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 Utilizare DF şi NC în “swarm communications”; 

 Scenarii considerate; 

 Programul de simulare 

 Rezultate obţinute. Discuţii; 

 Alte scenarii bazate pe NC; 

 Rezultate obţinute pentru scenarii bazate pe NC; 
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Topologia de test 

 Se consideră o topologie de reţea simplă fără 

facilităţi speciale de rutare şi NC (la nivel de flux); 

 Practic nu se cunoaşte topologia reţelei – poate 

corespunde unei situaţii reale; 

 Se consideră numai conexiuni punct la punct între 

utilizatori; 

 Se consideră că reţeaua nu introduce congestii şi 

pierderi de pachete, fiind capabilă să transfere orice 

rată între utilizatori; 

 Singurele limitări sunt introduse de legăturile de acces ale 

utilizatorilor – poate corespunde unei situaţii reale; 

 Limitarea ratei de acces poate “ascunde” şi limitări impuse 

de reţea; 
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Topologia de test 

 Se consideră că toţi utilizatorii au legături de acces 

simetrice; 

 Se consideră că toate nodurile reţelei (noduri intermediare 

şi noduri terminale) sunt sincronizate 

 Transmisiile au loc în runde; timpul necesar pentru transferul unui 

chunk este multiplul unui interval elementar; 

 Nu este o consideraţie practică, dar este utiliă pentru simulări; 
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Scenarii considerate 
 Se consideră două categorii de scenarii: 

 Categoria 1: Comunicaţii fără utilizarea NC; 

 Categoria 2: Comunicaţii cu utilizarea NC; 

 În categoria 1 se consideră două seturi de scenarii: 

 setul 1: sursa/sursele iniţiale respectiv nodurile care 

devin surse pe durata transmisiei rămân în swarm 

până în momentul în care toţi utilizatorii au descărcat 

tot fişierul; 

 O astfel de abordare poate fi caracteristică situaţiei în care 

nodurile din swarm descărcă mai multe obiecte de informaţie 

în paralel; 

 O astfel de abordare ar putea fi utilizată în aplicaţii de 

teleconferinţă audio/video; 
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Scenarii considerate 
 set 2: sursa/sursele iniţiale respectiv nodurile care devin surse 

pe durata transmisiei părăsesc swarm-ul după un anumit 

interval de timp – o astfel de abordare este caracteristică 

comunicaţiilor de tip “file sharing”; 

 Se consideră numai scenarii cu control descentralizat; 

 Scenariile centralizate crează probleme legate de instanţierea 

swarm-ului şi de siguranţa de funcţionare; 

 Apar probleme legate de selecţia entităţii centralizate – este una predefinită 

sau se alege ad hoc; 

 În primul set de scenarii s-au considerat următoarele scenarii 

concrete: 

 Scenariul A – este caracterizat de următoarele aspecte: 

 Un nod trimite o cerere de descărcare a unui anumit chunk către un anumit 

nod – se accesează aleator un anumit nod dintr-un grup/set de noduri; 

 Setul de noduri se selectează pe baza unor criterii ca şi rata de bit dintre nodul 

curent şi nodurile sursă potenţiale; 
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Scenarii considerate 

 Fiecare nod are un buffere de transmisie şi de recepţie, de dimensiuni limitate; 

 Toate datele destinate transmisiei (cereri de chunk-uri, chunk-uri de date) sunt 

stocate în bufferul de transmisie, iar datele sunt stocate în bufferul de recepţie 

înainte de procesare; 

 Nodurile din swarm nu cunosc setul de noduri ai vecinilor (harta de chunk-uri) 

exceptând chunk-urile trimise de nodul în cauză; 

 Nodurile nu transmit la vecinii acesaţi harta cu chunk-urile deţinute în 

momentul în care generează o cerere; nodul vecin accesat selectează aleator 

un chunk şi îl transmite nodului are a generat cererea; 

 Sistemul este complet descentralizat fiind necesară numai detecţia vecinilor 

din swarm; 

 Conexiunile dintre noduri sunt punct la punct; un nod poate fi conectat la un 

moment dat la mai mulţi vecini; 

 Scenariul B 

 Este un scenariu similar cu cel anterior dar este utilizată o codare DF; 

 Nodurile sursă şi nodurile care devin surse pe durata transmisiei trimit 

chunk-uri codate DF în locul chunk-urilor originale; 
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Scenarii considerate 
 Se consideră că nu există pachete codate identice; 

 Se poate asigura (cel puţin teoretic) cu coduri de tipul LT, dacă distribuţia gradului 

(“degree distribution”) se alege în mod corespunzător; 

 Nodurile sursă trimit chunk-uri codate când se recepţionează o cerere, iar 

celelalte noduri trimit chunk-uri aleatoare din setul lor; 

 Scenariul C 
 Este o varinată îmbunătăţită a scenariului A 

 Se transmit chunk-urile necodate, partenerii sunt selectaţi aleator pentru un 

anumit set, dar cererea de chunk este însoţită de o hartă a chunk-urilor deţinute 

de nodul care trimite cererea; harta chunk-urilor se poate transmite utilizând 

anumite tehnici de compresie; 

 Un nod care recepţionează o cerere verifică dacă are chunk-uri diferite de cele 

specificate în hartă – dacă aceasta este situaţia atunci se transmite un nou 

chunk către nodul care a emis cererea, altfel nu se transmite nimic;  

 Datorită întârzierilor de transmisie dintre noduri, harta recepţionată va avea o 

precizie limitată – nodul care trimite cererea poate recepţiona între timp chunk-

uri noi; 

 Este posibil de asemenea ca noduri diferite să răspundă în acelaşi timp cu 

acelaşi chunk – este o situaţie mai probabilă către sfârşitul transmisiei; 
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Scenarii considerate 

 Un sub-scenariu separat, C.1, este reprezentată de situaţia în 

care harta de chunk-uri este exactă; 

 Scenariul D 

 Este o variantă îmbunătăţită a scenariului B, fiind utilizată o codare de tip 

DF; 

 Sursele generează chunk-uri codate, iar celelate noduri trimit un chunk 

selectat aleator; 

 Nodul care generează o cerere trimite de asemenea o hartă a chunk-urilor 

deţinute – este utilizată de nodurile care nu sunt surse; 

 Nodul adresat verifică dacă are chunk-uri care nu sunt incluse în hartă; dacă 

aceasta este situaţia se selectează un chunk aleator din cele care nu sunt în 

hartă; altfel nu se trimite nimic;  

 O problemă majoră este legată de transmisia semnalizării între 

nodurile swarm-ului şi de cantitatea de informaţie implicată de 

semnalizăre; există mai multe soluţii posibile:  
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Scenarii considerate 

 Este posibilă utilizarea unei compresii fără pierderi a hărţii de chunk-

uri – rate de compresie uzuale între 40% - 60% (sau chiar mai mari); 

 Transmisia diferenţială a hărţii chunk-urilor 

 Când se trimite o cerere la un nod atunci nodul care inţiază cererea trimite 

numai harta cu chunk-urile noi recepţionate de la ultima comunicaţie dintre 

cele două noduri; 

 Este necesară o memorie mare deoarece fiecare nod trebuie să stocheze o 

hartă cu chunk-urilor trimise la fiecare vecin în momentele anterioare; 

 Utilizarea unor mecanisme specializate pentru reprezentarea pe un 

număr limitat de biţi a unui număr mare de simboluri; 

 Un astfel de mecanism este aşa numit  “bloom filter” – asigură “codarea” 

simbolurilor de date reprezentate de n biţi pe un  număr mult mai redus de biţi; 

 Se bazează pe utilizarea funcţiilor Hash; un nod care recepţionează o astfel de structură 

poate verifica dacă indexul chunk-urilor deţinute se găsesşte în structura de date asociată 

la “bloom filter”; 

 Nu este posibilă o detecţie negativă falsă – toate indexurile conţinute în structura de date 

asociată la “bloom filter” sunt detectate; 

 Este posibilă  o detecţie pozitivă falsă – este posibilă să se detecteze eronat că un index 

este conţinut în structura de date asociată la “bloom filter”; 
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Programul de simulare 

 Se poate selecta numărul de noduri din swarm, numărul de 

surse, intervalul de timp minim dintre două cereri, ratele de 

transfer din upstream şi downstream, dimensiunile 

bufferelor de emisie şi recepţie, overhead-ul de decodare 

utilizat de codurile DF; 

 Se afişează diverse date legate setul de chunk-uri a 

nodurilor, timpul de descărcare a datelor, evoluţia bufferelor 

de intrare şi de ieşire, numărul de chunk-uri duplicate; 
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Programul de simulare 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Scenariile A şi B: transmisii necodate şi codate fără 

utilizarea hărţii de chunk-uri 

 20 noduri în swarm; 

 1, 2 respectiv 4 noduri sursă; 

 512 chunk-uri de 1000 byţi; 

 5% overhead pentru coduri DF code: cod LT; dacă se 

utilizează un cod Raptor overhead-ul se reduce la 

aproximativ 0.1% – 0.2%; 

 Figura prezintă timpul necesar pentru descărcarea 

întregului fişier pentru un număr variabil de surse; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Alte rezultate scenarii A, B, C şi D: 
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Rezultate obţinute. Discuţii 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Concluzii: 

 Numărul de surse are un efect important asupra timpului de 

descărcare atât în cazul codat cât şi necodat; 

 Prin utilizarea codării DF în nodurile sursă se obţine o 

scădere semnificativă a timpului de descărcare – se poate 

obţine o îmbunătăţire de trei ori; 

 Se datorează creşterii numărului de chunk-uri transferate între 

nodurile swarm-ului – scade probabilitatea generării de chunk-

uri duplicate; 

 Chiar dacă se utilizează codare numărul de pachete duplicate 

este mare; 

 Se poate utiliza raportul: 

 (nr. pachete duplicate) / (nr. chunk-uri) / (nr. de noduri) – vezi tab. următor; 

 Adică, câte pachete duplicate corespund la chunk descărcat de un nod; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Concluzie: scenariile care nu utilizează harta de chunk-uri 

nu sunt corespunzătoare pentru aplicaţii practice;  

 Neutilizarea hărţii de chunk-uri reduce traficul de 

semnalizare, dar sunt generate multe pachete 

duplicate care pot supraîncărca reţeaua; 

 Dacă nodurile sursă rămân în swarm până la 

terminarea transferului de date către toate nodurile 

utilizarea codării DF nu aduce beneficii semnificative 

faţă de utilizarea hărţilor de chunk-uri; 

 În aplicaţii practice poate să apară însă şi o reducere a 

preciziei hărţii de chunk-uri – codarea poate ajuta în 

acest caz la reducerea pachetelor duplicate; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Un aspect important este legat de performanţele obţinute de 

comunicaţiile de tip swarm atunci când sursele părăsesc 

swarmul înainte ca toate nodurile să descarce datele; 

 Simulatorul a fost modificat astfel încât să permită deconetarea 

surselor iniţiale (seeders); 

 Se definesc două limite care stabilesc intervalul de timp în 

care sursele sunt conectate la swarm; 

 Sursele iniţiale (seeders) generează un număr aleator de 

chunk-uri cuprins între limitele  Min.ISES and Max.ISES 

după care părăsesc swarmul; 

 Nodurile care devin surse generează un număr aleator de 

chunk-uri cuprins între Min.EES şi Max.EES (după ce 

devin surse) după care părăsesc swarmul; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Dacă se utilizează codare sursele trebuie să genereze un 

număr mai mic de chunk-uri înainte de a părăsi swarmul în 

condiţiile în care toate nodurile pot descărca toate datele; 

 A se vedea rezultatele din tabelul următor – numărul de chunk-uri 

care trebuie transmise de către fiecare sursă înainte de a părăsi 

swarmul; 

 

 

 

 

 Numărul de noduri din swarm are un efect redus asupra numărului 

de chunk-uri ce trebuie transmise de fiecare sursă; 

 Creşterea numărului de surse duce la scăderea semnificativă a 

numărului de chunk-uri ce trebuie generate de surse; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Utilizarea codării are un efect semnificativ asupra 

numărul de chunk-uri care trebuie trimise de surse în 

special dacă numărul de surse este mare; 

 Concluzie: prin utilizarea codării în nodurile sursă 

acestea pot părăsi swarmul după ce transmit un 

număr de chunk-uri egal cu: (nr. total de chunk-uri + 

overhead)/ nr. de surse; 

 Concluzia este adevărată dacă rata de transfer a 

surselor este identică şi dacă sunt accesate aleator; 

 Dacă nu se utilizează codare sursele trebuie să 

rămână mai mult timp în swarm pentru ca toate 

nodurile să descarce toate datele; 
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Scenarii ce implică NC 

 Alte scenarii ce implică NC 

 Una dintre problemele majore în scenariile descrise 

este legată de numărul mare de chunk-uri duplicate 

transferate în swarm (în unele situaţii acest număr este 

chiar foarte mare). 

 Scăderea numărului de chunk-uri duplicate se poate obţine 

prin codarea/combinarea chunk-urilor în toate nodurile şi nu 

numai în nodurile sursă; 

 Codarea înseamnă combinarea liniară a chunk-urilor deţinute de noduri; 

 Coeficienţii de codare ale chunk-urilor combinate sunt transmise împreună 

cu simbolurile (chunk-urile) codate; 

 Nodurile care nu sunt surse au două tipuri de chunk-uri: chunk-uri 

originale (necodate) – chunk set X; chunk-uri codate – chunk set Y 
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Scenarii ce implică NC 

 Se pot defini mai multe scenarii care implică operaţii de 

codare în nodurile sursă şi/sau în nodurile intermediare; 

 Scenariul E 

 Sursele nu codează ci doar transmit chunk-urile originale; 

 Harta chunk-urilor deţinute de un nod se transmite împreună 

cu cererile de chunk-uri; 

 Un nod (care nu este sursă) care recepţionează o cerere 

generează un chunk codat utilizând chunk-uri din setul X (setul 

original) care nu sunt incluse în hartă, dacă nodul are astfel de 

chunk-uri; altfel este transmis unul dintre chunk-urile codate 

deţinute; 

 Codarea utilizată este LT – doar coeficienţi de codare 0 şi 1; 

 Rezultatele obţinute sunt slabe, chiar mai slabe decât fără 

codare şi transfer de hartă de chunk-uri – scenariul C. 
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Scenarii ce implică NC 

 Aceste rezultate slabe sunt explicate de utilizarea codurilor LT, de 

selecţia aleatoare a chunk-urilor codate de către nodurile care nu 

sunt surse; 

 Dacă în nodurile care nu sunt surse se utilizează o codare LT pe 

toate chunk-urile deţinute nu se obţin îmbunătăţiri semnificative; 

 Concluzie: utilizarea codării LT în nodurile care nu sunt 

surse nu este o alternativă; 

 Scenarii similare cu abordarea Avalanche 

 Toate nodurile transmit chunk-uri codate 

 Chunk-urile codate se obţin ca şi combinaţii liniare ale chunk-urilor 

originale sau ale altor chunk-uri codate deţinute de nod; 

 Coeficienţii de codare sunt elemente ale câmpului Galois; 

 Nodurile sursă generează combinaţii liniare ale chunk-urilor originale, 

iar celelate noduri trimit combinaţii liniare ale chunk-urilor deţinute; 
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Scenarii ce implică NC 

 Scenariul Avalanche – tehnica de codare 

An universitar 2014 – 2015 

Semestrul II 
Tehnici Avansate de Control al Fluxului de Date 26 



Scenarii ce implică NC 

 Scenarii concrete bazate pe abordarea Avalanche:  

 Scenariul F: NC; nici un nod nu părăseşte swarmul; 

 Scenariul G: NC; nodurile sursă şi cele care devin surse părăsesc 

swarmul după ce transmit un anumit număr de pachete;  

 Una din dezavantajele mari ale acestei abordări este 

legată de necesitatea transmiterii coeficienţilor de codare 

împreună cu chunk-urile de date – overhead crescut; 

 Dacă numărul de chunk-uri este mare relativ la 

dimensiunea chunk-ului eficienţa transmisiei scade; 

 Soluţie posibilă: se împarte setul de chunk-uri în grupuri mai 

mici – mai multe swarmuri în paralel; 

 Se reduce overheadul chunk-urilor codate, dar creşte probabilitatea 

chunk-urilor duplicate care sunt combinaţii liniare de chunk-uri codate; 

această probabilitate creşte odată cu creşterea numărului de grupuri; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Condiţii simulare: 

 Asemănătoare cu 

simulările anterioare; 

 20 noduri, 1 sursă, 

512 chunk-uri,1000 

byţi/chunk; 

 1 sau mai multe 

grupuri de codare;  

 Nu există tracker 

centralizat; 

 Se trimit cereri 

aleatoare; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 NC cu un singur grup de codare are performanţe mai 

slabe decât transmisia necodată – datorită overhead-

ului relativ mare. 

 Timpul de descărcare al nodurilor nu este identic pentru 

toate nodurile; 

 Dimensiunea optimală a grupurilor de codare depinde 

de dimensiunea câmpului Galois utilizat; 

 În cazul de faţă s-a utilizat un câmp Galois de dimensiune 216, 

iar dimensiunea optimală a grupului de codare este 51 – 52; 

 S-a considerat şi cazul ideal când nu se transmit coeficienţii – 

nu se obţin îmbunătăţiri semnificative faţă de cazul în care 

avem grupuri de codare mici; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Set chunk-uri iniţial: 512/5120 chunk-uri de 10000/100000 byţi; 

 Condiţii de simulare similare cu cazurile anterioare; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Performanţe similare cu situaţia în care avem 512 chunk-uri de 

1000 byţi. 

 Dacă dimensiunea chunk-ului este 512, dar dimensiunea se 

măreşte la 100000 byţi diferenţele între timpii de descărcare 

pentru cazurile codate şi necodate cresc semnificativ; 

 Concluzie: raportul dintre numărul de chunk-uri de date şi 

dimensiunea chunk-ului este importantă pentru timpul de transfer 

 Dacă raportul creşte performanţele se îmbunătăţesc; 

 Dacă se consideră că nu se transmit coeficienţii (caz ideal) 

atunci se obţin anumite îmbunătăţiri de performanţe pentru 

situaţia cu 5120 chunk-uri, 1 chunk=10000 byţi; nu se obţin 

îmbunătăţiri pentru situaţia cu 512 chunk-uri, 1 chunk=100000 

byţi; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 În fig. următoare se prezintă performanţele transmisiei 

necodate şi codate pentru următoarea configuraţie: 

 20 noduri, 1 nod sursă, 512 chunk-uri, 1chunk=500 kbyţi; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Concluzie: timpul de transfer pentru cazul codat este 

mai mic, dar diferenţele sunt mici;  

 diferenţa majoră constă în evoluţia în timp a numărului 

de noduri care au descărcat toate chunk-urile; 

 În cazul codat cele mai multe noduri termină transferul într-un 

interval mai mic sau mult mai mic; 

 În cazul necodat aproape toate nodurile termină transferul în 

acelaşi timp; 

 Efectul numărului iniţial de chunk-uri şi a dimensiunii 

chunk-ului asupra timpului de descărcare este legat de 

numărul de chunk-uri codate inutile (nu aduc informaţie 

nouă) recepţionate de un nod; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Tabelul prezintă raportul dintre timpul de transfer (codat şi 

necodat) şi raportul (nr. chunk-uri recepţionate) /(nr. chunk-uri 

iniţiale) / (nr. utilizatori); se consideră de asemenea numărul de 

chunk-uri iniţiale şi dimensiunea chunk-ului; 

 

 

 
 

 Număr de noduri = 20, nr. chunk-uri/grup codare = 10 

 Nu se poate obţine o concluzie clară referitoare la relaţia dintre 

timpul de descărare şi alţi parametrii; 

 Singura concluzie: creşterea raportului dintre numărul de chunk-uri de 

date şi dimensiunea lor duce la scăderea semnificativă a timpului de 

transfer dacă se utilizează codare; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Cazul scenariului G – sursele iniţiale şi nodurile care devin surse 

părăsesc swarmul după un anumit timp; 

 Se pot obţine performanţe foarte bune: sursele pot părăsi swarmul după 

un timp scurt şi toate nodurile termină transferul; 

 

 

 

 
 

 512 chunk-uri, 1chunk = 1000 byţi; 

 Min/Max ISES – nr. minim/maxim de chunk-uri generate de o sursă iniţială 

(seeder) înainte de a părăsi swarmul; 

 Min/Max EES – nr. minim/maxim de chunk-uri generate de un nod care a 

devenit sursă înainte de a părăsi swarmul; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Concluzie: creşterea numărului iniţial de surse are 

un efect redus asupra numărului minim de chunk-uri 

ce trebuie transmise de o sursă înainte de a părăsi 

swarmul; 
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