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Abstract. The OddCI architecture enables mounting dynamic computing infra-

structures on broadcast networks. The great computing power of such networks, 

which can be formed by millions of devices, makes them as a promising alterna-

tive for high-throughput computing in general and Bag-of-Tasks applications in 

particular. However, to analyze the OddCI instances dynamic behavior in large 

scale broadcast networks brings many challenges today. The lack of real testbeds 

and specific simulators, besides the difficulty to emulate the behavior of millions 

of individual devices are the most relevant. In this paper, we present the OddCI-

Sim, an extensible simulator for analyzing the behavior of OddCI systems built on 

large scale broadcast networks. Aspects like volatility, containment levels, work-

loads, coordination strategies, among others, were modeled, parameterized and 

optimized. In our tests, it was possible to simulate broadcast networks with over 2 

million independent devices. 

1 Introdução 
Este trabalho apresenta o OddCI-Sim, um ambiente de simulação extensível para análise do 

comportamento de sistemas da Infraestrutura Computacional Distribuída sob Demanda (em 

inglês On-Demand Distributed Computing Infrastructure – OddCI) (Costa, et al., 2009). 

Com este ambiente foi possível modelar, parametrizar e otimizar aspectos como volatilida-

de, níveis de contenção, cargas de trabalho e avaliar o desempenho de estratégias de coor-

denação, compostas por heurísticas compensatórias e mecanismos de controle para a volati-

lidade apresentada nesse tipo de ambiente. O OddCI se baseia na eficiência de comunicação 

em massa das redes de broadcast que possibilitam o acesso a uma alta escala de dispositi-

vos restrita apenas pelo alcance do sinal transmitido, ou seja, a densidade dos dispositivos 

não influencia na eficiência da transmissão dos dados. 

Com o OddCI-Sim foi possível simular uma ambiente de mais de 2 milhões de dis-

positivos e determinar quantos clientes com demandas específicas e em determinadas cir-

cunstâncias a infraestrutura é capaz de atender simultaneamente. Devido à escala dos siste-

mas OddCI, a criação de testsbeds reais pode ser custosa e trabalhosa. Sua implementação 

depende do entendimento da dinâmica do comportamento da infraestrutura como um todo. 

Por isso, usar uma abordagem de simulação para antecipar as possíveis dificuldades a serem 

encontradas em um sistema real pode reduzir os gastos e possibilitar uma estruturação do 

sistema de forma mais apropriada. Para este fim, o simulador mais adequado encontrado foi 

o simulador para testbeds de redes denominado OMNeT++ que pôde ser utilizado e esten-

dido para atender ao nosso propósito. 

2 Heurísticas compensatórias e mecanismos para a Disponibilidade Coletiva 

Em busca da garantia da disponibilidade coletiva proposta por Andrzejak (2008), que utiliza 

uma combinação de métodos preditivos simples com ranqueamento do tempo médio de 

disponibilidade de recursos não dedicados, apresentamos as heurísticas compensatórias e os 

mecanismos de controle da volatilidade da infraestrutura em geral.  
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 A primeira necessidade para o controle da infraestrutura é estimar a quantidade de 

dispositivos que estão disponíveis na rede de broadcast. Com esse intuito, foram criados 

dois métodos de estimativas de dispositivos. No primeiro estimador, o informativo, cada 

dispositvo que está ocioso envia uma sonda de disponibilidade para o Controlador em de-

terminados intervalos, que é contabilizada para a obtenção da estimativa. No estimador ex-

ploratório, considerando como foco uma rede de broacast de TV Digital, com base na mé-

dia de audiência do canal em determinado horário, calcula-se um fator probabilístico de 

adesão relativo à quantidade requisitada de dispositivos pelo Cliente em questão. 

 A segunda necessidade para o controle da infraestrutura é a seleção dos dispositivos 

mais disponíveis na rede. O primeiro método é o de seleção por ordem de descoberta, isto 

é, os primeiros n dispositivos solicitados que responderem ao processo de inicialização são 

admitidos na instância e os restantes são descartados. Enquanto que o segundo é o método 

de seleção por ranqueamento, baseado no ranqueamento feito por Andrzejak (2008), dife-

renciando-se pela construção do ranqueamento, onde cada dispositivo é responsável por 

registrar o seu histórico e calcular a própria média de disponibilidade. 

 Um terceiro aspecto a ser tratado está relacionado à compensação das perdas ocasi-

onadas pela natureza volátil da infraestrutura. Um cenário tratado é o de Backend com ca-

pacidade limitada, onde uma heurística visa o número de dispositivos solicitados como o 

limite superior para a quantidade de dispositivos ativos na instância. Outro cenário é o de 

tempo mínimo de finalização das tarefas a serem processadas, tratado por uma heurística 

que visa o número de dispositivos solicitados como o limite inferior para a quantidade de 

tarefas completadas por intervalo. 

3 Resultados 

Em (Costa, et al., 2013) apresentamos os resultados da avaliação de desempenho relativos 

especificamente às heurísticas compensatórias, sendo possível determinar os fatores mais 

impactantes no desempenho do sistema, nos cenários distintos avaliados. No cenário bac-

kend de capacidade limitada, os principais fatores foram o tamanho da imagem da aplica-

ção utilizada pelas instâncias e a quantidade de instâncias simultâneas, sendo possível aten-

der no caso mais extremo de aplicações de 4MB e 80 instâncias simultâneas e volatilidades 

de 40% com 50% do paralelismo solicitado. Enquanto que no cenário tempo mínimo de 

finalização, os principais fatores foram a volatilidade, a população e, consequentemente, a 

sua disponibilidade, sendo possível atender 50 instâncias simultâneas com redução de ape-

nas 15% da vazão média solicitada no caso de maior contenção (2x o Pico de demanda = 

menor população testada) para volatilidades de até 40%, mostrando até onde os resultados 

foram favoráveis em cada cenário. 

4 Conclusão  

Conclui-se que o objetivo de construir um simulador que possibilite entender o funciona-

mento do comportamento dinâmico de sistemas OddCI, compostos por recursos voláteis e 

voluntários estruturados em redes de broadcast foi alcançado com sucesso. Através do si-

mulador foi possível avaliar as heurísticas compensatórias propostas para contornar a volati-

lidade da infraestrutura. 
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