Tamanho do segmento TCP: 128 bytes, 512 bytes e 1024 bytes
Quantidade de Participantes: 99
Banda entre nodo cliente e switch (Participante): 10 Gbps
Banda entre switch (participante) e roteador (Bolsa): 1 Gbps
Banda entre roteador e nodos servidores (Bolsa MD&ME): 10 Gbps
Algoritmos de Fila aplicados entre Switch
Algoritmos TCP (distribuição
Participante e roteador concentrador
Cenário
entre os Participantes)
(todos os Participantes)
33 participantes com Vegas
33 participantes com NewReno
1.2
33 participantes com Cubic
FIFO
2 participantes com Vegas
95 participantes com NewReno
1.3
2 participantes com Cubic
FIFO
2 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
1.4
95 participantes com Cubic
FIFO
95 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
1.5
2 participantes com Cubic
FIFO
33 participantes com Vegas
33 participantes com NewReno
1.6
33 participantes com Cubic
Codel
2 participantes com Vegas
95 participantes com NewReno
1.7
2 participantes com Cubic
Codel
2 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
1.8
95 participantes com Cubic
Codel
95 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
1.9
2 participantes com Cubic
Codel
33 participantes com Vegas
33 participantes com NewReno
1.10
33 participantes com Cubic
WRED
2 participantes com Vegas
95 participantes com NewReno
1.11
2 participantes com Cubic
WRED
2 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
1.12
95 participantes com Cubic
WRED
95 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
1.13
2 participantes com Cubic
WRED
Fonte: Elaborado pelo autor
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Com isso, foi possível verificar o comportamento dos algoritmos em cenários
nos quais os algoritmos foram perfeitamente balanceados entre os participantes, a
saber, os cenários 1.2, 1.6 e 1.10, assim como em cenários nos quais um
determinado algoritmo foi aplicado em 95 dos 99 participantes, ou seja, à maioria
dos participantes.

5.5.4 Cenários com Sobrecarga de Tráfego
Apesar de não haver sobrecarga no ambiente HFT de produção, foram
definidos os cenários apresentados na tabela 11 a seguir, nos quais a banda nos
circuitos entre o switch do participante e o roteador concentrador era de apenas 50
Mbps, não sendo suficiente para dar vazão aos 50 Mbps de taxa de transmissão do
tráfego de Market Data e mais a taxa das conexões FIX, e dessa maneira
configurando um cenário de congestionamento para todos os participantes. Esses
testes foram interessantes para verificar se os valores de RTT e sua distribuição
seguiriam os mesmos padrões encontrados nos cenários anteriores.
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Tabela 11 – Planilha de Cenários dos Experimentos – Congestionamento

LINHA DE BASE
Carga aplicada ao tráfego Multicast UDP (Market Data): 50 Mbps
Carga aplicada ao tráfego Unicast TCP (FIX): 1 Mbp
Tamanho do segmento UDP: 768 bytes
Tamanho do segmento TCP: 128 bytes, 512 bytes e 1024 bytes
Quantidade de Participantes: 99
Banda entre nodo cliente e switch (Participante): 10 Gbps
Banda entre switch (participante) e roteador (Bolsa): 50 Mbps
Banda entre roteador e nodos servidores (Bolsa MD&ME): 10 Gbps
Algoritmos de Fila aplicados entre
Algoritmos TCP (distribuição entre Switch Participante e roteador
Cenário os Participantes)
concentrador (todos os Participantes)
33 participantes com Vegas
33 participantes com NewReno
2.1
33 participantes com Cubic
FIFO
2 participantes com Vegas
95 participantes com NewReno
2.2
2 participantes com Cubic
FIFO
2 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
2.3
95 participantes com Cubic
FIFO
95 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
2.4
2 participantes com Cubic
FIFO
33 participantes com Vegas
33 participantes com NewReno
2.5
33 participantes com Cubic
Codel
2 participantes com Vegas
95 participantes com NewReno
2.6
2 participantes com Cubic
Codel
2 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
2.7
95 participantes com Cubic
Codel
95 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
2.8
2 participantes com Cubic
Codel
33 participantes com Vegas
33 participantes com NewReno
2.9
33 participantes com Cubic
WRED
2 participantes com Vegas
95 participantes com NewReno
2.10
2 participantes com Cubic
WRED
2 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
2.11
95 participantes com Cubic
WRED
95 participantes com Vegas
2 participantes com NewReno
2.12
2 participantes com Cubic
WRED
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.6 Resumo dos Cenários
Tais cenários e simulações foram suficientes para conclusões em relação ao
impacto dos algoritmos de controle de congestionamento TCP e de gerenciamento
de fila para o tráfego HFT. Foram no total 27 cenários diferentes que levaram cerca
de 432 horas de tempo de execução na totalidade.
No total foram gerados 5148 arquivos com 523 Mbytes de dados para análise.
Na seção a seguir os resultados obtidos serão discutidos detalhadamente.
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS
Nesta seção, todos os dados coletados durante a fase de experimento foram
analisados graficamente e estatisticamente, extraindo informações importantes para
a observação da hipótese levantada no início do estudo.
6.1 População de valores obtidos
Todos os testes descritos anteriormente geraram 5176 arquivos no formato
‘csv’, com tamanho total de 544 Mbytes, registrando as seguintes variáveis para
cada uma das conexões TCP analisadas: RTT, Congestion Window, Total de bytes
Trafegados, Retransmission Timeout, Bytes em Trânsito e Jitter.
Os arquivos foram condensados por tipo de algoritmo e por cenário de teste.
Dessa forma, foi possível analisar os dados de maneira concisa por meio de
ferramentas para análise estatística e gráfica dos dados obtidos.
Para suportar a análise, foram utilizadas a ferramenta Gnuplot, versão 4.6,
para a geração dos gráficos, e, para a análise estatística, foram utilizadas a
ferramenta gratuita R, assim como o software comercial MiniTab, versão 18.1.

6.2 Análise de Taxa de Transferência (Cenários sem gargalo)
Diante dos cenários em que não há gargalo de tráfego, a saber os cenários
de 1.1 a 1.13, a primeira análise comparativa entre os algoritmos foi em relação à
taxa de transferência. Tinha-se a intenção de averiguar se todos os algoritmos foram
capazes de transferir quantidades similares de dados ao longo dos cenários de
testes, pois assim poder-se-ia ter como foco principal de análise os tempos de RTT e
Jitter. Caso contrário, a análise de desempenho dos algoritmos deveria estabelecer
relação entre os valores de taxa de transferência e as latências registradas.
A figura 10 a seguir compara as amostras de quantidade de bytes trafegados
pelos algoritmos nos cenários 1.2, 1.6 e 1.10. Esses cenários se diferem apenas em
quais

algoritmos

de

fila

são

utilizados,

sendo

FIFO,

Codel

e

WRED,

respectivamente, e os algoritmos de controle de congestionamento TCP são
balanceados perfeitamente entre os participantes.

70

Figura 10 – Comparação de Bytes Trafegados – Sem Congestionamento

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot
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De acordo com as amostras analisadas, com o payload de 512 bytes para o
segmento TCP, todos os algoritmos foram capazes de enviar cerca de 2.5 Mbytes ao
final de 20 segundos de simulação, com pouca diferença entre eles. As linhas quase
se sobrepõem entre os algoritmos TCP Vegas e CUBIC, sendo pouco mais
inconstante para o algoritmo NewReno.
A figura 11 a seguir mostra a comparação para a janela de congestionamento
observada para os mesmos cenários.
Figura 11 – Comparação de Janela de Congestionamento TCP

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot
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Em uma análise pontual da janela de congestionamento, observa-se que o
algoritmo Vegas apresenta uma variação muito menor em relação aos demais, o que
é aderente ao mecanismo de controle do congestionamento utilizando como
indicador a variação do RTT durante a conexão TCP.
Diferentemente do Vegas, o algoritmo NewReno tem como indicador de
congestionamento a perda de pacote, e, para endossar esse comportamento,
observa-se nos gráficos a janela TCP alcançando valores maiores, principalmente
no início da conexão, porém em vários momentos o valor da janela tem uma queda
brusca antes de iniciar o incremento novamente de forma tímida.
O algoritmo Cubic, assim como o NewReno, também possui como indicador
de congestionamento a perda de pacotes, porém a função que determina o
incremento e decremento da janela TCP procura ser mais eficiente em relação ao
NewReno. A figura 11, apresentada anteriormente, mostra que os decrementos do
Cubic tem comportamento menos brusco.
De acordo com o observado, apesar do diferente comportamento para a
janela TCP, a quantidade de dados transferidos pelos três tipos de algoritmos TCP
foi similar, permitindo-se concluir que não houve diferença de desempenho para a
taxa de transferência entre os algoritmos analisados nos cenários propostos.
Tanto o comportamento da janela TCP, quanto o da quantidade de bytes
trafegados, mostraram o mesmo resultado descrito anteriormente para os cenários
de 1.1 a 1.13, nos quais não há gargalos nos links de comunicação entre os
participantes e o ambiente da Bolsa de Valores. Mesmo para diferentes tamanhos de
pacotes, diferentes tipos de fila e diferentes distribuições de algoritmos entre os
participantes, todos os algoritmos de controle TCP foram capazes de transferir
quantidades de bytes similares.
Com isso, pôde-se dar foco somente nos valores de RTT e Jitter para a
análise de desempenho dos algoritmos.
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6.3 Análise Gráfica de RTT (Cenários sem gargalo)
Os gráficos apresentados na figura 12 a seguir mostram uma amostra da
evolução dos valores RTT ao longo do tempo de simulação para cada um dos
algoritmos em análise.

Figura 12 – Comparação dos Valores do RTT

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot
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É possível notar as peculiaridades de cada algoritmo ao longo da conexão.
Nota-se que o tempo mínimo para todos os algoritmos foi de 10 ms de RTT para as
conexões. Esse valor está aderente com os valores determinados para a latência e
configurados nos cenários para os links de comunicação nos cenários de testes.
Interessante também notar que o algoritmo Vegas se mantém muito próximo
do valor mínimo de RTT na maior parte do tempo da conexão, o que está aderente à
teoria de controle de congestionamento baseado na latência, na qual o algoritmo
procura manter o RTT da conexão no menor valor possível. Ou seja, o valor da
janela TCP não é incrementado em demasia de modo a aumentar o tempo entre o
envio do segmento e retorno o pacote TCP com o flag ACK ativo, trazendo com isso
um comportamento constante para o valor de RTT.
Para melhor visualização, a figura 13 a seguir mostra somente os valores RTT
de cada algoritmo no cenário 1.2.
Figura 13 – Análise de RTT para o Algoritmo Vegas

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot

75

Em contrapartida, os valores de RTT registrados para o algoritmo NewReno
segue um comportamento inconstante. Acredita-se que a forma como o algoritmo
prepara o envio dos pacotes, a quantidade de pacotes enviados e a forma como os
mesmos pacotes são reconhecidos pela ponta remota influenciam na variação
inconstante observada nos gráficos.
Nota-se também que, assim como para os valores de janela TCP, o algoritmo
Cubic posiciona-se entre o Vegas e o NewReno em termos de linearidade dos
valores. Não tem a variação tão brusca quanto o NewReno e também não é tão
constante quando o Vegas, mas somente com a análise gráfica não é possível
definir qual deles apresenta o melhor desempenho de latência.
Assim como encontrado na análise dos valores de total de bytes trafegados e
da janela TCP, o comportamento observado para o RTT foi similar para os cenários
de 1.1 a 1.13. Também endossando a informação, de que a distribuição de
algoritmos e diferentes tipos de filas não influenciam no comportamento dos
algoritmos, ao menos em cenários sem gargalos de tráfegos.
Nota-se também que o tempo mínimo de RTT no ambiente analisado está
limitado aos valores configurados no cenário. Dessa forma, pode-se inferir que o
menor tempo de RTT encontrado em um ambiente de produção é formado pelas
variáveis físicas da latência bem conhecidas como: distância, banda do link, tempo
de serialização das interfaces, tempo de processamento dos servidores e dos
equipamentos de rede.
Porém, com o observado até então, pode-se afirmar que o algoritmo de
controle de congestionamento TCP também influencia no comportamento do RTT ao
longo do tempo em que a conexão TCP está ativa, mesmo que não haja gargalos ou
congestionamentos aparentes nos links de comunicação.

6.4 Análise Estatística (Cenários sem gargalo)
A análise gráfica realizada até aqui foi importante para verificar o
comportamento dos algoritmos ao longo de conexão, porém verifica-se a
necessidade de realizar a análise estatística dos dados. As análises foram pontuais
em amostras de tráfego retiradas de cada cenário e em momentos diferentes da
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simulação. Notou-se, então, a necessidade da análise estatística dos dados de toda
a população de amostras coletadas.
Para esta análise, primeiramente foi necessário agregar os diversos arquivos
gerados em cada cenário, de modo a ter a população de valores suficientemente
grande para trazer confiabilidade à análise estatística e também para verificar se
houve diferença de comportamento em relação ao tipo de algoritmo de fila e
distribuição dos algoritmos entre os participantes.
Após isso, foram utilizadas as ferramentas do R-Project, linguagem para
análise estatística, assim como o software MiniTab. Dessa forma, foi possível
verificar aspectos estatísticos dos dados coletados.

6.4.1 Análise Estatística do RTT
Nos histogramas apresentados nas figuras 14, 15 e 16 a seguir, nota-se a
mesma tendência já observada nos gráficos anteriores, de forma que o algoritmo
Vegas apresenta uma frequência maior de valores de RTT próximos do mínimo,
seguido de perto do algoritmo Cubic. Os valores de RTT para o algoritmo NewReno
estão mais dispersos em relação aos outros dois, elevando em cerca de 2 ms o valor
de média e em 1 ms o valor do desvio padrão em comparação do algoritmo Vegas.
Figura 14 – Histograma para o algoritmo NewReno Cenário 1.2 - RTT
Histograma do RTT para o Cenário1-2 - Algoritmo NewReno
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Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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Figura 15 – Histograma para o Algoritmo Vegas Cenário 1.2 - RTT
Histograma do RTT para Cenário1-2 - Algoritmo Vegas
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Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
Figura 16 – Histograma para o Algoritmo Cubic Cenário 1.2 - RTT
Histograma do RTT para Cenário1-2 - Algoritmo Cubic
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Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab

A fim de verificar qualquer diferença no resultado estatístico entre os cenários
de 1.1 a 1.13, gerou-se a tabela 12 com o uso do software MiniTab para a
comparação estatística do RTT do algoritmo Vegas em todos os cenários. Como é
possível verificar, todos os resultados básicos de estatística, como a média, o desvio
padrão, o erro padrão da média etc., se mantiveram em valores muito próximos em
todos os cenários. Esse resultado ratifica o que já tinha sido observado na análise
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gráfica, quando não se observou diferença de comportamento para os diferentes
tipos de filas e distribuições dos algoritmos pelos 99 participantes configurados no
experimento.

Tabela 12 – Análise estatística do algoritmo Vegas - RTT – Cenários de 1.1 a 1.13
Cenário

Média

EP Média

DesvPad

Variância

Q1

Q3

Máximo

Cenário1-1Vegas-RTT

0,010369

0,000006

0,001346

0,000002

0,01000
1

0,01017
2

0,03911
7

Cenário1-2Vegas-RTT

0,010994

0,000008

0,001688

0,000003

0,01000
1

0,01077
8

0,03500
0

Cenário1-3Vegas-RTT

0,010868

0,000007

0,001643

0,000003

0,01000
1

0,01050
0

0,03508
2

Cenário1-4Vegas-RTT

0,010199

0,000004

0,000737

0,000001

0,01000
1

0,01015
7

0,03538
4

Cenário1-5Vegas-RTT

0,010856

0,000007

0,001577

0,000002

0,01000
2

0,01062
3

0,03502
9

Cenário1-6Vegas-RTT

0,010829

0,000007

0,001547

0,000002

0,01000
2

0,01058
5

0,03543
8

Cenário1-7Vegas-RTT

0,010868

0,000007

0,001643

0,000003

0,01000
1

0,01050
0

0,03508
2

Cenário1-8Vegas-RTT

0,010868

0,000007

0,001638

0,000003

0,01000
1

0,01051
5

0,03538
4

Cenário1-9Vegas-RTT

0,010856

0,000007

0,001577

0,000002

0,01000
2

0,01062
3

0,03502
9

Cenário1-10Vegas-RTT

0,010886

0,000007

0,001592

0,000003

0,01000
2

0,01067
7

0,03543
8

Cenário1-11Vegas-RTT

0,010868

0,000005

0,001643

0,000003

0,01000
1

0,01050
0

0,03508
2

Cenário1-12Vegas-RTT

0,010868

0,000007

0,001638

0,000003

0,01000
1

0,01051
5

0,03538
4

Cenário1-13Vegas-RTT

0,010856

0,000007

0,001577

0,000002

0,01000
2

0,01062
3

0,03502
9

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta R e MiniTab

Com essa confirmação, foi possível agregar ainda mais os dados dos
cenários de 1.1 a 1.13 e aumentar a população de valores para a análise estatística.
Todas as análises estatísticas, a partir deste ponto, foram realizadas com o uso dos
dados separados pelo tipo algoritmo TCP, porém agregando todas as amostras dos
cenários de 1.1 a 1.13, nos quais há diferenças quanto ao tipo de algoritmo de fila
em uso e quanto à distribuição de algoritmos TCP entre os participantes.
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Com essa agregação dos cenários, foi mais fácil realizar a comparação entre
os algoritmos. As figuras 17, 18 e 19 a seguir mostram o resumo estatístico do
comportamento do RTT para cada um dos algoritmos.
Dentro desse resumo, foi realizada o teste de Anderson-Darling para
averiguar se a distribuição dos dados seguia uma distribuição normal. Como o
resultado do Valor-p ficou abaixo de 0,05, considera-se que os valores não segue
uma distribuição normal. Desse modo, a abordagem estatística torna-se não
paramétrica, conforme evidenciado nas figuras.
Durante as condições de simulação, algumas variáveis foram deixadas com o
mesmo valor para todos os algoritmos para saber o resultado somente do tempo de
reposta,. Portanto, uma tentativa de encontrar o coeficiente de correlação (dados
padronizados) ou o coeficiente de variância, poderia não representar a análise mais
prática da proposta dessa dissertação. Entretanto, a análise em função da
variânciaé uma abordagem direta para saber em quanto o valor médio de cada
algoritmo variou da média.

Figura 17 – Resumo Estatístico para o RTT – Cenários 1.x – NewReno
Resumo para valores RTT - Cenários 1.1 a 1.13 - NewReno
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

18623,60
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,012560
0,002231
0,000005
4,9172
49,8829
477632

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,010000
0,011075
0,012240
0,014053
0,058600

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,0132

0,0198

0,0264

0,0330

0,0396

0,0462

0,0528

0,0594

0,012554

0,012566

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,012228

0,012249

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,002226

0,002235

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,0122

0,0123

0,0124

0,0125

0,0126

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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Figura 18 – Resumo Estatístico para o RTT – Cenários 1.x - Vegas
Resumo para valores RTT - Cenários 1.1 a 1.13 - Vegas
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 127898,36
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,010836
0,001603
0,000003
2,7226
16,7330
644112

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,010000
0,010001
0,010045
0,010512
0,039117

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,012

0,016

0,020

0,024

0,028

0,032

0,036

0,010832

0,010840

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,010045

0,010046

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,001600

0,001606

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,0100

0,0102

0,0104

0,0106

0,0108

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
Figura 19 – Resumo Estatístico para o RTT – Cenários 1.x - Cubic
Resumo para valores RTT - Cenários 1.1 a 1.13 - Cubic
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 103964,09
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,010916
0,001415
0,000002
3,1101
25,0951
799499

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,010000
0,010042
0,010347
0,010981
0,039028

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,012

0,016

0,020

0,024

0,028

0,032

0,036

0,010913

0,010919

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,010345

0,010349

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,001413

0,001418

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,0104

0,0105

0,0106

0,0107

0,0108

0,0109

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab

81

Através do resumo do histograma, observa-se que os algoritmos Vegas e
Cubic possuem uma frequência muito maior de valores próximos do mínimo de 10
ms (milissegundos), estabelecendo como média os valores de 10,836 ms para o
Vegas e 10,916 ms para o Cubic, e os valores de 1,603 ms de desvio padrão para o
Vegas e 1,415 ms para o Cubic.
A análise do resultado da mediana é especialmente importante por se tratar
de uma distribuição não normal. Diante disso, o Vegas com o valor de 10,045 ms
para a mediana teve um desempenho melhor em torno de 17,9% em comparação ao
NewReno com o valor de 12,240 ms. E, se compararmos com o Cubic, o qual obteve
o valor da mediana em 10,347 ms, o Vegas teve um desempenho melhor em 2,9%.
A análise estatística dos algoritmos Vegas e Cubic foi muito próxima em
relação ao RTT, apesar da diferença observada na análise gráfica.
Em contrapartida, os valores apurados para o algoritmo NewReno foram de
12,560 ms de média e de 2,231 ms para o desvio padrão. Em comparação ao
Vegas, o NewReno foi 1,724 ms, ou 15,9% mais lento, se utilizarmos a média como
valor de comparação.
Os valores encontrados para o 1º quartil na análise do Vegas, que foi de
10,001ms, ratifica ainda mais o comportamento constante do algoritmo Vegas e a
busca para o menor valor possível de RTT do ambiente.
Os gráficos apresentados nas figuras 20 e 21 a seguir mostram de forma gráfica a
probabilidade do RTT das conexões TCP estarem próximo do valor mínimo de 10
ms. Por se tratar de uma distribuição não normal, foi utilizado o método Weibull para
a análise de probabilidade.
A figura 20 mostra que, para o algoritmo Vegas, o RTT estará muito próximo
da linha 0,01 segundo, em uma probabilidade de 80%.
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Figura 20 – Distribuição de Probabilidade - RTT – Cenários 1.x - Vegas

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
Na figura 21, observa-se que, para o algoritmo NewReno, a probabilidade do
RTT da conexão estar próximo do valor mínimo é de cerca de 50%.

Figura 21 – Distribuição de Probabilidade - RTT – Cenários 1.x - NewReno

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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Através da análise de probabilidade, o Vegas também apresenta valores com
o desempenho melhor para o RTT.
A tabela 13 traz outras avaliações estatísticas como e erro padrão da média
(EP Média), que é a variabilidade ou dispersão de valores médios de uma
distribuição de médias, diferentemente do desvio padrão que é a dispersão das
observações individuais em relação à média. O valor de EP da média está muito
próximo para todos os algoritmos, o que aumenta a confiabilidade para o valor da
média.
Tabela 13 – Tabela comparativa entre os algoritmos – RTT – Cenários de 1.1 a 1.13
Algoritmos
(Comparação
RTT)

Contagem
Total

Média

EP Média

DesvPad

Variância

Mínimo

(seg.)

(seg.)

(seg.)

(seg.)

(seg.)

NewReno

477644

0,012560

0,000003

0,002231

0,000005

0,010000

Vegas

644124

0,010836

0,000002

0,001603

0,000003

0,010000

Cubic

799511

0,010916

0,000002

0,001415

0,000002

0,010000

Q1

Mediana

Q3

Máximo

Moda

(seg.)

(seg.)

(seg.)

(seg.)

(seg)

NewReno

0,011075

0,012240

0,014053

0,058600

0,01

1545

Vegas

0,010001

0,010045

0,010512

0,039117

0,01

66424

Cubic

0,010042

0,010347

0,010981

0,039028

0,01

30774

Algoritmos
(Comparação
RTT)

Número de
Moda

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta R e MiniTab

Salienta-se o resultado para o valor da Moda, na qual todos os algoritmos
tiveram como valor 10 ms, indicando que cada algoritmo individualmente conseguiu
manter o menor valor possível para o RTT a maior quantidade de vezes. Porém,
quando comparamos, entre os algoritmos, o número de vezes em que esse valor se
repetiu, o algoritmo Vegas conseguiu repetir esse valor 66424 vezes, mais que o
dobro do algoritmo Cubic, no qual esse valor se repetiu 30774 vezes.
Todas as análises realizadas para os valores de RTT coletados no ambiente
de simulação mostram uma diferença clara de comportamento em relação aos três
algoritmos selecionados.
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Durante a análise de taxa de transferência, foi possível concluir que todos os
algoritmos foram capazes de transmitir a mesma quantidade de dados, sem
demérito para qualquer um dos três analisados. Porém, a mesma similaridade de
comportamento entre os algoritmos não se repetiu em relação ao RTT, onde os
algoritmos Vegas e Cubic apresentaram o melhor desempenho em relação ao RTT.
O Vegas mostrou vantagem sobre o Cubic, quando comparados em relação à Moda.

6.4.2 Análise estatística do Jitter
A análise do Jitter teve como base todo o conhecimento adquirido sobre o
comportamento e diferença dos algoritmos. A informação do Jitter, foi derivada das
informações de RTT coletadas durante o período de simulação, dessa forma a
população das amostras é exatamente a mesma que o RTT.
Portanto, a análise estatística foi realizada com os arquivos que possuem os
valores agregados dos cenários de 1.1 a 1.13.
As figuras 22, 23 e 24 mostram o resumo estatístico para os valores de Jitter
coletados dos três algoritmos de controle de congestionamento TCP durante todas
as simulações dos cenários citados anteriormente.
Figura 22 – Resumo Estatístico para o Jitter – Cenários 1.x – NewReno
Relatório Resumo para valores de Jitter - NewReno
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 88842,86
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,000270
0,000842
0,000001
23,843
679,184
477643

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,000000
0,000022
0,000125
0,000280
0,028614

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,0000

0,0039

0,0078

0,0117

0,0156

0,0195

0,0234

0,0273

0,000268

0,000272

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,000124

0,000125

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,000841

0,000844

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,00012

0,00016

0,00020

0,00024

0,00028

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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Figura 23 – Resumo Estatístico para o Jitter – Cenários 1.x – Vegas
Relatório Resumo para valores de Jitter - Vegas
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 185724,47
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,000044
0,000315
0,000000
62,42
4867,07
644122

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,000000
0,000000
0,000005
0,000025
0,028613

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,0000

0,0039

0,0078

0,0117

0,0156

0,0195

0,0234

0,0273

0,000043

0,000045

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,000005

0,000006

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,000314

0,000315

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,00000

0,00001

0,00002

0,00003

0,00004

0,00005

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab

Figura 24 – Resumo Estatístico para o Jitter – Cenários 1.x – Cubic
Relatório Resumo para valores de Jitter - Cubic
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 167762,80
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,000095
0,000314
0,000000
46,06
3518,99
799509

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,000000
0,000005
0,000029
0,000097
0,025996

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,0000

0,0036

0,0072

0,0108

0,0144

0,0180

0,0216

0,0252

0,000094

0,000096

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,000029

0,000029

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,000313

0,000314

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,00002

0,00004

0,00006

0,00008

0,00010

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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O valor médio de Jitter para o algoritmo Vegas foi o menor entre os três, com
o valor de 44 microssegundos de média, enquanto a média do Cubic teve apuração
em 95 microssegundos e o NewReno em 270 microssegundos. Desse modo, o
algoritmo Vegas, assim como na análise do RTT, também se mostrou como o mais
estável para os valores de Jitter.
A tabela 14 a seguir mostra o restante dos dados estatísticos para a
comparação do Jitter. Importante citar que a média dos valores para os algoritmos
Vegas e Cubic, diferentemente do encontrado para a média de RTT, se mostrou
diferente. Nesta análise, a média do Jitter para o Cubic foi mais que o dobro do
Vegas. Esse comportamento está aderente com o observado na análise gráfica de
RTT, quando o algoritmo Cubic mostrou-se menos constante que o algoritmo Vegas.

Tabela 14 – Tabela comparativa entre os algoritmos - Jitter – Cenários de 1.1 a 1.13
Algoritmos
(Comparação
Jitter)

N

Média

EP Média

DesvPad

Mínimo

Q1

Cubic

799509

0,000095

0,000000

0,000314

0,000000

0,000005

NewReno

477643

0,000270

0,000001

0,000842

0,000000

0,000022

Vegas

644122

0,000044

0,000000

0,000315

0,000000

0,000000

Algoritmos
(Comparação
Jitter)

Mediana

Q3

Máximo

Cubic

0,000029

0,000097

0,025996

NewReno

0,000125

0,000280

0,028614

Vegas

0,000005

0,000025

0,028613

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta R e MiniTab
Com essa comparação, é possível inferir que, apesar de haver muita
similaridade entre os algoritmos Vegas e Cubic quando se analisa o RTT, o mesmo
grau de similaridade não se observa comparando os valores de Jitter entre os
algoritmos. O Vegas obteve como mediana 5 microssegundos de Jitter, enquanto o
Cubic, obteve 29 microssegundos, cerca de 82% maior. Se compararmos a média, o
Vegas obteve 44 microssegundos, enquanto o Cubic ficou com a média de 94
microssegundos de Jitter, ou seja, cerca de 53% maior que o Vegas.
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Devido a esses aspectos, o algoritmo Vegas mostrou-se como o mais estável
entre os três analisados para cenários onde não há gargalo de tráfego.

6.5 Cenários de Congestionamento
A fim de averiguar e comparar o comportamento dos três algoritmos em
cenários onde há congestionamento de rede, foram coletados os resultados da
execução dos cenários de 2.1 a 2.12. As análises de taxa de transferência, RTT e
Jitter seguiram os mesmos critérios dos realizados para os cenários de 1.1 a 1.13.

6.5.1 Análise de Taxa de Transferência (Cenários com gargalo)
Na intenção de verificar se todos os algoritmos seriam capazes de transferir a
mesma quantidade de tráfego desta vez em um ambiente que apresentasse gargalo
de rede, foram gerados gráficos com a informação da quantidade de bytes
transferidos ao longo de algumas amostras de simulação.
Na figura 25, é possível verificar o comportamento dos algoritmos em relação
à quantidade de bytes transferidos para os cenários 2.2, 2.6 e 2.10. Em tais
cenários, a quantidade de participantes que utilizavam o algoritmo NewReno para
controlar o congestionamento era a grande maioria em relação aos outros dois
algoritmos, a saber Vegas e Cubic.
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Figura 25 – Comparação de Bytes Trafegados – Cenários 2-2, 2-6 e 2-10 - Com
Congestionamento

Comportamento Linear
– Algoritmo Cubic

Pequena degradação –
Algoritmo Cubic

Grande degradação –
Algoritmo Cubic

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot
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Diferentemente do observado nos cenários onde não há congestionamento,
através do gráfico fica claro o algoritmo Cubic foi o que conseguiu enviar mais dados
e teve o comportamento mais linear em relação ao NewReno e Vegas. O perfil linear
do Cubic se manteve parecido mesmo utilizando diferentes algoritmos de
gerenciamento de fila, a saber CoDel e WRED.
Para o cenário com o uso do algoritmo de controle de fila FIFO, nota-se que o
algoritmo Cubic conseguiu transferir cerca de 5 Mbytes, ao passo que os algoritmos
Vegas e NewReno foram capazes de transferir menos de 4 Mbytes no mesmo tempo
de simulação.
Observa-se também que, nos cenários onde há congestionamento, o
algoritmo de controle de fila interfere positivamente nos algoritmos de controle de
congestionamento TCP NewReno e Vegas, enquanto o algoritmo Cubic sofre uma
pequena degradação quando o controle de fila é executado pelo algoritmo CoDel e
sofre uma degradação maior quando o algoritmo de fila WRED está em execução.
Apesar da degradação durante a simulação, o valor total de bytes trafegados pelo
algoritmo Cubic permanece no mesmo nível utilizando os três algoritmos de fila
disponíveis.
Mesmo sendo executado na maioria dos participantes, observa-se que o
desempenho do algoritmo NewReno ficou abaixo dos demais. Somente com o uso
do algoritmo de fila WRED, o NewReno foi capaz de transferir a mesma quantidade
de tráfego que o Cubic e Vegas.
Mesmo nos cenários onde existe gargalo de rede, a quantidade de
participantes utilizando um determinado algoritmo de controle de congestionamento
não tem influência sobre os demais.
Na figura 26 a seguir, é possível verificar a mesma linearidade do algoritmo
Cubic para o tráfego enviado, independentemente do tipo de controle de fila
adotado. Desta vez, os cenários analisados foram os 2.3, 2.7 e 2.11, nos quais a
quantidade de participantes utilizando o algoritmo de controle TCP Cubic era de 95
entre os 99 possíveis.
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Figura 26 – Comparação de Bytes Trafegados – Cenários 2-3, 2-7 e 2-11

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot
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Os gráficos mostram que também nesses cenários o algoritmo Cubic foi o que
conseguiu transferir a maior quantidade de bytes e também teve o comportamento
mais estável entre os três.
A figura 27 mostra a evolução da janela de congestionamento dos algoritmos
de controle TCP para os cenários 2.2, 2.6 e 2.10. Visualmente, observa-se que a
ocupação da janela de congestionamento pelo algoritmo Cubic é maior em relação
aos demais.
Figura 27 – Comparação de Janela de Congestionamento – Cenários 2-2, 2-6 e 2-10 - Com
Congestionamento

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta Gnuplot
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De acordo com o visualizado nos gráficos, nota-se que o algoritmo Cubic teve
o melhor desempenho para a taxa de transferência, considerando os cenários onde
o gargalo de rede está presente. Entretanto, faz-se necessária a análise estatística
desses dados, de forma a quantificar essa diferença.

6.5.2 Análise Estatística para a Taxa de Transferência (Cenários com gargalo)
Nos gráficos e tabelas abaixo, apresentam-se as análises estatísticas para as
variáveis de janela TCP e bytes em voo, presentes no cabeçalho TCP das conexões
e coletados durante as simulações dos cenários de 2.1 a 2.12.
As figuras 28, 29 e 30 mostram em forma de histograma a distribuição dos
valores coletados para a janela de congestionamento.
Conforme é possível observar, o histograma não segue uma distribuição
normal de valores, e, por esse motivo, foram utilizados para análise os valores de
mediana, mínimo, máximo e moda para os valores de janela TCP.
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Figura 28 – Histograma dos valores de Janela de Congestionamento – Cenários 2-2, 2-6 e
2-10 – Cubic
Histograma de CWND - Cenário 2.x - Cubic
Normal

40000

Média
4739
DesvPad 7608
N
108910

uê
Freq ncia

30000

20000

10000

0

0

17000

34000

51000

68000

85000

102000

119000

CWND (bytes)

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
Figura 29 – Histograma dos valores de Janela de Congestionamento – Cenários 2-2, 2-6 e
2-10 – Vegas
Histograma de CWND - Cenário 2.x - Vegas
Normal

Média
4224
DesvPad 4301
N
128116

20000

uê
Freq ncia

15000

10000

5000

0

-4400

0

4400

8800

13200

17600

22000

26400

CWND (bytes)

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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Figura 30 – Histograma dos valores de Janela de Congestionamento – Cenários 2-2, 2-6 e
2-10 – NewReno
Histograma de CWND - Cenário 2.x - NewReno
Normal

100000

Média
3846
DesvPad
7254
N
285533

uê
Freq ncia

80000

60000

40000

20000

0

0

31000

62000

93000

124000

155000

186000

217000

CWND (bytes)

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab

Na tabela 15 a seguir, nota-se que, apesar do NewReno ter registrado a maior
quantidade de amostras e o maior valor de janela em 221720 bytes, os valores de
média e mediana deste algoritmo foram os menores entre os três analisados. O valor
estatístico para a moda do NewReno foi de apenas 170 bytes, ao passo que o Cubic
manteve a moda em 1088 bytes e a melhor média de todas em 4739 bytes.
O valor máximo de tamanho da janela para o algoritmo Vegas está muito
abaixo dos outros dois, em 27956 bytes, enquanto o valor máximo do algoritmo
Cubic ficou em 117608 bytes, e o NewReno foi o maior de todos em 221720 bytes.
Esses valores corroboram para o comportamento estável do algoritmo Vegas,
porém, neste cenário, o comportamento estável não se reflete em eficiência para a
janela do congestionamento.
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Tabela 15 – Tabela comparativa dos algoritmos – CWND – Cenários de 2.1 a 2.12
Algoritmos
(Comparação
CWND)
Cenários de
2.1 a 2.12

Mediana
(bytes)

Contagem

Média

Total

(bytes)

Mínimo

Q1

Q3

Máximo

Moda

(bytes)

(bytes)

(bytes)

(bytes)

(bytes)

N de
Moda

Vegas

128187

4223,9

2900

68,0

884,0

6325,8

27956,0

884

1596

Cubic

108981

4739

1944

68,0

1305

5062

117608

1088

1025

NewReno

285604

3846

1921

68,0

642

5321

221720

170

1041

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta R e MiniTab

A tabela 16 mostra uma análise comparativa sobre os valores de bytes em
voo para cada algoritmo. A tabela mostra a quantidade de bytes em voo para a
soma dos cenários de 2.1 a 2.12. Através dos valores de bytes em voo somados,
nota-se que o algoritmo CUBIC conseguiu somar 5,89 Gigabytes, enquanto o Vegas
somou 2,9 Gigabytes, e o NewReno apenas 2 Gigabytes. Apesar de não significar
diretamente que o algoritmo conseguiu transferir com sucesso essa quantidade de
informação, pois não foram contabilizados os bytes descartados, pode-se considerar
que o CUBIC conseguiu manter cerca de 50,1% mais dados em voo em comparação
ao Vegas, e 64,5% mais dados em voo que o NewReno. O que comprova a melhor
ocupação da banda já notada na análise gráfica.
Tabela 16 – Tabela comparativa dos algoritmos – bytes em voo – Cenários de 2.1 a 2.12
Algoritmos (Comparação
bytes em voo) Cenários de
2.1 a 2.12
Cubic
NewReno
Vegas
Algoritmos (Comparação
bytes em voo) Cenários de
2.1 a 2.12
Cubic
NewReno
Vegas

Contagem
Total

Média

Soma

Q1

Q3

Máximo

(bytes)

(Gigabytes)

(bytes)

(bytes)

(bytes)

2852846

2066,8

5,89638

1156,0

2312,0

73264,0

977860

2140,6

2,09317

476,0

3164,0

19968,0

1441404

2038,2

2,93794

884,0

2260,0

22172,0

Moda
(bytes)

N de
Moda

1536

119511

408

46307

1536

52477

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta R e MiniTab
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Além disso, as informações de que o valor de moda encontrado para os bytes
em voo do Cubic foi de 1536 bytes em 119511 ocasiões e que isso representa 56%
mais ocasiões que o Vegas, que também manteve o seu valor de moda em 1536
bytes, corroboram para a conclusão de que o algoritmo Cubic teve um melhor
desempenho em relação à taxa de transferência.

6.5.3 Análise Estatística do RTT (Cenários com gargalo)
Os cenários de simulação de 2.1 a 2.12, nos quais existe congestionamento,
apresentaram resultados diferentes para o comportamento do RTT.
Nos histogramas apresentados nas figuras 31, 32 e 33, observa-se a
incidência maior de valores próximos do mínimo de 10 ms configurado para o
ambiente do algoritmo CUBIC, seguido pelo Vegas e NewReno.
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Figura 31 – Resumo Estatístico para o RTT – Cenários 2.x – Cubic
Relatório Resumo para valores de RTT - Cenários 2.x - Cubic
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 72943,55
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,015552
0,007307
0,000053
1,28454
0,47494
653978

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,010000
0,010430
0,011267
0,019471
0,076232

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,009

0,018

0,027

0,036

0,045

0,054

0,063

0,015534

0,072

0,015570

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,011260

0,011273

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,007294

0,007320

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

0,016

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
Figura 32 – Resumo Estatístico para o RTT – Cenários 2.x – Vegas
Relatório Resumo para valores de RTT - Cenários 2.x - Vegas
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado 37445,04
Valor-p
<0,005
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,015703
0,007722
0,000060
2,10200
5,43852
376457

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,010000
0,010716
0,012143
0,017227
0,103467

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,013

0,026

0,039

0,052

0,065

0,078

0,091

0,104

0,015679

0,015728

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,012118

0,012169

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,007705

0,007740

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,012

0,013

0,014

0,015

0,016

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab
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Figura 33 – Resumo Estatístico para o RTT – Cenários 2.x – NewReno
Relatório Resumo para valores de RTT - Cenários 2.x - NewReno
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

21126,07
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

0,017693
0,008589
0,000074
1,66987
3,47454
274047

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

0,010000
0,011617
0,013821
0,022312
0,101719

Intervalo de 95% de Confiança para Média
0,0125

0,0250

0,0375

0,0500

0,0625

0,0750

0,0875

0,017661

0,1000

0,017725

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
0,013790

0,013855

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
0,008566

0,008612

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
0,014

0,015

0,016

0,017

0,018

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MiniTab

A tabela 17 mostra a comparação dos valores estatísticos entre os três
algoritmos. Neste caso, o algoritmo Cubic se mostrou melhor que os demais.
Com os valores de média em 15,552 ms, de mediana em 11,267 ms e da
moda em 10,202 ms, o algoritmo Cubic apresentou a latência cerca de 11% menor
em relação ao NewReno e cerca de 1% menor em comparação ao Vegas.

Tabela 17 – Tabela comparativa dos algoritmos – RTT – Cenários de 2.1 a 2.12
Contagem
Total

Média

EP Média

DesvPad

Mínimo

Q1

Mediana

Cenário 2-x-Vegas-RTT

376457

0,015703

0,000013

0,007722

0,010000

0,010716

0,012143

Cenário 2-x-Cubic-RTT

653978

0,015552

0,000009

0,007307

0,010000

0,010430

0,011267

Cenário 2-x-NewReno-RTT

274047

0,017693

0,000016

0,008589

0,010000

0,011617

0,013821

Variável

Variável

Moda

N de
Moda

Q3

Máximo

Cenário 2-x-Vegas-RTT

0,017227

0,103467

0,01125

85

Cenário 2-x-Cubic-RTT

0,019471

0,076232

0,0102023

118

Cenário 2-x-NewReno-RTT

0,022312

0,101719

0,01125

78

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta R
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O algoritmo Vegas teve desempenho aproximado ao do Cubic, porém com
degradação relevante quando o algoritmo de gerenciamento de fila era
simplesmente o FIFO. Para ter o desempenho similar ao do Cubic em cenários de
congestionamento, o algoritmo Vegas precisa ser beneficiado do descarte seletivo
nas filas de interface.
Após as análises realizadas nos dados coletados das simulações com gargalo
de rede, podemos afirmar que o algoritmo Cubic teve o melhor desempenho tanto
em relação à taxa de transferência quanto em relação à latência em que a conexão
conseguiu manter, lembrando que se trata do cenário com congestionamento de
rede.
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7. CONCLUSÃO
Conforme exposto nos artigos de Hausbrouck (2013), Loveless (2013) e
Goldstein et al (2014), o mercado financeiro de negociação de ações é
extremamente sensível à latência em que as ordens de compra e venda são
recebidas, processadas e comunicadas a todo o mercado participante. A diferença
de latência na ordem de microssegundos é o suficiente para significar grandes
vantagens financeiras para os participantes que se beneficiam com os menores
tempos de transações.
No estudo dos trabalhos acadêmicos como o de Farrington et al (2012),
Dongaonkar (2013) e Lockwood et al (2012), houve a clareza de que há diversas
pesquisas para a melhora do desempenho do hardware de rede, de modo a
melhorar o tempo da comutação de pacotes na camada de rede, além de
tecnologias como a FPGA para melhorar o desempenho do processamento das
ordens de compra e venda na camada de aplicação. Entretanto, não se encontraram
trabalhos

que

pesquisassem

o

impacto

dos

algoritmos

de

controle

de

congestionamento TCP e algoritmos de gerenciamento de fila em ambientes de
negociações de alta frequência.
Em trabalhos como os de Kazmi et al (2014) e Abadin et al (2013),
encontram-se comparações bem realizadas entre os algoritmos de controle de
congestionamento TCP e suas influências por algoritmos de gerenciamento de fila,
entretanto a intenção dos trabalhos é determinar qual deles fornece a melhor taxa de
transferência em momentos de congestionamento, porém não foram encontrados
trabalhos que comparassem o desempenho dos algoritmos em relação à latência.
A análise dos dados extraídos do ambiente de simulação forneceu diversas
informações relevantes ao desempenho da latência para os diferentes tipos de
algoritmos de controle de congestionamento TCP e algoritmo de gerenciamento de
fila. Os resultados endossaram a hipótese de que a latência das conexões TCP são
influenciadas pelo tipo de algoritmo de controle de congestionamento TCP que está
em execução na camada de rede, mesmo que o ambiente de rede não apresente
congestionamento na comunicação.
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Em cenários que apresentam gargalos de rede, existe diferença de
desempenho tanto para a taxa de transmissão quanto para a latência RTT das
conexões.
Entre os três algoritmos analisados, os resultados obtidos por esta pesquisa
concluem que o algoritmo Vegas é o mais indicado para estar em uso nos ambientes
de negociações de ações em alta frequência, uma vez que em tais infraestruturas
não existe situações de gargalo. O Vegas foi 17,9% mais rápido que o NewReno
quando o valor de mediana do

RTT é comparado

nos cenários sem

congestionamento. Em relação à comparação da mediana do RTT para os
algoritmos Vegas e Cubic, ambos apresentaram valores muito próximos, o Vegas foi
apenas 2,9% mais rápido que o Cubic. Porém, quando se analisa o Jitter, o Vegas
se mostrou muito mais estável que o Cubic, comparando-se a média dos valores, o
Cubic manteve o Jitter 53% maior que o Vegas.
A análise do ambiente de produção realizada na seção 3 trouxe clareza de
que o volume de tráfego, gerado no ambiente HFT de negociações de alta
frequência, é muito baixo para as bandas de rede praticadas no ambiente, o que não
configura um cenário de congestionamento aparente. Ademais, observou-se que o
protocolo de negociação de ações FIX possui uma troca de confirmações muito
intensa na camada de transporte TCP.
Apesar de o algoritmo Cubic ter apresentado melhor desempenho nos
aspectos de taxa de transferência nos cenários que simularam o ambiente
congestionado, esse não é o cenário presente em ambientes de negociações de alta
frequência. Diante disso, a eficiência do algoritmo Cubic não oferece a mesma
vantagem que o Vegas nos ambientes de negociação de alta frequência.
Apesar de não ser o algoritmo de controle de congestionamento padrão de
nenhum sistema operacional comercial, conclui-se que, com o uso do algoritmo
Vegas, os participantes do mercado de negociações de ações em alta frequência
(HFT) seriam beneficiados em relação à latência total da operação.
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7.1 Principais Contribuições e Diferenciais do Trabalho
Como principal contribuição, saliento a falta de conhecimento até então do
impacto que o tipo de algoritmo de controle de congestionamento TCP poderia ter
em um ambiente de rede de baixíssima latência, como é o encontrado nos
ambientes de negociação de ações de alta frequência.
Acredita-se que, com a aplicação dos resultados deste trabalho, os
participantes do mercado de negociação de ações em alta frequência consigam
obter ganhos da ordem de dezenas de microssegundos dos resultados obtidos
atualmente. O apêndice D mostra exemplos de como alterar o algoritmos TCP em
operação nos sistemas operacionais.
Ademais, este trabalho fornece como resultado, a análise comparativa dos
tipos de algoritmos de controle de congestionamento TCP baseada na latência
agregada, ao passo que os demais trabalhos analisados forneceram a análise
comparativa baseada na taxa de transmissão.

7.2 Limitações ou Desvantagens do Trabalho
Como principal desvantagem deste trabalho, saliento a falta da análise do
algoritmos Coumpond TCP. Por ser o algoritmo padrão dos sistemas operacionais
Windows 2008/2012 Server, a falta de informação de desempenho de RTT desse
algoritmo pode ser citada como principal limitação do trabalho.
A não possibilidade de realização de simulações em ambiente fora dos
simuladores, utilizando hardware dedicado de rede e servidores, também pode ser
citada como uma limitação do trabalho.
Não foi possível realizar comparações entre os algoritmos de controle quando
utilizados em modo offload nas interfaces de rede em servidores. Desse modo, não
foi possível averiguar se a diferença entre os algoritmos também apresentaria
resultados na mesma granularidade, mesmo com parte do processo TCP sendo
tratado e processado diretamente em hardware dedicado.
Na simulação realizada no NS-3, adotou-se valores na orde de milissegundos
para o tempo de propagação dos enlaces. Entretanto, em ambientes de produção
HFT, encontram-se

valores na ordem de

microssegundo. O valores de
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milissegundo foram adotados devido a limitações de códigos do NS-3 para gerar
resultados de RTT com granularidade razoável para cálculos estatísticos.
7.3 Trabalhos Futuros
Os resultados obtidos por este trabalho podem ser complementados em
propostas futuras, incluindo:
a) Desenvolvimento do código NS-3 para simulação do comportamento do
algoritmo Coumpond TCP e posterior uso para comparação do
desempenho do RTT com os demais algoritmos já objetos de análise
deste trabalho;
b) Validação dos resultados obtidos por este trabalho na realização de um
estudo de caso em ambiente de produção;
c) Realização de experimento utilizando hardware dedicado, assim como
análises em servidores que delegam parte do processamento TCP para as
interfaces de rede;
d) Expansão da análise com inclusão de outros algoritmos de controle de
congestionamento TCP e algoritmos de gerenciamento de fila de interface.

104

REFERÊNCIAS
ABADIN, A.Z.; HOSSAIN, M.A., AHMED, M. et al Performance Analysis of TCP
Tahoe, Reno, NewReno, Sack and Vegas using NS-2. Global Journal of Computer
Science and Technology, Massachusetts, NY, v.13, issue 16e, p.57-57, 2013.
ADAMS, R., 2013. Active queue management: a survey. IEEE communications
surveys & tutorials, v.15, issue 3, p.1425-1476, 2013.
ALIZADEH, M.; KABBANI, A.; EDSALL, T. et al. Less is More: Trading a little
Bandwidth for Ultra-Low Latency. In: USENIX CONFERENCE ON NETWORKED
SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION, 9., 2012a, Berkeley, CA, USA.
Proceedings... NSDI'12 Proceedings of the 9th USENIX, 2012. v.9, p.19-19.
BRAKMO, L.S.; O'MALLEY, S.W.; PETERSON, L.L., TCP Vegas: New techniques
for congestion detection and avoidance. In: conference on Communications
architectures, protocols and applications, 1994, London, UK. Proceedings...
SIGCOMM '94 Proceedings of the conference on Communications architectures,
protocols and applications, 1994. v.24, p.24-35.
BROOK, A. Evolution and Practice: Low-latency Distributed Applications in Finance.
Magazine Queue - Distributed Computing, New York, NY, USA, v.13, issue 4,
p.40, apr. 2015.
DONGAONKAR, G; RUNLEY, S.; LI, Q. et al. Ultra-low latency optical switching for
short message sizes in cluster scale systems. In:2013 IEEE OPTICAL
INTERCONNECTS CONFERENCE, 2013, New York, NY, USA.
DENHOLM, S.; INOUE, H.; TAKENAKA, T. et al. Low latency FPGA acceleration of
market data feed arbitration. In 2014 IEEE 25th International Conference on
Application-Specific Systems, Architectures and Processors, 2014, London, UK.
Proceedings... IEEE 25th International Conference on Application-Specific Systems,
Architectures and Processors, 2014, p. 36-40.
FARRINGTON, N.; PORTER, G.; SUN, P. et al. A demonstration of ultra-low-latency
data center optical circuit switching. In: ACM SIGCOMM 2012 CONFERENCE ON
APPLICATIONS, TECHNOLOGIES, ARCHITECTURES, AND PROTOCOLS FOR
COMPUTER COMMUNICATION, 12., 2012c, New York, NY, USA. Proceedings...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2012. v.42, p.95-96.
FLOYD, S; JACOBSON V. Random early detection gateways for congestion
avoidance. In: IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), v. 1, issue 4, p.397413, 1993.
GOLDSTEIN, M.A.; KUMAR, P.; GRAVES, F.C. Computerized and High‐Frequency
Trading. Financial Review, v.49, issue 2, p.177-202, 2014
HAUSBROUCK, J. Low-latency trading. Journal of Financial Markets, New York,
NY, USA, v.16, issue 4, p.646-679, nov. 2013.

105

HENDERSON T.; FLOYD S.; GURTOV A. et al. The NewReno Modification to TCP's
Fast Recovery Algorithm – RFC 6582 . Internet Engineering Task Force (IETF)
2012.
JACOBSON V. Congestion avoidance and control. In: ACM SIGCOMM computer
communication review, v.18, issue 4, p.314-329, 1988.
JIANG, Y.; YANG, C.; GUAN, Q. Research of Self-Adaptive of TCP Vegas Base on
Dynamic Time Delay. Sensors & Transducers, Shenyang, CHINA, v.157, issue 10,
p.355-362, oct. 2013.
KAUFFMAN, R. J.; LIU, J.; MA, D. Innovations in Financial IS and Technology
Ecosystems: High-Frequency Trading Systems in the Equity Market. Technological
Forecasting and Social Change, Singapore, v.99, p.339-354, dec. 2014.
KAZMI, M.; SHAMIN, A.; WAHAB, N. et al 2014. Comparison of TCP Tahoe, Reno,
NewReno, Sack and Vegas in IP and MPLS Networks under Constant Bit Rate
Traffic. In: International Conference on Advanced Computational Technology and
Creative Media , aug 2014, Pattaya, Thailand. Procceding… ICACTCM , 2014, p.
33-39.
LAFTA, W.M., JABBAR, S.Q. and MA, G., 2016. Performance evaluation of
heterogeneous network based on RED and WRED. Indonesian Journal of
Electrical Engineering and Computer Science, Indonesian, v.3, issue 3, p.540545, 2016.
LOCKWOOD, J.W; GUPTE, A.; MEHTA, N. et al. A low-latency library in FPGA
hardware for high-frequency trading (HFT). In: High-Performance Interconnects
(HOTI), 2012, New York, NY, USA. Proceedings... IEEE 20th Annual Symposium on
IEEE, 2012, p.9-16.
LOVELESS, J. Barbarians at the Gateways. Magazine Communications of the
ACM, New York, NY, USA, v.56, issue 10, p.42-49, oct. 2013.
LOVELESS, J.; STOIKOV, S. and WAEBER, R., 2013. Online algorithms in highfrequency trading. Magazine Communications of the ACM, New York, NY, USA,
v.56, issue 10, p.50-56, oct. 2013.
NICHOLS, K.; JACOBSON, V., 2012. Controlling queue delay. Communications of
the ACM, v.55, issue 7, p.42-50, 2012.
STERBENZ, J. P.; CETINKAYA, E. K.; HAMMED, M. A. et al. Evaluation of network
resilience, survivability, and disruption tolerance: analysis, topology generation,
simulation, and experimentation. Journal Telecommunications Systems, Norwell,
MA, USA., v.52, n.2, p.705-736, fev. 2013.
STROWES, S. D. Passively measuring TCP round-trip times. Magazine
Communications of the ACM, New York, NY, USA, v.56, issue 10, p.57-64, oct.
2013.

106

TANG, Q.; JIANG, L.; SU, M. et al A Pipelined Market Data Processing Architecture
to Overcome Financial Data Dependency. In 2016 35th International Performance
Computing and Communications Conference(IPCCC), 2016, Las Vegas, NE, USA
Proceedings... 2016 IEEE 35th International Performance Computing and
Communications Conference (IPCCC), 2016, p.1-8.
WANG, X.; HUANG, N.; LI, R. et al. A new method for evaluating the performance
reliability of communications network. In: International Conference on Information
Networking and Automation (ICINA)., 2010, Kunming, CHINA. Proceedings... ,
2010. v.2, p.516-520.

107

APÊNDICE A - Código NS-3
A.1 Estrutura do código do NS-3
Abaixo serão comentados os principais aspectos do código NS-3 criado para
a execução do experimento conforme diagrama apresentado.
O código foi criado fazendo uso da função de passagem de parâmetros no
momento da execução de forma a possibilitar a utilização do mesmo código para
execução de todos os cenários propostos
A.2 Criação de Nodos, Interface de Rede e Circuitos
No trecho do código abaixo, foi criada a quantidade de nodos desejada no
cenário através da função “NodeContainer.Create”. É possível verificar que foram
criados nodos para atuar como cliente do lado do participante (clientNode), dos
switches do participante (switchNode), do roteador concentrador da bolsa
(routerNode) e dos nodos que simulam os servidores do lado da bolsa (serverNode).
As variáveis “Number Of Clients”, “Number Of Clients Vegas”, “Number Of
Clients New Reno” e “Number Of Clients Cubic” são inicialmente definidas, porém é
possível alterar esses valores com as passagens de parâmetros na chamada do
programa principal de modo a aumentar ou diminuir o tamanho do cenário conforme
desejado.
Além disso, é possível perceber que é definido o ID de sistema 0 para os
nodos do lado do participante e o ID 1 para os nodos do lado da Bolsa. Cada ID do
sistema, indica o número do processador do servidor físico que está executando o
código NS-3. Dessa forma, garantimos que os processos relacionados aos nodos do
participante serão executados em um processador diferente dos demais,
possibilitando a execução assíncrona entre os processos de cliente e servidor, da
mesma forma que o encontrado ao ambiente real.
Essa parte do código é importante para demonstrar a flexibilidade do NS-3 na
criação de topologias independentemente da quantidade de nodos envolvidos.
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a) Código NS-3 – Criação de Nodos
// Create nodes( client_Vegas) on left with system id 0
NodeContainer clientNodeVegas;
clientNodeVegas.Create (NumberOfClientsVegas, 0);
// Create nodes( client_NewReno) on left with system id 0
NodeContainer clientNodeNewReno;
clientNodeNewReno.Create (NumberOfClientsNewReno, 0);
// Create nodes( client_Cubic) on left with system id 0
NodeContainer clientNodeCubic;
clientNodeCubic.Create (NumberOfClientsCubic, 0);
// Create nodes( client) on left with system id 0
NodeContainer clientNode;
clientNode.Add (clientNodeVegas);
clientNode.Add (clientNodeNewReno);
clientNode.Add (clientNodeCubic);
// Create nodes(participant switches) on left with system id 0
NodeContainer switchNode;
switchNode.Create (NumberOfClients, 0);
// Create router nodes.
// with system id 1, right router with
// system id 1
NodeContainer routerNodes;
Ptr<Node> routerNode1 = CreateObject<Node> (1);
routerNodes.Add (routerNode1);
// Create nodes (servers) on right with system id 1
NodeContainer serverNode;
serverNode.Create (NumberOfServers, 1);

O trecho de código abaixo demonstra a forma de criar os circuitos com o
método “PointToPointHelper”, definindo a banda e tempo de propagação desejados
e também a forma de conectar os nodos utilizando o circuito recentemente criado
com o método “NetDeviceContainer”.
Importante citar que não há qualquer valor de banda ou latência
estaticamente definido, todos os valores, assim como a quantidade de clientes do
lado do participante, são variáveis determinadas na chamada de execução do
código.
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b) Código NS-3 – Criação de circuitos e definição de banda
// Link between clientNode and switchNode
PointToPointHelper ClientSwitchLink;
ClientSwitchLink.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue (bandwidthClientSwitchLink));
ClientSwitchLink.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue (delayClientSwitchLink));
// Add links for Client to Switch nodes
NetDeviceContainer ClientDevices;
NetDeviceContainer SwitchClientDevices;
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
NetDeviceContainer temp = ClientSwitchLink.Install (clientNode.Get (i), switchNode.Get (i));
tchPfifo.Install (temp); //Queeing
ClientDevices.Add (temp.Get (0));
SwitchClientDevices.Add (temp.Get (1));
}

A.3 Configuração da Aplicação e dos Algoritmos TCP
Assim como para a criação de nodos e circuitos, existem diversos métodos
que fazem parte do NS-3 e que podem ser utilizados para a configuração de
aplicações e algoritmos. Para o experimento, foi criada uma aplicação de geração de
tráfego UDP Multicast aplicada nos nodos servidores do lado da Bolsa e outra
aplicação de geração de tráfego TCP unicast que foi aplicada nos nodos clientes do
lado dos participantes. Para ambos os casos, é necessário configurar a aplicação
também no lado oposto da comunicação para habilitar o nodo a receber e processar
o pacote. No caso do TCP é especialmente importante para o estabelecimento da
conexão TCP e todo o processo definido pelo algoritmo.
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c) Código NS-3 – Criação das aplicações
// MULTICAST APP
uint16_t multicastPort = 12000; // Discard port (RFC 863)
if (systemId == 1)
{
OnOffHelper mcastOnOffSender ("ns3::UdpSocketFactory",
Address (InetSocketAddress (multicastGroup1, multicastPort)));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("OnTime", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));
mcastOnOffSender.SetAttribute("OffTime",
StringValue
("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (mcast_packetsize));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (0));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (mcast_datarate));
OnOffHelper
mcastOnOffSender1
("ns3::UdpSocketFactory",Address
(InetSocketAddress
(multicastGroup2,
multicastPort)));
mcastOnOffSender1.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (mcast_packetsize));
mcastOnOffSender1.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (mcastdata_mbytes));
mcastOnOffSender1.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (mcast_datarate));
ApplicationContainer srcMcastCont1 = mcastOnOffSender.Install (serverNode.Get (0));
ApplicationContainer
srcMcastCont2 = mcastOnOffSender1.Install (serverNode.Get (2));
// Tell the application when to start and stop.
srcMcastCont1.Start (Seconds (start_time));
srcMcastCont1.Stop (Seconds (stop_time));
srcMcastCont2.Start (Seconds (start_time));
srcMcastCont2.Stop (Seconds (stop_time));
}
}
if (systemId == 0)
{
for (uint16_t i = 0; i < NumberOfClients ; i++)
AddressValue remoteAddress (InetSocketAddress (ServerInterfaces.GetAddress (1), portTCP));
Config::SetDefault ("ns3::TcpSocket::SegmentSize", UintegerValue (tcp_adu_size));
OnOffHelper FIX ("ns3::TcpSocketFactory", Address ());
FIX.SetAttribute ("OnTime", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));
FIX.SetAttribute ("OffTime", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));
FIX.SetAttribute ("Remote", remoteAddress);
FIX.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (fixdata_mbytes));
FIX.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (fix_datarate));
ApplicationContainer sourceApp = FIX.Install (clientNode.Get (i));
sourceApp.Start (Seconds ((start_time * i)+ 0.1));
sourceApp.Stop (Seconds (stop_time - 1));
}}

O trecho abaixo mostra exatamente o trecho do código responsável pela
definição do algoritmo TCP utilizado nos nodes. É possível perceber que existe o
método

padrão

chamado,

por

exemplo,

pela

linha

“Config::SetDefault

("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpVegas::GetTypeId ()))”, na qual
é invocado o método que define todas as características do algoritmo TCP Vegas.
Na sequência esse algoritmo é aplicado ao nodo específico com a aplicação do
método “InternetStackHelper”, que cria e aplica a pilha TCP/IP no nodo em questão.
Para dar flexibilidade ao código, foram criados nodos específicos para cara tipo de
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algoritmo, na criação da topologia é definida a quantidade de nodos desejados de
cada tipo de algoritmo desejado.
Infelizmente, não foi encontrado no NS-3 um código que simulasse o
algoritmo Coumpound TCP. Esse foi um dos algoritmos relevantes relacionados na
seção 4, e seria valiosa a avaliação do comportamento desse algoritmo no
experimento, porém não foi possível.

d) Código NS-3 – Atribuição dos Algoritmos TCP
// Create nodes( client_Vegas) on left with system id 0
Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpVegas::GetTypeId ()));
NodeContainer clientNodeVegas;
clientNodeVegas.Create (NumberOfClientsVegas, 0);
InternetStackHelper stackVegas;
stackVegas.Install (clientNodeVegas);
stackVegas.Install (clientProbeVegas);
// Create nodes( client_NewReno) on left with system id 0
Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpNewReno::GetTypeId ()));
NodeContainer clientNodeNewReno;
clientNodeNewReno.Create (NumberOfClientsNewReno, 0);
InternetStackHelper stackNewReno;
stackNewReno.Install (clientNodeNewReno);
stackNewReno.Install (clientProbeNewReno);
// Create nodes( client_Cubic) on left with system id 0
Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpBic::GetTypeId ()));
NodeContainer clientNodeCubic;
clientNodeCubic.Create (NumberOfClientsCubic, 0);

InternetStackHelper stackCubic;
stackCubic.Install (clientNodeCubic);
stackCubic.Install (clientProbeCubic);

A.4 Logs e coleta de dados
Os trechos abaixo mostram um exemplo de como foi criado o código para a
extração de logs para análise do desempenho dos algoritmos. Esta talvez seja a
parte mais importante do código, uma vez que não adiantaria simular os cenários se
não fosse possível coletar os dados corretamente. Por exemplo, a chamada do
código “&TraceRtt” coleta os dados de RTT do socket TCP do nodo 0 e salva em um
arquivo com o sufixo “-rtt.csv”. O prefixo do nome do arquivo e o nodo são definidos
de acordo com o cenário em execução.
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e) Código NS-3 – Log e coleta de dados
static void
TraceRtt (std::string rtt_tr_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
rttStream = ascii.CreateFileStream (rtt_tr_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTT", MakeCallback (&RttTracer));
}
....
// #### TRACES
if (tracing == true)
{
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceCwnd, prefix_file_name + "-cwnd.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceSsThresh, prefix_file_name + "-ssth.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceRtt, prefix_file_name + "-rtt.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceRto, prefix_file_name + "-rto.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceNextTx, prefix_file_name + "-next-tx.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceInFlight, prefix_file_name + "-inflight.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.1), &TraceNextRx, prefix_file_name + "-next-rx.csv");
}

A.5 O Código NS-3 completo utilizado para a realização dos simulações pode ser
encontrado abaixo ou atráves do link
https://1drv.ms/u/s!As1TP_FdIZUrg9JZBnZFAAB9MOJXgw
/* -*- Mode:C++; c-file-style:"gnu"; indent-tabs-mode:nil; -*- */
/*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation;
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*
*
// ##### Building test Scenario
*
* Este é o cenário basico para a simulação do experimento. A quantidadade de clientNodes e switchNodes é definido pelo
uso das variáveis "NumberOfClientsVegas", "NumberOfClientsNewReno" e "NumberOfClientsCubic".
* O cenário é dividido entre Rank0 e Rank1, determinando qual processador irá tratar quais componentes. Ou seja, os
componentes "clientNode" e "switchNode" são tratados pelo mesmo processador, enquanto que os componentes
"routerNode1" e "serverNode" são tratados pelo segundo processado.
*/
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//Declaração de Bibliotecas
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include "ns3/netanim-module.h"
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/network-module.h"
#include "ns3/mpi-interface.h"
#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h"
#include "ns3/point-to-point-helper.h"
#include "ns3/internet-stack-helper.h"
#include "ns3/ipv4-nix-vector-helper.h"
#include "ns3/ipv4-address-helper.h"
#include "ns3/on-off-helper.h"
#include "ns3/packet-sink-helper.h"
#include "ns3/applications-module.h"
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/flow-monitor-module.h"
#include "ns3/csma-module.h"
#include "ns3/error-model.h"
#include "ns3/tcp-header.h"
#include "ns3/udp-header.h"
#include "ns3/enum.h"
#include "ns3/event-id.h"
#include "ns3/traffic-control-module.h"
#ifdef NS3_MPI
#include <mpi.h>
#endif
using namespace ns3;
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("BP-20170808-Base");
//#####Definições de variáveis globais
bool firstCwnd = true;
bool firstCwnd2 = true;
bool firstCwnd4 = true;
bool firstSshThr = true;
bool firstSshThr2 = true;
bool firstSshThr4 = true;
bool firstRtt = true;
bool firstRtt2 = true;
bool firstRtt4 = true;
bool firstRto = true;
bool firstRto2 = true;
bool firstRto4 = true;
Ptr<OutputStreamWrapper> cWndStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> cWndStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> cWndStream4;
Ptr<OutputStreamWrapper> ssThreshStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> ssThreshStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> ssThreshStream4;
Ptr<OutputStreamWrapper> rttStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> rttStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> rttStream4;
Ptr<OutputStreamWrapper> rtoStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> rtoStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> rtoStream4;
Ptr<OutputStreamWrapper> nextTxStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> nextTxStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> nextTxStream4;
Ptr<OutputStreamWrapper> nextRxStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> nextRxStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> nextRxStream4;
Ptr<OutputStreamWrapper> inFlightStream;
Ptr<OutputStreamWrapper> inFlightStream2;
Ptr<OutputStreamWrapper> inFlightStream4;
uint32_t cWndValue;
uint32_t cWndValue2;
uint32_t cWndValue4;
uint32_t ssThreshValue;
uint32_t ssThreshValue2;
uint32_t ssThreshValue4;
uint32_t checkTimes;
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double avgQueueSize;
std::stringstream filePlotQueue;
std::stringstream filePlotQueueAvg;
uint32_t checkTimes2;
double avgQueueSize2;
std::stringstream filePlotQueue2;
std::stringstream filePlotQueueAvg2;
uint32_t checkTimes4;
double avgQueueSize4;
std::stringstream filePlotQueue4;
std::stringstream filePlotQueueAvg4;
//### Criação de Funções para coleta de dados
void
CheckQueueSize (Ptr<QueueDisc> queue)
{
uint32_t qSize = StaticCast<RedQueueDisc> (queue)->GetQueueSize ();
avgQueueSize += qSize;
checkTimes++;
// check queue size every 1/100 of a second
Simulator::Schedule (Seconds (0.01), &CheckQueueSize, queue);
std::ofstream fPlotQueue (filePlotQueue.str ().c_str (), std::ios::out|std::ios::app);
fPlotQueue << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << qSize << std::endl;
fPlotQueue.close ();
std::ofstream fPlotQueueAvg (filePlotQueueAvg.str ().c_str (), std::ios::out|std::ios::app);
fPlotQueueAvg << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << avgQueueSize / checkTimes << std::endl;
fPlotQueueAvg.close ();
}
void
CheckQueueSize2 (Ptr<QueueDisc> queue2)
{
uint32_t qSize2 = StaticCast<RedQueueDisc> (queue2)->GetQueueSize ();
avgQueueSize2 += qSize2;
checkTimes2++;
// check queue size every 1/100 of a second
Simulator::Schedule (Seconds (0.01), &CheckQueueSize2, queue2);
std::ofstream fPlotQueue2 (filePlotQueue2.str ().c_str (), std::ios::out|std::ios::app);
fPlotQueue2 << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << qSize2 << std::endl;
fPlotQueue2.close ();
std::ofstream fPlotQueueAvg2 (filePlotQueueAvg2.str ().c_str (), std::ios::out|std::ios::app);
fPlotQueueAvg2 << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << avgQueueSize2 / checkTimes2 << std::endl;
fPlotQueueAvg2.close ();
}
void
CheckQueueSize4 (Ptr<QueueDisc> queue4)
{
uint32_t qSize4 = StaticCast<RedQueueDisc> (queue4)->GetQueueSize ();
avgQueueSize4 += qSize4;
checkTimes4++;
// check queue size every 1/100 of a second
Simulator::Schedule (Seconds (0.01), &CheckQueueSize4, queue4);
std::ofstream fPlotQueue4 (filePlotQueue4.str ().c_str (), std::ios::out|std::ios::app);
fPlotQueue4 << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << qSize4 << std::endl;
fPlotQueue4.close ();
std::ofstream fPlotQueueAvg4 (filePlotQueueAvg4.str ().c_str (), std::ios::out|std::ios::app);
fPlotQueueAvg4 << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << avgQueueSize4 / checkTimes4 << std::endl;
fPlotQueueAvg4.close ();
}
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static void
CwndTracer (uint32_t oldval, uint32_t newval)
{
if (firstCwnd)
{
*cWndStream->GetStream () << "0.0 " << oldval << std::endl;
firstCwnd = false;
}
*cWndStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval << std::endl;
cWndValue = newval;
if (!firstSshThr)
{
*ssThreshStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << ssThreshValue << std::endl;
}
}
static void
CwndTracer2 (uint32_t oldval2, uint32_t newval2)
{
if (firstCwnd2)
{
*cWndStream2->GetStream () << "0.0 " << oldval2 << std::endl;
firstCwnd2 = false;
}
*cWndStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval2 << std::endl;
cWndValue2 = newval2;
if (!firstSshThr2)
{
*ssThreshStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << ssThreshValue2 << std::endl;
}
}
static void
CwndTracer4 (uint32_t oldval4, uint32_t newval4)
{
if (firstCwnd4)
{
*cWndStream4->GetStream () << "0.0 " << oldval4 << std::endl;
firstCwnd4 = false;
}
*cWndStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval4 << std::endl;
cWndValue4 = newval4;
if (!firstSshThr4)
{
*ssThreshStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << ssThreshValue4 << std::endl;
}
}
static void
SsThreshTracer (uint32_t oldval, uint32_t newval)
{
if (firstSshThr)
{
*ssThreshStream->GetStream () << "0.0 " << oldval << std::endl;
firstSshThr = false;
}
*ssThreshStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval << std::endl;
ssThreshValue = newval;
if (!firstCwnd)
{
*cWndStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << cWndValue << std::endl;
}
}
static void
SsThreshTracer2 (uint32_t oldval2, uint32_t newval2)
{
if (firstSshThr2)
{
*ssThreshStream2->GetStream () << "0.0 " << oldval2 << std::endl;
firstSshThr2 = false;
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}
*ssThreshStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval2 << std::endl;
ssThreshValue2 = newval2;
if (!firstCwnd2)
{
*cWndStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << cWndValue2 << std::endl;
}
}
static void
SsThreshTracer4 (uint32_t oldval4, uint32_t newval4)
{
if (firstSshThr4)
{
*ssThreshStream4->GetStream () << "0.0 " << oldval4 << std::endl;
firstSshThr4 = false;
}
*ssThreshStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval4 << std::endl;
ssThreshValue4 = newval4;
if (!firstCwnd4)
{
*cWndStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << cWndValue4 << std::endl;
}
}
static void
RttTracer (Time oldval, Time newval)
{
if (firstRtt)
{
*rttStream->GetStream () << "0.0 " << oldval.GetSeconds () << std::endl;
firstRtt = false;
}
*rttStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval.GetSeconds () << std::endl;
}
static void
RttTracer2 (Time oldval2, Time newval2)
{
if (firstRtt2)
{
*rttStream2->GetStream () << "0.0 " << oldval2.GetSeconds () << std::endl;
firstRtt2 = false;
}
*rttStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval2.GetSeconds () << std::endl;
}
static void
RttTracer4 (Time oldval4, Time newval4)
{
if (firstRtt4)
{
*rttStream4->GetStream () << "0.0 " << oldval4.GetSeconds () << std::endl;
firstRtt4 = false;
}
*rttStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval4.GetSeconds () << std::endl;
}
static void
RtoTracer (Time oldval, Time newval)
{
if (firstRto)
{
*rtoStream->GetStream () << "0.0 " << oldval.GetSeconds () << std::endl;
firstRto = false;
}
*rtoStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval.GetSeconds () << std::endl;
}
static void
RtoTracer2 (Time oldval2, Time newval2)
{
if (firstRto2)
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{
*rtoStream2->GetStream () << "0.0 " << oldval2.GetSeconds () << std::endl;
firstRto2 = false;
}
*rtoStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval2.GetSeconds () << std::endl;
}
static void
RtoTracer4 (Time oldval4, Time newval4)
{
if (firstRto4)
{
*rtoStream4->GetStream () << "0.0 " << oldval4.GetSeconds () << std::endl;
firstRto4 = false;
}
*rtoStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << newval4.GetSeconds () << std::endl;
}
static void
NextTxTracer (SequenceNumber32 old, SequenceNumber32 nextTx)
{
*nextTxStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << nextTx << std::endl;
}
static void
NextTxTracer2 (SequenceNumber32 old2, SequenceNumber32 nextTx2)
{
*nextTxStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << nextTx2 << std::endl;
}
static void
NextTxTracer4 (SequenceNumber32 old4, SequenceNumber32 nextTx4)
{
*nextTxStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << nextTx4 << std::endl;
}
static void
InFlightTracer (uint32_t old, uint32_t inFlight)
{
*inFlightStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << inFlight << std::endl;
}
static void
InFlightTracer2 (uint32_t old2, uint32_t inFlight2)
{
*inFlightStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << inFlight2 << std::endl;
}
static void
InFlightTracer4 (uint32_t old4, uint32_t inFlight4)
{
*inFlightStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << inFlight4 << std::endl;
}
static void
NextRxTracer (SequenceNumber32 old, SequenceNumber32 nextRx)
{
*nextRxStream->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << nextRx << std::endl;
}
static void
NextRxTracer2 (SequenceNumber32 old2, SequenceNumber32 nextRx2)
{
*nextRxStream2->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << nextRx2 << std::endl;
}
static void
NextRxTracer4 (SequenceNumber32 old4, SequenceNumber32 nextRx4)
{
*nextRxStream4->GetStream () << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << nextRx4 << std::endl;
}
static void
TraceCwnd (std::string cwnd_tr_file_name)
{
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AsciiTraceHelper ascii;
cWndStream = ascii.CreateFileStream (cwnd_tr_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/CongestionWindow", MakeCallback
(&CwndTracer));
}
static void
TraceCwnd2 (std::string cwnd_tr_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii2;
cWndStream2 = ascii2.CreateFileStream (cwnd_tr_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/CongestionWindow", MakeCallback
(&CwndTracer2));
}
static void
TraceCwnd4 (std::string cwnd_tr_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii4;
cWndStream4 = ascii4.CreateFileStream (cwnd_tr_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/CongestionWindow", MakeCallback
(&CwndTracer4));
}
static void
TraceSsThresh (std::string ssthresh_tr_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
ssThreshStream = ascii.CreateFileStream (ssthresh_tr_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/SlowStartThreshold", MakeCallback
(&SsThreshTracer));
}
static void
TraceSsThresh2 (std::string ssthresh_tr_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii;
ssThreshStream2 = ascii.CreateFileStream (ssthresh_tr_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/SlowStartThreshold", MakeCallback
(&SsThreshTracer2));
}
static void
TraceSsThresh4 (std::string ssthresh_tr_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii;
ssThreshStream4 = ascii.CreateFileStream (ssthresh_tr_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/SlowStartThreshold", MakeCallback
(&SsThreshTracer4));
}
static void
TraceRtt (std::string rtt_tr_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
rttStream = ascii.CreateFileStream (rtt_tr_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTT", MakeCallback (&RttTracer));
}
static void
TraceRtt2 (std::string rtt_tr_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii2;
rttStream2 = ascii2.CreateFileStream (rtt_tr_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTT", MakeCallback (&RttTracer2));
}
static void
TraceRtt4 (std::string rtt_tr_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii4;
rttStream4 = ascii4.CreateFileStream (rtt_tr_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTT", MakeCallback (&RttTracer4));
}
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static void
TraceRto (std::string rto_tr_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
rtoStream = ascii.CreateFileStream (rto_tr_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTO", MakeCallback (&RtoTracer));
}
static void
TraceRto2 (std::string rto_tr_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii;
rtoStream2 = ascii.CreateFileStream (rto_tr_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTO", MakeCallback (&RtoTracer2));
}
static void
TraceRto4 (std::string rto_tr_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii;
rtoStream4 = ascii.CreateFileStream (rto_tr_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RTO", MakeCallback (&RtoTracer4));
}
static void
TraceNextTx (std::string &next_tx_seq_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
nextTxStream = ascii.CreateFileStream (next_tx_seq_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/NextTxSequence", MakeCallback
(&NextTxTracer));
}
static void
TraceNextTx2 (std::string &next_tx_seq_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii;
nextTxStream2 = ascii.CreateFileStream (next_tx_seq_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/NextTxSequence", MakeCallback
(&NextTxTracer2));
}
static void
TraceNextTx4 (std::string &next_tx_seq_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii;
nextTxStream4 = ascii.CreateFileStream (next_tx_seq_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/NextTxSequence", MakeCallback
(&NextTxTracer4));
}
static void
TraceInFlight (std::string &in_flight_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
inFlightStream = ascii.CreateFileStream (in_flight_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/BytesInFlight", MakeCallback
(&InFlightTracer));
}
static void
TraceInFlight2 (std::string &in_flight_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii;
inFlightStream2 = ascii.CreateFileStream (in_flight_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/BytesInFlight", MakeCallback
(&InFlightTracer2));
}
static void
TraceInFlight4 (std::string &in_flight_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii;
inFlightStream4 = ascii.CreateFileStream (in_flight_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/BytesInFlight", MakeCallback
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(&InFlightTracer4));
}
static void
TraceNextRx (std::string &next_rx_seq_file_name)
{
AsciiTraceHelper ascii;
nextRxStream = ascii.CreateFileStream (next_rx_seq_file_name.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/0/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RxBuffer/NextRxSequence", MakeCallback
(&NextRxTracer));
}
static void
TraceNextRx2 (std::string &next_rx_seq_file_name2)
{
AsciiTraceHelper ascii;
nextRxStream2 = ascii.CreateFileStream (next_rx_seq_file_name2.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/1/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RxBuffer/NextRxSequence", MakeCallback
(&NextRxTracer2));
}
static void
TraceNextRx4 (std::string &next_rx_seq_file_name4)
{
AsciiTraceHelper ascii;
nextRxStream4 = ascii.CreateFileStream (next_rx_seq_file_name4.c_str ());
Config::ConnectWithoutContext ("/NodeList/2/$ns3::TcpL4Protocol/SocketList/*/RxBuffer/NextRxSequence", MakeCallback
(&NextRxTracer4));
}
//###### PROGRAMA PRINCIPAL
int
main (int argc, char *argv[])
{
#ifdef NS3_MPI
// ##### DEFINIÇÕES DE LOG - HABILITAR QUANDO NECESSÁRIO
//LogComponentEnable ("UdpClient", LOG_LEVEL_INFO);
//LogComponentEnable ("UdpServer", LOG_LEVEL_INFO);
//LogComponentEnable ("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
//LogComponentEnable ("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);
//LogComponentEnable ("PacketSink", LOG_LEVEL_INFO);
//LogComponentEnable("TcpVariantsComparison", LOG_LEVEL_ALL);
//LogComponentEnable("BulkSendApplication", LOG_LEVEL_INFO);
//LogComponentEnable("PfifoFastQueueDisc", LOG_LEVEL_ALL);
// ESPECIFICAR O INÍCIO DA SIMULAÇÃO
float start_time = 0.1;
// ##### DEFINIÇÕES DE VARIÁVEIS - UTILIZADAS EM DIFERENTES CENÁRIOS DE TESTES
uint16_t num_flows = 1;
bool sack = true;
std::string CenarioNumber = "2-BETA"; // NOMEANDO O CENARIO
uint32_t mtu_bytes = 128; // MTU PARA OS PACOTES FIX
uint32_t run = 0; // VARIÁVEL UTILIZADA PARA GERAÇÃO DE TESTES RANDOMICOS. UTILIZAR DE 0 A 7 PARA
OBTER DIFERENTES RESULTADOS
bool McastApp = true; // HABILITAR O TRÁFEGO MULTICAST
uint16_t NumberOfClientsVegas = 32; // QUANTIDADE DE PARTICIPANTES UTILIZANDO O ALGORITMO TCP VEGAS
uint16_t NumberOfClientsNewReno = 32; // QUANTIDADE DE PARTICIPANTES UTILIZANDO O ALGORITMO TCP
NEWRENO
uint16_t NumberOfClientsCubic = 32; // QUANTIDADE DE PARTICIPANTES UTILIZANDO O ALGORITMO TCP CUBIC
uint16_t NumberOfClientsVegasProbe = 1; // NÃO ALTERAR. VALOR PARA DEFINIR A PROBE P/ COLETA DE
EVIDENCIAS
uint16_t NumberOfClientsNewRenoProbe = 1; // NÃO ALTERAR. VALOR PARA DEFINIR A PROBE P/ COLETA DE
EVIDENCIAS
uint16_t NumberOfClientsCubicProbe = 1; // NÃO ALTERAR. VALOR PARA DEFINIR A PROBE P/ COLETA DE
EVIDENCIAS
//DEFINIÇÃO DO TIPO DE FILA NAS INTERFACES ENTRE O SWITCH PARTICIPANTE E O ROTEADOR
std::string queue_disc_type = "ns3::RedQueueDisc"; // "ns3::RedQueueDisc" / "ns3::CoDelQueueDisc" /
"ns3::PfifoFastQueueDisc"
std::string pathOut;
pathOut = "."; // Current directory
std::string transport_prot_Vegas = "TcpVegas";
std::string transport_prot_NewReno = "TcpNewReno";
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std::string transport_prot_Cubic = "TcpBic";
uint16_t NodeToBeTraced = 0; // 0>Client0 - 1>Client1 - - - uint16_t NodeToBeTraced2 = 1; // 0>Client0 - 1>Client1 - - - uint16_t NodeToBeTraced4 = 2; // 0>Client0 - 1>Client1 - - - uint32_t mcast_packetsize = 768;
double error_p = 0.01;
double fixdata_mbytes = 0;
double mcastdata_mbytes = 0;
DataRate mcast_datarate ("20Mbps");
DataRate fix_datarate ("1Mbps");
float duration = 20.0;
float delta_tracing_time = (start_time * NodeToBeTraced) + 0.1;
float delta_tracing_time2 = (start_time * NodeToBeTraced2) + 0.1;
float delta_tracing_time4 = (start_time * NodeToBeTraced4) + 0.1;
//DEFININDO A BANDA DOS LINKS DE COMUNICAÇÃO DO CENÁRIO
std::string bandwidthClientSwitchLink = "10Gbps";
std::string delayClientSwitchLink = "1ms";
std::string bandwidthSwitchRouterLink = "1Gbps";
std::string delaySwitchRouterLink = "3ms";
std::string bandwidthRouterServerLink = "10Gbps";
std::string delayRouterServerLink = "1ms";
// ### VARIÁVEIS PARA HABILITAR/DESABILITAR O TRACE DE INFORMAÇÃO. UTILIZADA PARA ANÁLISE.
bool tracing = true;
bool writeQueueForPlot = false;
bool AnimationEnabled = false;
bool FlowMonitorEnabled = false;
Ptr<FlowMonitor> flowMonitor;
bool pcapClientEnabled = false;
bool pcapServerEnabled = false;
bool pcapSwitchRouterEnabled = false;
bool asciiEnabled = false;
bool pcap_nanosec = false;
if (pcap_nanosec)
{
Config::SetDefault ("ns3::PcapFileWrapper::NanosecMode", BooleanValue (true));
}
bool GlobalUnicastRouting = true;
bool nullmsg = false;
//##VARIAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA DEFINIÇÃO DE ALGORITMO TCP
transport_prot_Vegas = std::string ("ns3::") + transport_prot_Vegas;
transport_prot_NewReno = std::string ("ns3::") + transport_prot_NewReno;
transport_prot_Cubic = std::string ("ns3::") + transport_prot_Cubic;
// ##### INTERPRETADORES DA LINHA DE COMANDO UTILIZADO PARA PASSAGEM DE COMANDOS NO
MOMENTO DA EXECUÇÃO
CommandLine cmd;
cmd.AddValue ("CenarioNumber", "Prefix of output trace file", CenarioNumber);
cmd.AddValue ("nullmsg", "Enable the use of null-message synchronization", nullmsg);
cmd.AddValue ("tracing", "Enable pcap tracing", tracing);
if(nullmsg)
{
GlobalValue::Bind ("SimulatorImplementationType",
StringValue
("ns3::NullMessageSimulatorImpl"));
}
else
{
GlobalValue::Bind ("SimulatorImplementationType",
StringValue
("ns3::DistributedSimulatorImpl"));
}
cmd.AddValue ("transport_prot_Vegas", "Transport protocol to use: TcpNewReno, "
"TcpHybla, TcpHighSpeed, TcpHtcp, TcpVegas, TcpScalable, TcpVeno, "
"TcpBic, TcpYeah, TcpIllinois, , TcpVegas, TcpWestwood, TcpWestwoodPlus, TcpLedbat ",
transport_prot_Vegas);
cmd.AddValue ("transport_prot_NewReno", "Transport protocol to use: TcpNewReno, "
"TcpHybla, TcpHighSpeed, TcpHtcp, TcpVegas, TcpScalable, TcpVeno, "
"TcpBic, TcpYeah, TcpIllinois, , TcpVegas, TcpWestwood, TcpWestwoodPlus, TcpLedbat ",
transport_prot_NewReno);
cmd.AddValue ("transport_prot_Cubic", "Transport protocol to use: TcpNewReno, "
"TcpHybla, TcpHighSpeed, TcpHtcp, TcpVegas, TcpScalable, TcpVeno, "
"TcpBic, TcpYeah, TcpIllinois, , TcpVegas, TcpWestwood, TcpWestwoodPlus, TcpLedbat ", transport_prot_Cubic);
cmd.AddValue ("error_p", "Packet error rate", error_p);
cmd.AddValue ("bandwidthClientSwitchLink", "Bandwidth for Client Switch link", bandwidthClientSwitchLink);
cmd.AddValue ("delayClientSwitchLink", "Delay for Client Switch link", delayClientSwitchLink);
cmd.AddValue ("bandwidthSwitchRouterLink", "Bandwidth for Switch Router link", bandwidthSwitchRouterLink);
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cmd.AddValue ("delaySwitchRouterLink", "Delay for Switch Router link", delaySwitchRouterLink);
cmd.AddValue ("bandwidthRouterServerLink", "Bandwidth for Router Server link", bandwidthRouterServerLink);
cmd.AddValue ("delayRouterServerLink", "Delay for Client Switch link", delayRouterServerLink);
cmd.AddValue ("tracing", "Flag to enable/disable tracing", tracing);
cmd.AddValue ("fix_datarate", "Data rate for FIX TCP sessions", fix_datarate);
cmd.AddValue ("mcast_datarate", "Data rate for Multicast Flows", mcast_datarate);
cmd.AddValue ("fixdata_mbytes", "Number of Megabytes of data to transmit", fixdata_mbytes);
cmd.AddValue ("mcastdata_mbytes", "Number of Megabytes of multicast data to transmit", mcastdata_mbytes);
cmd.AddValue ("mtu", "Size of IP packets to send in bytes", mtu_bytes);
cmd.AddValue ("num_flows", "Number of flows", num_flows);
cmd.AddValue ("duration", "Time to allow flows to run in seconds", duration);
cmd.AddValue ("run", "Run index (for setting repeatable seeds)", run);
cmd.AddValue ("NumberOfClientsVegas", "Number of Client Vegas", NumberOfClientsVegas);
cmd.AddValue ("NumberOfClientsNewReno", "Number of Client NewReno", NumberOfClientsNewReno);
cmd.AddValue ("NumberOfClientsCubic", "Number of Client Cubic", NumberOfClientsCubic);
cmd.AddValue ("queue_disc_type", "Queue disc type for gateway (ns3::RedQueueDisc / ns3::CoDelQueueDisc /
ns3::PfifoFastQueueDisc", queue_disc_type);
cmd.AddValue ("sack", "Enable or disable SACK option", sack);
cmd.AddValue ("McastApp", "Enable or disable Multicast traffic", McastApp);
cmd.AddValue ("writeQueueForPlot", "Enable or disable queue-trace", writeQueueForPlot);
cmd.Parse (argc, argv);
std::stringstream run_ss;
run_ss << run;
std::string run_str = run_ss.str();
std::stringstream mtu_ss;
mtu_ss << mtu_bytes;
std::string mtu_str = mtu_ss.str();
std::string prefix_file_name = "BP-20170808-Cenario"+CenarioNumber+"-ClientVegas-MTU"+ mtu_str +"-Run" + run_str;
std::string prefix_file_nameNode2 = "BP-20170808-Cenario"+CenarioNumber+"-ClientNewReno-MTU"+ mtu_str +"-Run" +
run_str;
std::string prefix_file_nameNode4 = "BP-20170808-Cenario"+CenarioNumber+"-ClientCubic-MTU"+ mtu_str +"-Run" +
run_str;
//##DEFINIÇÃO DE NÚMERO ALEATÓRIO PARA USO NAS FUNÇÕES ALEATÓRIAS
SeedManager::SetSeed (1);
SeedManager::SetRun (run);
// TEMPO DE PARADA DA SIMULAÇÃO
float stop_time = start_time + duration;
// ### DEFINIÇÕES DA TOPOLOGIA
uint16_t NumberOfClients = NumberOfClientsVegas + NumberOfClientsNewReno + NumberOfClientsCubic +
NumberOfClientsVegasProbe + NumberOfClientsNewRenoProbe + NumberOfClientsCubicProbe;
uint16_t NumberOfServers = 4;
// CRIAÇÃO DOS CABEÇALHOS TCP
Header* temp_header = new Ipv4Header ();
uint32_t ip_header = temp_header->GetSerializedSize ();
NS_LOG_LOGIC ("IP Header size is: " << ip_header);
delete temp_header;
temp_header = new TcpHeader ();
uint32_t tcp_header = temp_header->GetSerializedSize ();
NS_LOG_LOGIC ("TCP Header size is: " << tcp_header);
delete temp_header;
uint32_t tcp_adu_size = mtu_bytes - 20 - (ip_header + tcp_header);
NS_LOG_LOGIC ("TCP ADU size is: " << tcp_adu_size);
// 4 MB of TCP buffer
Config::SetDefault ("ns3::TcpSocket::RcvBufSize", UintegerValue (4096000));
Config::SetDefault ("ns3::TcpSocket::SndBufSize", UintegerValue (4096000));
Config::SetDefault ("ns3::TcpSocketBase::Sack", BooleanValue (sack));
// ##### HABILITANDO A FUNÇÃO DE PARALELISMO DOS COMPONENTES
MpiInterface::Enable (&argc, &argv);
uint32_t systemId = MpiInterface::GetSystemId ();
uint32_t systemCount = MpiInterface::GetSize ();
if (systemCount != 2)
{
std::cout << "This simulation requires 2 and only 2 logical processors." << std::endl;
return 1;
}
//##CRIANDO A TOPOLOGIA DA SIMULAÇÃO - DEFINIÇÃO DE NODES, PILHAS, LINKS, BANDAS, ETC
NS_LOG_UNCOND("\n!!!Building test Scenario...");
NodeContainer clientProbeVegas;
clientProbeVegas.Create (NumberOfClientsVegasProbe, 0);
NodeContainer clientProbeNewReno;
clientProbeNewReno.Create (NumberOfClientsNewRenoProbe, 0);
NodeContainer clientProbeCubic;
clientProbeCubic.Create (NumberOfClientsCubicProbe, 0);
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Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpVegas::GetTypeId ()));
NodeContainer clientNodeVegas;
clientNodeVegas.Create (NumberOfClientsVegas, 0);
InternetStackHelper stackVegas;
stackVegas.Install (clientNodeVegas);
stackVegas.Install (clientProbeVegas);
Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpNewReno::GetTypeId ()));
NodeContainer clientNodeNewReno;
clientNodeNewReno.Create (NumberOfClientsNewReno, 0);
InternetStackHelper stackNewReno;
stackNewReno.Install (clientNodeNewReno);
stackNewReno.Install (clientProbeNewReno);
Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpBic::GetTypeId ()));
NodeContainer clientNodeCubic;
clientNodeCubic.Create (NumberOfClientsCubic, 0);
InternetStackHelper stackCubic;
stackCubic.Install (clientNodeCubic);
stackCubic.Install (clientProbeCubic);
NodeContainer clientNode;
clientNode.Add (clientProbeVegas);
clientNode.Add (clientProbeNewReno);
clientNode.Add (clientProbeCubic);
clientNode.Add (clientNodeVegas);
clientNode.Add (clientNodeNewReno);
clientNode.Add (clientNodeCubic);
Config::SetDefault ("ns3::TcpL4Protocol::SocketType", TypeIdValue (TcpNewReno::GetTypeId ()));
NodeContainer switchNode;
switchNode.Create (NumberOfClients, 0);
NodeContainer routerNodes;
Ptr<Node> routerNode1 = CreateObject<Node> (1);
routerNodes.Add (routerNode1);
NodeContainer serverNode;
serverNode.Create (NumberOfServers, 1);
Ptr<UniformRandomVariable> uv = CreateObject<UniformRandomVariable> ();
uv->SetStream (50);
RateErrorModel error_model;
error_model.SetRandomVariable (uv);
error_model.SetUnit (RateErrorModel::ERROR_UNIT_PACKET);
error_model.SetRate (error_p);
PointToPointHelper ClientSwitchLink;
ClientSwitchLink.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue (bandwidthClientSwitchLink));
ClientSwitchLink.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue (delayClientSwitchLink));
PointToPointHelper SwitchRouterLink;
SwitchRouterLink.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue (bandwidthSwitchRouterLink));
SwitchRouterLink.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue (delaySwitchRouterLink));
SwitchRouterLink.SetDeviceAttribute ("ReceiveErrorModel", PointerValue (&error_model));
PointToPointHelper RouterServerLink;
RouterServerLink.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue (bandwidthRouterServerLink));
RouterServerLink.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue (delayRouterServerLink));
NS_LOG_UNCOND("\n!!!Enabling TCP/IP Stacks...");
InternetStackHelper stack;
stack.Install (switchNode);
stack.Install (routerNodes);
stack.Install (serverNode);
// CoDel PARAMETROS
uint32_t size = 8000;
Config::SetDefault ("ns3::CoDelQueueDisc::Mode", EnumValue (CoDelQueueDisc::QUEUE_DISC_MODE_BYTES));
Config::SetDefault ("ns3::CoDelQueueDisc::MaxBytes", UintegerValue (size));
// FIFO PARAMETROS
Config::SetDefault ("ns3::PfifoFastQueueDisc::Limit", UintegerValue (size / mtu_bytes));
// RED PARAMETROS
NS_LOG_INFO ("Set RED params");
uint32_t meanPktSize = 500;
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::Mode", StringValue ("QUEUE_DISC_MODE_PACKETS"));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::MeanPktSize", UintegerValue (meanPktSize));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::Wait", BooleanValue (true));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::Gentle", BooleanValue (true));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::QW", DoubleValue (0.002));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::MinTh", DoubleValue (5));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::MaxTh", DoubleValue (15));
Config::SetDefault ("ns3::RedQueueDisc::QueueLimit", UintegerValue (size / mtu_bytes));
// ===DEFINIÇÃO DO CONTROLE DE FILA
TrafficControlHelper tchPfifo;
tchPfifo.SetRootQueueDisc ("ns3::PfifoFastQueueDisc");
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TrafficControlHelper tchCoDel;
tchCoDel.SetRootQueueDisc ("ns3::CoDelQueueDisc");
TrafficControlHelper tchRed;
tchRed.SetRootQueueDisc ("ns3::RedQueueDisc");
NetDeviceContainer ClientDevices;
NetDeviceContainer SwitchClientDevices;
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
NetDeviceContainer temp = ClientSwitchLink.Install (clientNode.Get (i), switchNode.Get (i));
tchPfifo.Install (temp); //Queeing
ClientDevices.Add (temp.Get (0));
SwitchClientDevices.Add (temp.Get (1));
}
NetDeviceContainer SwitchRouterDevices;
NetDeviceContainer RouterSwitchDevices;
QueueDiscContainer queueDiscs;
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
NetDeviceContainer temp = SwitchRouterLink.Install (switchNode.Get (i), routerNodes.Get (0));
//Queueing
if (queue_disc_type.compare ("ns3::PfifoFastQueueDisc") == 0)
{
queueDiscs.Add (tchPfifo.Install (temp));
}
else if (queue_disc_type.compare ("ns3::CoDelQueueDisc") == 0)
{
queueDiscs.Add (tchCoDel.Install (temp));
}
else if (queue_disc_type.compare ("ns3::RedQueueDisc") == 0)
{
queueDiscs.Add (tchRed.Install (temp));
}
else
{
NS_FATAL_ERROR ("Queue not recognized. Allowed values are ns3::CoDelQueueDisc or
ns3::PfifoFastQueueDisc");
}
//
SwitchRouterDevices.Add (temp.Get (0));
RouterSwitchDevices.Add (temp.Get (1));
}
NetDeviceContainer RouterServerDevices;
NetDeviceContainer ServerDevices;
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfServers; ++i)
{
NetDeviceContainer temp = RouterServerLink.Install (routerNodes.Get (0), serverNode.Get (i));
tchPfifo.Install (temp); //Queeing
RouterServerDevices.Add (temp.Get (0));
ServerDevices.Add (temp.Get (1));
}
Ipv4InterfaceContainer ClientInterfaces;
Ipv4InterfaceContainer SwitchClientInterfaces;
Ipv4InterfaceContainer SwitchRouterInterfaces;
Ipv4InterfaceContainer RouterSwitchInterfaces;
Ipv4InterfaceContainer RouterServerInterfaces;
Ipv4InterfaceContainer ServerInterfaces;
// DEFINIÇÃO DE ENDEREÇAMENTO IP
Ipv4AddressHelper ClientSwitchAddress;
ClientSwitchAddress.SetBase ("172.16.0.0", "255.255.255.0");
Ipv4AddressHelper SwitchRouterAddress;
SwitchRouterAddress.SetBase ("10.1.0.0", "255.255.255.0");
Ipv4AddressHelper RouterServerAddress;
RouterServerAddress.SetBase ("192.168.0.0", "255.255.255.0");
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
NetDeviceContainer ndc;
ndc.Add (ClientDevices.Get (i));
ndc.Add (SwitchClientDevices.Get (i));
Ipv4InterfaceContainer ifc = ClientSwitchAddress.Assign (ndc);
ClientInterfaces.Add (ifc.Get (0));
SwitchClientInterfaces.Add (ifc.Get (1));
ClientSwitchAddress.NewNetwork ();
}
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for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
NetDeviceContainer ndc;
ndc.Add (SwitchRouterDevices.Get (i));
ndc.Add (RouterSwitchDevices.Get (i));
Ipv4InterfaceContainer ifc = SwitchRouterAddress.Assign (ndc);
SwitchRouterInterfaces.Add (ifc.Get (0));
RouterSwitchInterfaces.Add (ifc.Get (1));
SwitchRouterAddress.NewNetwork ();
}
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfServers; ++i)
{
NetDeviceContainer ndc;
ndc.Add (RouterServerDevices.Get (i));
ndc.Add (ServerDevices.Get (i));
Ipv4InterfaceContainer ifc = RouterServerAddress.Assign (ndc);
RouterServerInterfaces.Add (ifc.Get (0));
ServerInterfaces.Add (ifc.Get (1));
RouterServerAddress.NewNetwork ();
}
NS_LOG_UNCOND("\n!!!Configuring/enabling Multicast Routing...");
// #### Configuring/enabling Multicast
//
// Now we can configure multicasting. As depicted above, the multicast
// source is at serverNodes, which we assigned the IP address of 192.168.0.0
// earlier. We need to define a multicast group to send packets to. This
// can be any multicast address from 224.0.0.0 through 239.255.255.255
// (avoiding the reserved routing protocol addresses).
// Based on actual number of multicast groups announced by B³ (Brazil's exchange) There will be distributes 160 mcast
// among serversNodes(MD).
// ref.:http://www.bmfbovespa.com.br/en_us/services/market-data/market-data-platform/
Ipv4Address multicastSource1 (ServerInterfaces.GetAddress (0));
Ipv4Address multicastGroup1 ("225.1.2.1");
Ipv4Address multicastSource2 (ServerInterfaces.GetAddress (2));
Ipv4Address multicastGroup2 ("225.1.2.2");
Ipv4StaticRoutingHelper multicast;
// 1.1) Configure static multicast route on node router toward to all nodes switches
// serverNode(MD)(node 0) to router
Ptr<Node> multicastRouter1 = routerNodes.Get (0); // The node in question
Ptr<NetDevice> inputIf1 = RouterServerDevices.Get (0); // The input NetDevice
NetDeviceContainer outputDevices1; // A container of output NetDevices
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
outputDevices1.Add (RouterSwitchDevices.Get (i)); // (toward to all switches)
}
multicast.AddMulticastRoute (multicastRouter1, multicastSource1,
multicastGroup1, inputIf1, outputDevices1);
// serverNode(MD)(node 2) to router
Ptr<Node> multicastRouter2 = routerNodes.Get (0); // The node in question
Ptr<NetDevice> inputIf2 = RouterServerDevices.Get (2); // The input NetDevice
NetDeviceContainer outputDevices2; // A container of output NetDevices
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
outputDevices2.Add (RouterSwitchDevices.Get (i)); // (toward to all switches)
}
multicast.AddMulticastRoute (multicastRouter2, multicastSource2,
multicastGroup2, inputIf2, outputDevices2);
// 1.2) Configure static multicast route on node switches toward to all node Servers
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
Ptr<Node> multicastRouter = switchNode.Get (i); // The node in question
Ptr<NetDevice> inputIf = SwitchRouterDevices.Get (i); // The input NetDevice
NetDeviceContainer outputDevices; // A container of output NetDevices
outputDevices.Add (SwitchClientDevices.Get (i)); // (toward to all servers)
multicast.AddMulticastRoute (multicastRouter, multicastSource1,
multicastGroup1, inputIf, outputDevices);
multicast.AddMulticastRoute (multicastRouter, multicastSource2,
multicastGroup2, inputIf, outputDevices);
}
// 2) Set up a default multicast route on the sender n0 and n2
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Ptr<Node> sender1 = serverNode.Get (0);
Ptr<NetDevice> senderIf1 = ServerDevices.Get (0);
multicast.SetDefaultMulticastRoute (sender1, senderIf1);
Ptr<Node> sender2 = serverNode.Get (2);
Ptr<NetDevice> senderIf2 = ServerDevices.Get (2);
multicast.SetDefaultMulticastRoute (sender2, senderIf2);
NS_LOG_UNCOND("\n!!!Configuring/enabling GlobalUnicastRouting Routing...");
if (GlobalUnicastRouting)
{
Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables ();
}
//###### CAMADA DE APLICAÇÃO
if(McastApp)
{
NS_LOG_UNCOND("\n!!!Configuring/enabling Multicast flows...");
uint16_t multicastPort = 12000; // Discard port (RFC 863)
if (systemId == 1)
{
OnOffHelper mcastOnOffSender ("ns3::UdpSocketFactory",
Address (InetSocketAddress (multicastGroup1,
multicastPort)));
mcastOnOffSender.SetAttribute
("OnTime", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));
mcastOnOffSender.SetAttribute
("OffTime", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (mcast_packetsize));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (0));
mcastOnOffSender.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (mcast_datarate));
OnOffHelper mcastOnOffSender1 ("ns3::UdpSocketFactory",
Address (InetSocketAddress (multicastGroup2,
multicastPort)));
mcastOnOffSender1.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (mcast_packetsize));
mcastOnOffSender1.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (mcastdata_mbytes));
mcastOnOffSender1.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (mcast_datarate));
ApplicationContainer srcMcastCont1 = mcastOnOffSender.Install (serverNode.Get (0));
ApplicationContainer srcMcastCont2 = mcastOnOffSender1.Install (serverNode.Get (2));
srcMcastCont1.Start (Seconds (start_time));
srcMcastCont1.Stop (Seconds (stop_time));
srcMcastCont2.Start (Seconds (start_time));
srcMcastCont2.Stop (Seconds (stop_time));
}
if (systemId == 0)
{
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
PacketSinkHelper sinkMcastRcvr ("ns3::UdpSocketFactory",
InetSocketAddress
(Ipv4Address::GetAny (), multicastPort));
ApplicationContainer sinkMcastCont = sinkMcastRcvr.Install (clientNode.Get (i));
sinkMcastCont.Start (Seconds (start_time));
sinkMcastCont.Stop (Seconds (stop_time));
}
}
}
NS_LOG_UNCOND("\n!!!Enabling TCP Flows...");
uint16_t portTCP = 50000;
Address sinkLocalAddress (InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny (), portTCP));
PacketSinkHelper sinkHelper ("ns3::TcpSocketFactory", sinkLocalAddress);
if (systemId == 1)
{
sinkHelper.SetAttribute ("Protocol", TypeIdValue (TcpSocketFactory::GetTypeId ()));
ApplicationContainer sinkApp = sinkHelper.Install (serverNode.Get (1));
sinkApp.Start (Seconds (start_time));
sinkApp.Stop (Seconds (stop_time));
}
if (systemId == 0)
{
for (uint16_t i = 0; i < NumberOfClients ; i++)
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{
AddressValue remoteAddress (InetSocketAddress (ServerInterfaces.GetAddress
(1), portTCP));
Config::SetDefault ("ns3::TcpSocket::SegmentSize", UintegerValue
(tcp_adu_size));
OnOffHelper FIX ("ns3::TcpSocketFactory", Address ());
FIX.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));
FIX.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));
FIX.SetAttribute ("Remote", remoteAddress);
FIX.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (fixdata_mbytes));
FIX.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (fix_datarate));
ApplicationContainer sourceApp = FIX.Install (clientNode.Get (i));
sourceApp.Start (Seconds ((start_time * i)+ 0.1));
sourceApp.Stop (Seconds (stop_time - 1));
}
}

// #### HABILITANDO AS FUNÇAO DE LOG E TRACE
if (tracing == true)
{
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceCwnd, prefix_file_name + "-cwnd.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceSsThresh, prefix_file_name + "-ssth.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceRtt, prefix_file_name + "-rtt.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceRto, prefix_file_name + "-rto.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceNextTx, prefix_file_name + "-next-tx.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.0002), &TraceInFlight, prefix_file_name + "-inflight.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time + 0.1), &TraceNextRx, prefix_file_name + "-next-rx.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.0002), &TraceCwnd2, prefix_file_nameNode2 + "-cwnd.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.0002), &TraceSsThresh2, prefix_file_nameNode2 + "-ssth.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.0002), &TraceRtt2, prefix_file_nameNode2 + "-rtt.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.0002), &TraceRto2, prefix_file_nameNode2 + "-rto.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.0002), &TraceNextTx2, prefix_file_nameNode2 + "-next-tx.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.0002), &TraceInFlight2, prefix_file_nameNode2 + "-inflight.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time2 + 0.1), &TraceNextRx2, prefix_file_nameNode2 + "-next-rx.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.0002), &TraceCwnd4, prefix_file_nameNode4 + "-cwnd.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.0002), &TraceSsThresh4, prefix_file_nameNode4 + "-ssth.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.0002), &TraceRtt4, prefix_file_nameNode4 + "-rtt.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.0002), &TraceRto4, prefix_file_nameNode4 + "-rto.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.0002), &TraceNextTx4, prefix_file_nameNode4 + "-next-tx.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.0002), &TraceInFlight4, prefix_file_nameNode4 + "-inflight.csv");
Simulator::Schedule (Seconds (delta_tracing_time4 + 0.1), &TraceNextRx4, prefix_file_nameNode4 + "-next-rx.csv");
}
if (pcapClientEnabled)
{
ClientSwitchLink.EnablePcap((prefix_file_name +"ClientDevices"), ClientDevices, true);
}
if (pcapServerEnabled)
{
RouterServerLink.EnablePcap((prefix_file_name +"ServerDevices"), ServerDevices, true);
}
if (pcapSwitchRouterEnabled)
{
ClientSwitchLink.EnablePcap((prefix_file_name +"SwitchClientDevices"), SwitchClientDevices, true);
SwitchRouterLink.EnablePcap((prefix_file_name +"SwitchRouterDevices"), SwitchRouterDevices, true);
SwitchRouterLink.EnablePcap((prefix_file_name +"RouterSwitchDevices"), RouterSwitchDevices, true);
RouterServerLink.EnablePcap((prefix_file_name +"RouterServerDevices"), RouterServerDevices, true);
}
if (asciiEnabled)
{
AsciiTraceHelper ascii;
ClientSwitchLink.EnableAsciiAll (ascii.CreateFileStream (prefix_file_name +"ClientSwitchLink.tr"));
SwitchRouterLink.EnableAsciiAll (ascii.CreateFileStream (prefix_file_name +"SwitchRouterLink.tr"));
RouterServerLink.EnableAsciiAll (ascii.CreateFileStream (prefix_file_name +"RouterServerLink.tr"));
std::ofstream ascii2;
Ptr<OutputStreamWrapper> ascii_wrap;
ascii2.open ((prefix_file_name + "-ascii").c_str ());
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ascii_wrap = new OutputStreamWrapper ((prefix_file_name + "-ascii").c_str (),
std::ios::out);
stack.EnableAsciiIpv4All (ascii_wrap);
}
if (writeQueueForPlot)
{
// plot queue for node 1(ProbeVegas)
filePlotQueue << pathOut << "/" << prefix_file_name << "-queue.csv";
filePlotQueueAvg << pathOut << "/" << prefix_file_name << "-queue_avg.csv";
remove (filePlotQueue.str ().c_str ());
remove (filePlotQueueAvg.str ().c_str ());
Ptr<QueueDisc> queue = queueDiscs.Get (1);
Simulator::ScheduleNow (&CheckQueueSize, queue);
// plot queue for node 3(ProbeNewReno)
filePlotQueue2 << pathOut << "/" << prefix_file_nameNode2 << "-queue.csv";
filePlotQueueAvg2 << pathOut << "/" << prefix_file_nameNode2 << "-queue_avg.csv";
remove (filePlotQueue2.str ().c_str ());
remove (filePlotQueueAvg2.str ().c_str ());
Ptr<QueueDisc> queue2 = queueDiscs.Get (3);
Simulator::ScheduleNow (&CheckQueueSize2, queue2);
// plot queue for node 5(ProbeCubic)
filePlotQueue4 << pathOut << "/" << prefix_file_nameNode4 << "-queue.csv";
filePlotQueueAvg4 << pathOut << "/" << prefix_file_nameNode4 << "-queue_avg.csv";
remove (filePlotQueue4.str ().c_str ());
remove (filePlotQueueAvg4.str ().c_str ());
Ptr<QueueDisc> queue4 = queueDiscs.Get (5);
Simulator::ScheduleNow (&CheckQueueSize4, queue4);
}
// ##### OUTRAS FUNÇÕES (ANIMATION AND FLOW MONITOR)
if(AnimationEnabled)
{
//Creating the Animation for simulation
AnimationInterface anim ((prefix_file_name +"Animation.xml"));
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfClients; ++i)
{
anim.SetConstantPosition (clientNode.Get(i),0.0,i);
anim.SetConstantPosition (switchNode.Get(i),25.0,i);
}
anim.SetConstantPosition (routerNodes.Get(0),50.0,10.0);
for (uint32_t i = 0; i < NumberOfServers; ++i)
{
anim.SetConstantPosition (serverNode.Get(i),100.0,i);
}
}
if(FlowMonitorEnabled)
{
// Creating Flow monitor
FlowMonitorHelper flowHelper;
flowMonitor = flowHelper.InstallAll();
flowMonitor->SetAttribute ("DelayBinWidth", DoubleValue(0.001));
flowMonitor->SetAttribute ("JitterBinWidth", DoubleValue(0.001));
}
Simulator::Stop (Seconds (stop_time));
Simulator::Run ();
if(FlowMonitorEnabled)
{
flowMonitor -> SerializeToXmlFile ((prefix_file_name +"FlowMonitor.xml"), true, true);
}
NS_LOG_UNCOND(("\n!!!Done-"+prefix_file_name));
Simulator::Destroy ();
// Exit the MPI execution environment
MpiInterface::Disable ();
return 0;
#else
NS_FATAL_ERROR ("Can't use distributed simulator without MPI compiled in");
#endif
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}
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APÊNDICE B – Exemplo do código Shell Script para execução das simulações
NS-3
#!/bin/bash
#let script exit if a command fails
set -o errexit
#let script exit if an unsed variable is used
set -o nounset
[ -f ./script-log.txt ] && echo "Log file exist-New script outputs will be logged from here" >> script-log.txt || echo "Log file not
found - creating one" && touch script-log.txt;
date >> script-log.txt;
echo "Start of NS3 Scripts..." >> script-log.txt;
echo
echo "Changing Directory"
cd /repos/ns-3-allinone/ns-3-dev;
echo
echo "Cenario 2-1 / ClientVegas=32 ; ClientNewReno=32 ; ClientCubic=32 ; MTU=128 - Run=0" >> script-log.txt;
echo
echo "Preparing Compilation"
./waf --run scratch/scratch-simulator || ./waf --run scratch/scratch-simulator ;
echo
date >> script-log.txt;
echo "running base script - MTU128 - Run0" >> script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
mpirun -np 2 --allow-run-as-root ./waf --run "scratch/BP-20170808-Cenario2-Base --CenarioNumber=2-1 --run=0 --mtu=128 -duration=40 --NumberOfClientsVegas=32 --NumberOfClientsNewReno=32 --NumberOfClientsCubic=32 -bandwidthSwitchRouterLink=40Mbps --queue_disc_type=ns3::PfifoFastQueueDisc" >> script-log.txt || echo "script failed" >>
script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
echo "running script - MTU128 - Run1" >> script-log.txt;
echo
mpirun -np 2 --allow-run-as-root ./waf --run "scratch/BP-20170808-Cenario2-Base --CenarioNumber=2-1 --run=1 --mtu=128 -duration=40 --NumberOfClientsVegas=32 --NumberOfClientsNewReno=32 --NumberOfClientsCubic=32 -bandwidthSwitchRouterLink=40Mbps --queue_disc_type=ns3::PfifoFastQueueDisc" >> script-log.txt || echo "script failed" >>
script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
echo "running script - MTU512 - Run0" >> script-log.txt;
echo
mpirun -np 2 --allow-run-as-root ./waf --run "scratch/BP-20170808-Cenario2-Base --CenarioNumber=2-1 --run=0 --mtu=512 -duration=40 --NumberOfClientsVegas=32 --NumberOfClientsNewReno=32 --NumberOfClientsCubic=32 -bandwidthSwitchRouterLink=40Mbps --queue_disc_type=ns3::PfifoFastQueueDisc" >> script-log.txt || echo "script failed" >>
script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
echo "running script - MTU512 - Run1" >> script-log.txt;
echo
mpirun -np 2 --allow-run-as-root ./waf --run "scratch/BP-20170808-Cenario2-Base --CenarioNumber=2-1 --run=1 --mtu=512 --
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duration=40 --NumberOfClientsVegas=32 --NumberOfClientsNewReno=32 --NumberOfClientsCubic=32 -bandwidthSwitchRouterLink=40Mbps --queue_disc_type=ns3::PfifoFastQueueDisc" >> script-log.txt || echo "script failed" >>
script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
echo "running script - MTU1024 - Run0" >> script-log.txt;
echo
mpirun -np 2 --allow-run-as-root ./waf --run "scratch/BP-20170808-Cenario2-Base --CenarioNumber=2-1 --run=0 --mtu=1024 -duration=40 --NumberOfClientsVegas=32 --NumberOfClientsNewReno=32 --NumberOfClientsCubic=32 -bandwidthSwitchRouterLink=40Mbps --queue_disc_type=ns3::PfifoFastQueueDisc" >> script-log.txt || echo "script failed" >>
script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
echo "running script - MTU1024 - Run1" >> script-log.txt;
echo
mpirun -np 2 --allow-run-as-root ./waf --run "scratch/BP-20170808-Cenario2-Base --CenarioNumber=2-1 --run=1 --mtu=1024 -duration=40 --NumberOfClientsVegas=32 --NumberOfClientsNewReno=32 --NumberOfClientsCubic=32 -bandwidthSwitchRouterLink=40Mbps --queue_disc_type=ns3::PfifoFastQueueDisc" >> script-log.txt || echo "script failed" >>
script-log.txt;
echo
date >> script-log.txt;
echo "Shell script done" >> script-log.txt;
exit 0
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APÊNDICE C – Arquivos com todos os resultados
Todos os arquivos ‘.csv’ gerados como resultado das simulações e utilizados nas
análises presentes neste trabalho poderão ser baixados através do link
https://1drv.ms/u/s!As1TP_FdIZUrg9JaJ-PkUoMRZIHdFg

APÊNDICE D – Como alterar o algoritmo TCP nos sistemas operacionais
Abaixo é possível encontrar exemplos para o sistema operacional Ubuntu, versão
16.04 LTS, de como verificar quais algoritmos de controle TCP disponíveis, qual está
em operação e como fazer a alteração.
!! Verificando quais algoritmos de controle de congestionamento TCP estão disponíveis no
!! sistema operacional
! Através da tela do terminal, digitar o comando abaixo
ls -la /lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/ipv4

! A lista de módulos instalados será listada, conforme exemplo abaixo:
tcp_bic.ko
tcp_diag.ko
tcp_highspeed.ko
tcp_htcp.ko
tcp_hybla.ko
tcp_illinois.ko
tcp_lp.ko
tcp_scalable.ko
tcp_vegas.ko
tcp_veno.ko
tcp_westwood.ko

! Para descobrir qual algoritmo está em operação, basta verificar o conteúdo do arquivo
/proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control:
root@server:# more /proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control
cubic

!

Para

alterar

o

algoritmo

em

operação,

basta

editar

o

arquivo

/proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control conforme exemplo abaixo, e reiniciar o sistema
operacional:
root@server:# echo “vegas” > /proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control
root@server:# more /proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control
vegas

