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Resumo 

Apresenta-se um framework que permite a caracterização, conformação e 
escalonamento de todas as categorias de serviços A TM, dentro do ambiente de usuário 
(CEP). Propõem-se um modelo de tráfego otimizado para este ambiente que oferece 
condições de garantias de QoS individuais para fluxos VBR, tempo real ou não, CBR, 
ABR e UBR. O modelo proposto, denominado de PCSTS (priority class services traffic 
shaping), inclui um módulo que permite a obtenção do descritor de tráfego de fluxos 
desconhecidos. Os fluxos são conformados de forma individual, e em tempo real , 
segundo um conformador baseado num algoritmo de escalonamento virtual duplo 
baseado no GCRA do ITU/ ATM Forum. Para a multiplexação dinâmica dos diferentes 
fluxos do ambiente de usuário, no enlace de acesso, é proposto um algoritmo de 
escalonamento EDD, modificado através de um sinal de realimentação entre 
conformador e escalonador, e desta forma tem-se condições de oferecer garantias de 
limite de atraso e jitter para fluxos individuais de serviços rt-VBR ou nrt-VBR. São 
apresentadas simulações, tanto da caracterização dos fluxos desconhecidos como da 
arquitetura do escalonador, que comprovam o comportamento esperado do modelo de 
tráfego PCSTS. 

Palavras-chave: Caracterização de fluxos de tráfego A TM, conformação de tráfego em 
tempo real , modelagem e simulação de tráfego, algoritmo de 
escalonamento EDD com realimentação, escalonamento de fluxos de 
tráfego , simulação de tráfego A TM. 
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Title: "CHARACTERIZATION AND SHAPING OF ATM TRAFFIC FLOWS IN 
THE USER ENVIRONMENT" 

Abstract 

We present a framework that enhances the characterization, shaping and scheduling of 
ATM traffic flows for ali ATM service categories in the customer prernise equipment 
(CPE) environment. We propose an optirnized traffic model, capable to guarantee QoS 
parameters at per connection levei for VBR services, real time or not, CBR, ABR and 
UBR services. The model proposed, narned PCSTS (priority classes services traffic 
shaping), includes a module that performs the characterization of services with 
unknown traffic descriptor. The flows are shaped individually, in real time, through a 
shaper based on the double discrete time scheduling algorithm of the GCRA from 
ITU/ ATM Forum. For the dynarnic multiplexing of the different service flows , at the 
link levei, a modified EDD scheduling algorithm is proposed with a feedback signal 
between the scheduling and shaping modules . As a result, it is demonstrated that it is 
possible to grant jitter and delay bounds for the rt-VBR and nrt-VBR services. We 
present simulations of the traffic characterization module and of the scheduling 
architecture, for different services, which confirms the expected behavior of the PCSTS 
model. 

Keywords: ATM traffic flow characterization, real time traffic shaping, traffic 
modeling and simulation, feedback EDD scheduling algorithm, traffic 
flows scheduling, simulation of ATM traffic. 



1 Introdução 

Estamos assistindo no início deste novo milênio a um enorme esforço por parte 
dos pesquisadores da área de redes para desenvolver tecnologias capazes de tomar as 
redes de comunicação de dados suportes mais ágeis e inteligentes e, principalmente, 
também capazes de suportar de forma integrada múltiplos serviços, tanto os atuais como 
os futuros. As novas aplicações em redes apresentam uma demanda por banda cada vez 
maior, que cresce a uma taxa que pode ser caracterizada como explosiva. Serviços como 
a Internet, World Wide Web, telefonia, videoconferência, vídeo em demanda, 
telemedicina, e muitas outras aplicações populares, impuseram às redes exigências 
como: capacidade de integração de serviços heterogêneos, bandas cada vez maiores, e 
atendimento garantido de parâmetros de qualidade de serviço, ou QoS (Quality of 
Service). Para atender estas exigências está sendo desenvolvida uma nova geração de 
redes de alta desempenho [FAN 99] . 

Entre as tecnologias, a que mais destaque mereceu na última década, 
encontramos a tecnologia conhecida como ATM (Asynchronous Transfer Mode). O 
ATM foi projetado no sentido de oferecer às aplicações do usuário um conjunto 
eficiente e sofisticado de recursos em termos de banda, QoS , e latência da rede. 
Verificou-se um enorme e acelerado avanço no desenvolvimento e padronização desta 
tecnologia, centrado nos últimos anos principalmente . nas funções de controle e 
gerenciamento de tráfego ou simplesmente TM (Traffic Management) . O ATM, hoje 
em dia, se apresenta como uma tecnologia amadurecida e consolidada, capaz de integrar 
diferentes tipos de redes e serviços em uma rede de banda larga única [FAN 99]. 

As exigências do usuário em relação a uma rede de banda larga com integração 
de serviços são principalmente o acesso a altas taxas, de acordo com a demanda dos 
seus serviços e que o atraso e sua variabilidade permaneçam dentro de limites 
previsíveis. Já outros usuários exigem também a capacidade de roteamento dos tráfegos 
gerados pelos protocolos de suas redes proprietárias como IP, X25 ou Frame Relay, 
quando estes forem inseridos nos enlaces de alta velocidade deste suporte público de 
longa distância. 

As interfaces de acesso desta rede de banda larga também devem apresentar uma 
grande variedade de taxas de transmissão, que pode variar desde alguns poucos Mbitls 
até centenas de Mbitls. Algumas aplicações do usuário precisam de baixa latência, 
enquanto outras aplicações não toleram perdas de informação, porém, toleram atrasos 
maiores. Já outros usuários desejam para alguns serviços um nível de qualidade 
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previsível e garantido, segundo um conjunto de parâmetros de QoS associados ao 
serviço. 

A qualidade de serviço tomou-se um fator chave no desenvolvimento desta nova 
geração de redes. São os parâmetros de QoS que diferenciam os serviços uns dos outros. 
Um determinado serviço pode ser caracterizado corno possuindo um certo grau de 
qualidade quando atender às exigências de um determinado patamar de qualidade, 
especificado segundo um conjunto de parâmetros rnesuráveis. Assim, por exemplo, no 
sistema telefônico tradicional, a qualidade do serviço é medida em termos do atraso 
verificado na obtenção do tom de discagem, o atraso verificado no estabelecimento da 
conexão, a disponibilidade dos troncos, a qualidade do som e a confiabilidade da 
conexão. Por outro lado, a Internet foi projetada segundo urna filosofia, que podemos 
chamar de "melhor esforço", e não tinha originalmente nenhuma intenção em assumir 
algum tipo de compromisso com a qualidade dos seus serviços. Atualmente, porém, a 
Internet está evoluindo rapidamente no sentido de oferecer suporte para QoS, para poder 
manipular os diferentes requisitos das diversas mesclas de aplicações. A atual filosofia 
do "melhor esforço" da Internet está se tomando rapidamente inaceitável, já que a 
qualidade dos seus serviços está se degradando rapidamente à medida que a rede cresce. 
Simplesmente implementar enlaces com maior banda ou então inserir nos roteadores um 
número maior de buffers não tem condições de oferecer garantias de QoS na Internet 
[GIR 99]. 

As concessionárias dos serviços de telecomunicação, por outro lado, ao tentarem 
projetar a nova geração de redes com integração de serviços, vêem-se diante de um 
conjunto de exigências conflitantes. A desregulamentação dos serviços de comunicação 
de dados no plano mundial, significa para as concessionárias o oferecimento de um 
leque de serviços de forma competitiva e criativa, com flexibilidade de preços e 
requisitos de QoS garantidos ao usuário final. Desta forma, para que as concessionárias 
possam se tomar competitivas, deverão utilizar de forma eficiente o suporte físico de 
suas redes e ao mesmo tempo atender às exigências de QoS dos diferentes serviços. A 
rede deverá ser capaz de partilhar de forma imparcial a banda entre os usuários e ao 
mesmo tempo assegurar que qualquer tráfego de um usuário não afete os QoS de outro 
usuário. Além disto, a rede deverá ser capaz de integrar também os tráfegos de redes 
com protocolos diferentes e transportá-los de forma eficiente em urna estrutura de rede 
única. As operadoras também gostariam de estruturar suas redes utilizando 
equipamentos de fornecedores distintos, portanto, estes deverão interoperar sem 
restrições ou qualquer necessidade de adaptações. A rede também deverá ter condições 
de suportar, tanto conexões permanentes corno comutadas, que como sabemos, possuem 
características e tempos de utilização muito distintos. Conexões permanentes não estão 
sujeitas às freqüentes conexões e desconexões, porém a capacidade do circuito muitas 
vezes é subutilizada. Já os circuitos comutados são periodicamente ativados e 
desativados, porém a capacidade do enlace é eficientemente utilizada durante o tempo 
de duração da conexão. Devido à grande diversidade das taxas, tanto nas interfaces de 
acesso corno dos troncos , a rede também deverá ter urna capacidade inerente de lidar de 
forma eficiente com estas diferenças. 

O conflito permanente associado às redes com integração de serviços que, de um 
lado, necessitam otimizar a utilização da banda dos troncos, por outro lado, devem 
atender diferentes exigências de QoS , pode ser resolvido usando-se urna combinação de 
técnicas de controle e gerenciamento de tráfego. A tecnologia A TM com suas funções 
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sofisticadas de controle de tráfego é a chave para alcançar estes objetivos conflitantes 
[ECK 92] . 

Outras tecnologias, como a multiplexação por divisão de tempo ou TDM (time 
division multiplex), não necessitam funções de controle de tráfego tão complexas, já que 
ao usuário são associadas fatias de tempo de forma constante, e a qualidade de serviço, 
neste caso, é determinística e previsível, além do que o serviço de um usuário não afeta 
os QoS de outro usuário. Não há disputa por banda ou recursos da rede, a não ser no 
momento do acesso às fatias de tempo que permitam viabilizar o estabelecimento de 
uma conexão. No entanto, a tecnologia TDM não permite à operadora da rede atingir 
objetivos importantes como a maximização na utilização da banda. Muitas aplicações, 
como por exemplo FfP, WWW, E-mail e videoconferência, necessitam uma banda 
variável durante a sua transmissão. A maioria das atuais aplicações de rede é 
caracterizada por um comportamento de emissão da informação em rajadas [ROB 96]. 
A tecnologia TDM, porém, aloca a banda de forma estática, segundo a taxa máxima da 
aplicação durante a conexão. A alocação estática de banda, segundo a taxa de pico da 
aplicação, leva a uma alta ineficiência, pois a banda não utilizada, fora do pico de 
demanda, poderia ser aproveitada por outras conexões. Em TDM, as fatias de tempo são 
alocadas de forma estática a uma conexão, mesmo no tempo em que o usuário não está 
enviando qualquer dado. As fatias de tempo só podem ser reutilizadas após a 
desconexão do serviço. Devido a esta alocação estática das fatias de tempo, a tecnologia 
TDM não é eficiente para suportar serviços com características em rajada. Porém, é 
muito eficiente para transportar dados de voz segundo um fluxo constante [ROB 96]. 

Uma outra tecnologia, denominada de comutação de pacotes, foi projetada 
especialmente para suportar tráfego de dados de computadores. A comutação de pacotes 
pode ser implementada sem o estabelecimento de uma conexão entre os usuários, como 
por exemplo no Internet Protocol (IP). Neste caso os pacotes são roteados segundo 
saltos (hops), de um roteador para outro, até chegarem ao destino, e não há nenhuma 
pré-alocação de recursos ou banda para uma determinada "conexão" . A tecnologia IP 
possui uma capacidade inerente de maximizar a utilização da banda do enlace, porém 
não pode garantir parâmetros específicos de qualidade para uma determinada 
"conexão", já que a rota não é conhecida e a banda não pode ser alocada a priori. 

A tecnologia ATM combina a abordagem da tecnologia TDM, orientada-a
conexão, com funções flexíveis de controle de tráfego, para obtenção de uma alta 
eficiência na utilização da banda, permitindo desta forma suportar um conjunto flexível 
de aplicações com diferentes QoS. A tecnologia ATM permite que as conexões 
especifiquem as suas necessidades de banda segundo uma granulosidade muito fina. A 
complexidade de gerenciar tráfego em redes A TM vem do fato de que é feito um 
esforço no sentido de maximizar a eficiência dos enlaces através de uma multiplexação 
estatística dinâmica de serviços com características em rajadas, gerados por diferentes 
fontes com diferentes exigências de QoS. 

As funções de gerenciamento e controle de tráfego em ATM, ou funções TM 
(traffic management), foram elaboradas no sentido de evitar o congestionamento ou 
sobrecarga, tanto dos sistemas finais como da própria rede. Se mesmo assim ocorrer o 
congestionamento, as funções de TM podem reagir sobre este congestionamento no 
sentido de manter os parâmetros de QoS, procurando sempre maximizar a utilização dos 
recursos da rede [ECK 91]. As funções de TM podem ser implementadas de uma 
maneira mais ou menos complexa, de modo a obter um nível de eficiência menor ou 
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maior, respectivamente. Uma rede com sofisticados recursos de controle de tráfego 
permite um uso mais eficiente da banda e um equilíbrio mais justo na alocação desta 
banda em relação aos diversos tipos de serviços. 

Deve-se notar, no entanto, que a complexidade de gerenciar o tráfego em uma 
rede ATM não é inerente à tecnologia ATM. Qualquer tecnologia de rede de alta 
velocidade que pretenda oferecer suporte de QoS a suas aplicações, fatalmente deverá 
implementar um sofisticado e complexo sistema de controle de tráfego. Esta 
complexidade advém principalmente do fato de que está se tentando atender objetivos 
conflitantes, qual seja, garantir os parâmetros de QoS das conexões e ao mesmo tempo 
maximizar a eficiência da rede. Outras tecnologias de transporte de dados, tais como IP 
e Frame Relay, ainda não apresentam um nível tão complexo e sofisticado em relação a 
suas funções de controle de tráfego. Se estas tecnologias, porém, também almejam 
oferecer diferentes níveis de qualidade de serviço, elas certamente deverão desenvolver 
também um conjunto semelhante de funções de gerenciamento de tráfego. O IP já está 
desenvolvendo o conceito de protocolos de reserva de banda e serviços diferenciados, 
além de outras técnicas, no sentido de oferecer suporte a QoS. Para que o IP possa 
diferenciar os serviços, o IP necessita eventualmente oferecer um conjunto de funções 
de controle de tráfego semelhante ao conjunto das funções atualmente definidas em 
ATM [GIR 99]. 

Devido ao tamanho fixo das células, a implementação das funções de TM em 
ATM é bem mais simples do que em outras tecnologias, já que lidam com unidades de 
dados de tamanho variável. Além disto, a padronização da funcionalidade básica destas 
funções em ATM está completa. O Frame Relay já apresenta algumas funções 
incipientes de QoS definidas pela Rec 1.370 do ITU-T [ITU 91], que permitem oferecer 
alguns serviços multimídia (voz e vídeo) em redes Frame Relay de porte limitado. O IP 
também já apresenta alguns resultados animadores através dos protocolos recentemente 
desenvolvidos como RTP, RSVP, DiffServ e MPLS [QOS99], [IET 99], [QOS 99a], 
[QOS 99b], [CUN 99] , mas que ainda carecem de maior expressão em termos de 
implementação na Internet. 

1.1 O Contexto deste Trabalho 

Neste trabalho sugerimos um novo modelo de conformação de tráfego que 
integra diversas funções de TM que atuam sobre um conjunto heterogêneo de serviços 
dentro do ambiente do usuário, antes de repassá-los a uma rede A TM através da 
interface padronizada UNI (user network interface). No contexto deste trabalho, o 
ambiente do usuário é caracterizado pelos sistemas finais que foram caracterizados, 
tanto pelo ATM Forum como pelo ITU-T, como sendo os equipamentos localizados nas 
instalações do usuário, também conhecidos como os equipamentos CPE (customer 
premise equipments), e compreendem equipamentos que vão desde uma simples estação 
terminal ATM até um comutador ATM privativo, que se conectam a uma rede ATM 
pública, ou um backbone privativo ATM, através da interface padronizada UNI. A 
figura 1.1 apresenta uma esquematização em termos da equivalência dos blocos 
funcionais destes dois ambientes na visão do ATM Forum e do ITU-T [ATM 94] , [ITU 
93]. 
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O ambiente de usuário apresenta uma série de vantagens para chegar-se a uma 
otimização dos fluxos, comparado com o ambiente da rede, entre as quais destacamos as 
seguintes [HOG 97]: 

• é mais adequado para efetuar um controle mais inteligente sobre os fluxos de 
tráfego pois dispõe muitas vezes de informações sobre o processo de geração das 
células que está diretamente ligado à fonte de informação e ao processo de 
codificação, podendo desta forma atuar diretamente e de forma mais eficaz sobre 
os fluxos de tráfego gerados; 
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FIGURA 1.1- O ambiente do usuário segundo a visão do ATM Forum e a B-ISDN do 
ITU-T. 

• permite uma avaliação mais simples e mais fiel da importância das células em 
relação a aspectos como atraso e perda, podendo auxiliar em um eventual 
processo de descarte seletivo de células, sem comprometer seriamente a qualidade 
da conexão; 
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• o número médio de conexões ativas em uma interface UNI é mais restrito e 
apresenta menor diversidade (menor heterogeneidade), comparado com um nó 
A TM, permitindo desta forma uma modelagem mais adequada do tráfego gerado 
e sua conseqüente manipulação; 

• os mecanismos de controle de tráfego da rede que atuam sobre os fluxos de 
células gerados pelo usuário poderão ser aplicados de forma mais direta, 
inteligente e eficaz no ambiente de usuário. 

As funções de TM no ambiente de usuário apresentam correlações, o que sugere 
que os diferentes fluxos das conexões ativas do usuário serão melhor analisados, 
avaliados e otimizados através de um modelo de tráfego abrangente, que leve em conta 
desde aspectos como a caracterização, a conformação, a multiplexação e o 
escalonamento destes fluxos . Os fluxos deverão ser otimizados segundo um modelo de 
tráfego que tenha condições de garantir as exigências individuais dos parâmetros de 
QoS de cada aplicação, dentro das limitações impostas pela banda limitada do enlace de 
acesso da interface UNI. 

A interface UNI pode apresentar diversas conexões A TM multiplexadas dentro 
de um mesmo meio físico de acesso. A cada conexão A TM está associado uma 
aplicação distinta que gera um fluxo de tráfego com características próprias. Quanto 
mais fielmente puderem ser descritas as características do fluxo de células de uma 
aplicação, mais realisticamente poderá ser feita a negociação com a rede em termos do 
descritor de tráfego e a qualidade de serviço desejadas para esta conexão. A rede ATM 
somente poderá oferecer garantias reais de QoS para um determinado serviço se estes 
parâmetros puderem ser medidos e controlados de forma efetiva pela rede. 

Dentro deste enfoque, estamos propondo neste trabalho um modelo de tráfego 
abrangente, que leva em conta de forma integrada as diferentes funções de TM no 
ambiente do usuário. Mostra-se que esta abordagem de otimização das funções de TM 
no ambiente de usuário, segundo um modelo integrado e abrangente, apresenta 
vantagem em relação à otimização individual e isolada de cada função de TM. 

Tendo em vista que a maioria das aplicações não dispõe de uma descrição 
confiável de seus fluxos, integramos no modelo de tráfego que está se propondo uma 
sistemática para a obtenção de um descritor de tráfego confiável , que deverá atender 
principalmente aqueles casos em que a aplicação não tem como descrever para a rede o 
comportamento do seu fluxo . Sugerem-se técnicas de estimação dos parâmetros de 
tráfego a partir de amostragens e uma possível renegociação periódica dos mesmos com 
a rede, quando houver um desvio significativo destes, em relação a limites predefinidos. 

As características funcionais mais importantes do modelo de tráfego que 
estamos propondo são: o policiamento e a conformação de cada fluxo segundo o 
descritor de tráfego associado a cada conexão, além da garantia dos parâmetros de QoS 
individual de cada serviço. A conformação do fluxo atuará, principalmente, no sentido 
de evitar violações aos parâmetros de UPC, enquanto numa segunda etapa o fluxo será 
reescalonado para o enlace de acesso segundo um novo padrão temporal , mais adequado 
para a rede, sem contudo comprometer os parâmetros de QoS associados aos serviços. 
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FIGURA 1.2 - Modelo de tráfego PCSTS proposto para o ambiente de usuário. 

O modelo de tráfego que estamos propondo, denominado de PCSTS (Priority 
Category Services Traffic Shaping), também leva em conta o processo de multiplexação 
estatística dos diversos fluxos ativos, visando à obtenção de um fluxo agregado 
otimizado dentro do enlace de acesso. Sugere-se a segmentação deste processo segundo 



25 

cinco categorias de serviços: (1) serviços com taxa de bit constante ou CBR; (2) 
serviços de taxa de bit variável em tempo-real ou rt-VBR (real-time VBR); (3) serviços 
de taxa de bit variável não-tempo-real ou nrt-VBR (non real-time VBR), (4) serviços 
ABR (Avaiable Bit Rate) com taxa mínima e segundo o paradigma de melhor-esforço 
(best-effort) por parte da rede, (5) e, finalmente, serviços UBR (Unespecified Bit Rate) 
do tipo best-effort sem nenhuma exigência. Para a modelagem do processo de 
escalonamento dos serviços de cada categoria são sugeridos 5 sistemas de filas 
independentes, com disciplinas de serviço (escalonamento) específicas, que levam em 
conta critérios de prioridades baseados, principalmente, nas exigências de atraso de cada 
categoria de serviço. Para os serviços das categorias rt-VBR e nrt-VBR, o escalonador 
fornece também um sinal de realimentação para os conformadores de fluxo, engatilhado 
a partir do instante da emissão de cada célula de cada conexão. O fluxo agregado 
resultante desta multiplexação estatística é repassado para o enlace físico segundo a taxa 
de transmissão característica do enlace da interface UNI. Na figura 1.2 apresenta-se a 
arquitetura completa do modelo de tráfego PCSTS que estamos propondo para o 
ambiente de usuário e que será detalhado ao longo deste trabalho. 

1.2 Estrutura do Trabalho 

No capítulo 2 é feita uma revisão dos principais desafios relacionados com o 
controle de tráfego em redes de banda larga baseadas em ATM. Apresentam-se as 
principais categorias de serviço e as funções de TM previstas em redes A TM. Enfoca-se 
também o estado da arte da padronização destas funções, tanto por parte do A TM 
Forum como do ITU-T. São abordadas de forma resumida os diferentes aspectos dos 
parâmetros de QoS associados a um serviço ATM, sua conceituação, caracterização, 
abrangência e as relações entre eles. 

No capítulo 3 introduz-se o conceito de contrato de tráfego de uma conexão 
ATM segundo categorias e classes de serviço, e como um serviço pode ser caracterizado 
a partir de um descritor de tráfego e um conjunto de parâmetros de QoS padronizados. 
Apresenta-se o conceito de policiamento de um fluxo ATM e os algoritmos de 
policiamento GCRA que foram padronizados para esta função. Uma extensão destes 
algoritmos é muito utilizada na implementação de conformadores de fluxos de tráfego 
baseados no descritor de tráfego associado ao fluxo. O capítulo conclui com uma análise 
do desempenho do conformador duplo que pode ser utilizado em conformação de fluxos 
ATM do tipo VBR, observando-se principalmente o aumento no atraso do fluxo. 

No capítulo 4, inicialmente é feita uma caracterização do ambiente do usuário 
quanto às interfaces de acesso e aos serviços de transporte suportados pela rede ATM. 
Introduz-se o conceito de modelo de tráfego otimizado para este ambiente e conclui-se 
com a apresentação e justificação do modelo de tráfego proposto neste trabalho. O 
modelo é constituído basicamente de três blocos funcionais distintos: (1) o 
discriminador (ou caracterizador) de tráfego; (2) o conformador de tráfego e; (3) o 
multiplexador e escalonador (confira figura 1.1). São apresentadas as principais 
características de cada um dos blocos e os relacionamentos entre eles. Analisam-se e 
justificam-se os critérios adotados na seleção das características funcionais do modelo, 
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com ênfase em relação à conformação dos fluxos individuais e na escolha da disciplina 
de atendimento do escalonador que gera o fluxo agregado do enlace de acesso UNI. 

No capítulo 5 é abordado o primeiro bloco funcional do modelo PCSTS: a 
caracterização e a posterior conformação de um fluxo ATM. Inicialmente é introduzido 
uma modelagem para o conformador a ser adotado e justifica-se a escolha do 
conformador de escalonamento virtual duplo para o modelo de tráfego proposto. 
Aborda-se a seguir o conceito e a problemática da caracterização de um fluxo ATM. 
Preconiza-se a obtenção do descritor de tráfego a partir de uma amostragem inicial do 
fluxo e um mecanismo de atualização deste descritor, através de uma renegociação 
dinâmica dos seus parâmetros com a rede, cada vez que se observa um desvio maior que 
um limite especificado. É delineado um método heurístico aproximado para a obtenção 
dos parâmetros estatísticos de fluxos VBR quaisquer e como podem ser mapeados a 
partir destes os parâmetros de UPC para o conformador. O capítulo finaliza com alguns 
resultados práticos obtidos na aplicação da metodologia a um vídeo MPEG comercial, 
que comprovam a eficácia do método. 

No capítulo 6 é feita uma análise do problema do enfileiramento e 
escalonamento dos fluxos de tráfego para a transmissão pelo enlace de acesso da 
interface UNI. São analisadas as diversas propostas de enfileiramento e escalonamento 
para fluxos ATM que foram sugeridas na literatura nos últimos anos . Concluímos com a 
escolha de uma arquitetura integrada, conformador e escalonador, originalmente 
proposta por Zhang [ZHA 93], à qual propomos uma extensão em termos de uma 
realimentação entre o conformador e escalonador. Demonstra-se que desta forma pode
se obter uma garantia de limite para o jitter e o atraso das aplicações na saída do 
escalonador. No final do capítulo mostra-se como esta arquitetura foi inserida no 
modelo de tráfego PCSTS, o qual apresenta cinco filas de prioridades com diferentes 
disciplinas de escalonamento, uma para cada uma das cinco categorias de serviço do 
ATM. São estabelecidos critérios de prioridade para a resolução dos conflitos das 
disciplinas de atendimento das cinco filas na saída do multiplexador. Mostra-se que o 
bloco modela a multiplexação estatística dos diferentes fluxos em um fluxo agregado 
único, sem que no entanto sejam violados os parâmetros de QoS dos fluxos individuais , 
dentro de determinados limites. 

No capítulo 7 são apresentados os resultados da avaliação de desempenho do 
modelo PCSTS a partir de simulações e análises analíticas . Apresentam-se e justificam
se os critérios para a escolha da ferramenta de simulação Network Simulator ns-2, que 
foi utilizada para as simulações do modelo. São apresentadas as características desta 
ferramenta e justificam-se as alterações e os módulos novos que tiveram que ser 
incorporados na ferramenta para atender os requisitos da nossa simulação. Finalmente, 
são detalhados e justificados os diferentes cenários de tráfego que foram aplicados ao 
modelo PCSTS. 

Por último, no capítulo 8, são apresentadas algumas conclusões baseadas no 
comportamento do modelo a partir dos resultados das simulações efetuadas e, ao mesmo 
tempo, apresentam-se também di versas sugestões de trabalhos futuros no sentido de um 
aprimoramento do modelo PCSTS. 



2 Gerenciamento e Controle de Tráfego em A TM 

2.1 Desafios do Gerenciamento e Controle de Tráfego em A TM 

Os aspectos relacionados ao bom desempenho dos serviços oferecidos pelo nível 
A TM e a maneira de como os recursos da rede são utilizados para garantir este 
desempenho são abordados dentro do escopo definido como gerenciamento e controle 
de tráfego ou simplesmente TM (traffic management) do ATM. O objetivo específico 
do gerenciamento de tráfego em redes A TM é proteger os sistemas terminais e a rede do 
congestionamento, para que desta forma sejam atingidos os objetivos de desempenho da 
rede. Um objetivo adicional, não menos importante, é fomentar o uso eficiente dos 
recursos da rede. 

O comportamento quase que imprevisível da maioria dos fluxos das aplicações 
de redes de banda larga e a complexidade que envolvem as funções de controle de 
tráfego e congestionamento sugerem que se faça uma abordagem por etapas do 
gerenciamento de tráfego A TM. Inicialmente caracterizar os parâmetros de tráfego e, a 
partir destes, os mecanismos de controle e congestionamento de tráfego. O conjunto dos 
parâmetros de tráfego e dos mecanismos de controle de tráfego e congestionamento 
forma o arcabouço do gerenciamento de tráfego ATM. 

Mesmo que o nível ATM apresente semelhanças com o nível de rede das redes 
de pacotes tradicionais, os problemas de tráfego são diferentes e, portanto, exigem 
soluções diferentes. Isto se deve principalmente a dois fatores: (1 °.) as taxas dos enlaces 
ATM são consideravelmente mais altas (ex.: 155 e 622 Mbit/s) e (2°.) a largura de 
banda disponível em ATM é partilhada por uma grande variedade de serviços, muitos 
deles com requisitos de qualidade de serviço (QoS) muito restritivos e únicos. Estas 
características têm conseqüências radicais, não só em relação à tecnologia de transporte 
mas também em relação às funções de controle de tráfego da rede. 

Para visualizar isto melhor, vamos tomar o produto tempo de propagação (P) 
vezes a largura de banda (T) dos troncos. Este produto (tempo de propagação e taxa) 
também é chamado de latência da rede, e fornece o número de bits que estão "viajando" 
dentro da rede num dado instante em relação a uma conexão ponto a ponto. O fator de 
desempenho a [STA 95] é obtido dividindo-se a latência pelo tamanho médio (L) dos 
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pacotes (ou células) , que caracteriza o número de pacotes ou células que estão na 
"tubulação", ou rota de uma conexão, desde a origem até o destino, num dado instante. 

P P.T 
a=--=-

L/T L ' 

Pode-se dizer que quanto menor for a, menor será o tempo de resposta da rede 
em relação à realimentação da informação de congestionamento para o usuário. A tabela 
2.1 mostra alguns valores de a para diversas redes, considerando-se um tamanho médio 
das unidades de dados medido em bits. Valores de a<l facilitam a implementação de 
mecanismos de controle de congestionamento muito efetivos baseados na realimentacão 
rápida desta informação desde o nó da rede até o usuário. O tempo de reação da estação 
terminal à notificação de congestionamento envolve no máximo o tempo de propagação 
de uma a duas unidades de dados, ou seja, a perda no máximo de um pacote. Já as redes 
com parâmetro a muito grande (a>>l) possuem tempos de reação de milhares de 
tempos de inserção de pacotes ou células, podendo acarretar desta forma perdas que 
chegam a milhares de pacotes ou células. Na tabela 2.1 [STA 95], apresentam-se os 
valores de a para diversas tecnologias de rede com diversas abrangências 

TABELA 2.1 -Variação do fator a em relação a diversas arquiteturas de redes [STA 95] 

Rede Meio Dist. pl T L a 

[km] [ms] [Mbit/s] [bit] 

LANEthemet Par de fios 2,5 0,013 10 12000 0,01 

Rede de Pacotes X.25 B 1000 5,55 0,064 4096 0,08 

Frame Relay E1 1000 5,55 2,048 64000 0,17 

Anel de fibra - FDDI Fibra 50 0,277 100 64000 0,43 

Rede MAN - DQDB CATV 200 1,11 155 424 406,1 

ATM STM1 1000 5,55 155 424 2030,7 

ATM STM4 1000 5,55 622 424 8149,0 

A variação enorme de a que se observa na tabela 2.1 (5 ordens de grandeza) 
explica por que as técnicas de controle de congestionamento tradicionais por 
realimentação, satisfatórias em outros tipos de redes, falham em redes de longa distância 
baseadas em ATM. Redes ATM têm dificuldades em efetivamente controlar 
congestionamento por métodos tradicionais, ao contrário de outras redes , como X.25 e 
Frame Relay, por exemplo. Em Onvural [ONV 95], além disto, são citadas uma série de 
outras dificuldades e razões pelas quais os mecanismos de controle de tráfego 
tradicionais não são adequados em ATM, entre as quais destacamos: 

a) A maioria dos tráfegos não é receptiva ao controle de fluxo . Por exemplo, 
fontes de tráfego de voz e vídeo não podem parar de gerar células, mesmo que 
a rede esteja congestionada. 

1 No calculo de P foi considerado como velocidade média de propagação pelos enlaces; v=0,6c, onde c é 
a velocidade da luz no vácuo (c=300 000 km/s) 
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b) A realimentação em A TM é lenta devido ao tempo de inserção reduzido de 
células, comparado com o tempo de propagação pela rede. (ver fator a na 
tabela 2.1 ). 

c) Redes A TM suportam um grande leque de aplicações com capacidades que 
variam desde alguns kbit/s, até algumas centenas de Mbit/s. Esquemas de 
controle relativamente simples acabam por penalizar aplicações de um dos 
extremos desta escala. 

d) Aplicações em redes ATM geram padrões de bit ao longo do tempo muito 
variados e geralmente imprevisíveis, tomando muito difícil definir uma técnica 
de controle de tráfego imparcial dentro desta variedade. 

e) Aplicações diferentes em uma rede A TM exigem serviços de rede diferentes 
(p. ex. : serviços sensíveis a atraso, como voz e vídeo, e serviços sensíveis a 
perdas, como dados) . 

f) As altíssimas velocidades de comutação e transmissão tomam redes ATM 
mais sensíveis em termos de controle de tráfego e congestionamento. Um 
esquema de controle que é fortemente baseado em reagir a mudanças na rede 
poderá produzir flutuações extremas e extensas em esquemas de roteamento e 
controle de fluxo. 

g) As características de tráfego de muitos serviços ainda não são bem entendidas 
atualmente. 

h) Altas velocidades de transmissão limitam muito o tempo realmente disponível 
para fazer algum tipo de processamento de controle de tráfego em tempo real 
nos nós intermediários, sem comprometer as restrições severas da maioria das 
aplicações de multimídia em relação ao tempo. 

A caracterização da fonte de tráfego permanece um problema aberto para muitas 
aplicações em ATM. Além disto, muitas vezes não é possível a fonte descrever de 
forma precisa suas características de tráfego. 

De modo geral os mecanismos de controle de congestionamento propostos para 
as redes A TM podem ser classificados em duas grandes categorias: mecanismos de 
controle preventivos e mecanismos de controle reativos. Os mecanismos de controle 
preventivo atuam no sentido de prevenir o congestionamento, enquanto os mecanismos 
reativos atuam no sentido de tirar a rede de uma situação de congestionamento, isto é, 
uma vez acontecido o congestionamento é necessário reagir contra o problema. 
Tipicamente, quando é detectado o congestionamento, as fontes são convidadas a 
diminuir ou até parar a sua transmissão por algum tempo, até que cesse o 
congestionamento. O problema principal com os esquemas reativos é que, devido ao 
produto atraso de propagação banda passante (latência) muito grande, o tempo que 
leva até a fonte reagir pode ser muito tarde e as células já foram descartadas. 

2.2 Padronização em Gerenciamento e Controle de Tráfego A TM 

Para que equipamentos de diversos fornecedores possam conviver em uma 
mesma rede ATM, algumas funções de controle de tráfego devem ser definidas de tal 
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maneira que seja possível a interoperabilidade entre elas. Duas grandes organizações 
são responsáveis no sentido de garantir a interoperabilidade das funções de 
gerenciamento de tráfego em ATM: o Study Group Xlll do ITU-T e o grupo de trabalho 
de Traffic Management do ATM Forum. O ITU-T propõe padrões formais enquanto o 
A TM Forum é uma organização criada por um grupo de empresas ligados a serviços, 
equipamentos e usuários, para desenvolver especificações de interoperabilidade. Estas 
organizações trabalham em paralelo e fazem permanentemente consultas entre si no 
sentido de conseguir um conjunto de funcionalidades de TM que permitam a 
interoperabilidade entre elas. 

Em abril de 1996 o A TM Forum editou o primeiro documento que trata 
unicamente de especificações de controle de tráfego [ATM 96], que inclui as funções 
que haviam sido definidas anteriormente como parte da User Network Interface 
Specification 3.1 (UNI 3.1 Sec. 3.6) [ATM 94]. Em maio de 1996 o ITU-T aprovou uma 
versão atualizada da sua recomendação 1.371 sobre Traffic Control and Congestion 
Control in B-ISDN e atualizada em agosto de 1996 [ITU 96]. Em junho de 1997 o ITU
T apresentou a recomendação 1.371.1 , uma versão estendida da recomendação 1.371. 
Provavelmente a próxima edição da 1.371 deverá integrar os dois documentos em um 
documento único. O ITU-T também desenvolveu a recomendação 1.356, que cobre 
principalmente os aspectos de QoS em paralelo com a recomendação 1.371 [ITU 96] . 

As duas recomendações do ITU-T (1.371 e 1.356) e o documento TM 4.0 do 
A TM Forum formam atualmente um arcabouço de funções comuns de gerenciamento 
de tráfego em ATM, mesmo que cada documento de forma individual também cubra 
funções específicas, não reconhecidas pela outra organização. A terminologia adotada 
pelas duas organizações também difere em muitos casos. Neste trabalho adota-se a 
terminologia do ATM Forum, a não ser quando houver menção explícita em contrário. 

2.2.1 Categorias de Serviço em ATM 

As redes A TM foram projetadas para serem capazes de transportar 
simultaneamente diferentes tipos de tráfego, que vão desde fluxos em tempo real como 
voz e vídeo, até tráfegos com características de rajada como o TCP. Nesta seção vamos 
resumir as características das principais categorias de serviço que foram propostas para 
redes ATM. Os critérios para esta divisão foram baseados principalmente em relação às 
exigências de diferentes conjuntos de parâmetros de qualidade para estas categorias de 
serviço. A distinção mais importante entre estas categorias é referente ao atraso e a 
variabilidade de atraso que um serviço pode tolerar, ou seja, podemos distinguir entre 
categorias de serviço tempo-real e categorias de serviços não-tempo-real. 

O ATM Forum definiu um conjunto de 5 "categorias de serviço" , enquanto o 
ITU-T definiu 4 tipos de "aptidões de transporte ATM" (ATM capabilities) , em certo 
sentido semelhantes às categorias do A TM Forum. As categorias de serviço do A TM 
Forum são as seguintes: 

• Serviços de tempo-real; 

1. Constant Bit Rate (CBR) 

2. Real-Time Variable Bit Rate (rt-VBR) 

• Serviços não-tempo-real ; 
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3. Non-Real-Time Variable Bit Rate (nrt-VBR) 

4. Available Bit Rate (ABR) 

5. Unspecified Bit Rate (UBR) 

2.2.2 Serviços Real-Time 

Nos serviços das categorias do tipo tempo-real , o padrão de tempo dos fluxos de 
informação da fonte deve ser mantido pela rede dentro de certos limites ao serem 
entregues no seu destino. 

Constant Bit Rate (CBR) 

Esta categoria de serviços contempla os serviços de tempo-real que possuem um 
fluxo de informação constante. Assim, por exemplo, um usuário espera que um fluxo de 
áudio ou vídeo, gerado de forma constante e contínua na origem, seja entregue no 
destino da mesma forma. Descontinuidades ou perdas ou atrasos excessivos resultam 
em qualidade inaceitável destes serviços. 

Real-Time Variable Bit Rate (rt-VBR) 

A categoria de serviço rt-VBR contempla serviços sensíveis a tempo que 
apresentam uma taxa de bit variável. Os serviços rt-VBR permitem à rede uma maior 
flexibilidade em relação à banda do que os serviços CBR. Assim, por exemplo, a rede 
tem condições de multiplexar estatisticamente um determinado número de conexões 
sobre um mesmo enlace de capacidade limitada, sem prejuízo da qualidade dos serviços. 

2.2.3 Serviços Non-Real-Time 

As categorias de serviço do tipo não-tempo-real (non-real-time) cobrem aquelas 
aplicações de rede que possuem características de tráfego em rajadas, porém não 
possuem maiores exigências em relação ao atraso ou à variabilidade deste atraso. Desta 
forma a rede possui uma maior flexibilidade no manejo destes fluxos de tráfego, 
podendo fazer maior uso de multiplexação estatística para aumentar a eficiência da rede. 
São estes serviços, também, que permitem um manejo maior do controle e 
gerenciamento do tráfego da rede sobre estes fluxos. 

Non-Real-Time Variable Bit Rate (nrt-VBR) 

Os serviços VBR do tipo não-tempo-real são especificados pelo sistema terminal 
através de uma taxa de pico de células (PCR), uma taxa média de células, também 
chamada de taxa sustentável de células (SCR) e uma medida de sua característica de 
rajada através de uma relação entre PCR e SCR. Com estas informações a rede pode 
alocar recursos e assim fornecer atrasos relativamente baixos com perdas de células 
mínimas. Os serviços nrt-VBR podem ser usados para transferência de dados que 
possuem tempos de resposta críticos, como por exemplo monitoramento de processos, 
transações bancárias e telemetria. 

A vailable Bit R ate (ABR) 
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Serviços em rajada que utilizam um protocolo confiável fim a fim2
, como o 

TCP, podem detectar situações de congestionamento através do aumento no atraso na 
entrega das células ou pelo aumento no descarte de células. No entanto, o TCP não 
possui um mecanismo que permita que várias conexões TCP partilhem de forma parcial 
(segundo exigências de QoS) os recursos da rede. Além disto, o TCP não consegue 
minimizar o congestionamento de forma eficiente, a partir da informação explícita de 
congestionamento fornecida por nós congestionados. Para aumentar a qualidade destes 
serviços em rajada foi definida a categoria ABR. Um serviço ABR especifica a taxa de 
pico de células (PCR) que usará, e uma taxa mínima de células (MCR) que o serviço 
requer. A rede alocará recursos de modo que todas as aplicações ABR tenham 
assegurado pelo menos a sua MCR. Os mecanismos do ABR utilizam realimentação 
explícita sobre as fontes , para garantir que os recursos sejam alocados de forma 
imparcial. Qualquer capacidade do enlace não utilizada pelos serviços ABR fica 
disponível para os serviços de taxa de célula não especificada (UBR) 

Unspecified Bit Rate (UBR) 

Nestes serviços não é feita qualquer negociação inicial entre a fonte UBR e rede, 
tampouco há qualquer mecanismo de realimentação sobre a fonte relativo a situações de 
congestionamento de algum nó da rede, caracterizando o que é chamado de serviço 
segundo o melhor esforço (best-effort-service) por parte da rede. Em serviços UBR, as 
células são repassadas na base do primeiro-entrou-primeiro-saiu (FIFO), consumindo a 
banda restante do enlace, não aproveitada pelos outros serviços. 

Entre os serviços UBR encontramos aplicações como transferência de 
texto/dados/imagem em serviços de mensagem (correio) ou serviços de distribuição ou 
recuperação de informação. 

2.3 Funções de Gerenciamento e Controle de Tráfego em A TM 

A recomendação 1.371 do ITU-T lista os seguintes objetivos das funções de 
gerenciamento e controle de tráfego do nível A TM [ITU96]: 

1. As funções de gerenciamento e controle de tráfego do nível A TM deverão 
suportar um conjunto de classe de QoS para todos os serviços atuais e previsíveis de B
ISDN. A especificação destas classes deverá ser consistente com as desempenhos 
atualmente em estudo para B-ISDN. 

2. As funções de gerenciamento e controle de tráfego do nível ATM não deverão 
nem depender de protocolos do nível AAL, que são específicos dos serviços, nem de 
protocolos de nível superior, que são específicos das aplicações. No entanto, os 
protocolos acima do nível A TM poderão fazer uso de informações que poderão ser 
fornecidas pelo nível ATM. 

3. O projeto de um conjunto ótimo de funções de controle de tráfego e 
congestionamento no nível ATM deverá minimizar a complexidade da rede e do sistema 
terminal , ao mesmo tempo que maximiza a utilização da rede. 

2 Protocolo confiável fim a fim é entendido aqui como aquele que executa funções de seqüenciação e 
controle de erros. 



33 

Para assegurar os QoS das conexões ATM, foi definido, tanto pelo ITU-T como 
pelo ATM Forum, um conjunto genérico de funções de controle de tráfego e 
congestionamento. Estas funções podem ser utilizadas em combinações apropriadas, 
dependendo da categoria de serviço. Apresentamos a seguir cada uma destas funções 
genéricas, junto com uma breve descrição da sua funcionalidade. 

• Gerenciamento de Recursos da Rede, Resource management (RM): A 
arquitetura de serviço do A TM permite a separação lógica das conexões segundo as 
características do serviço de cada conexão. Os múltiplos serviços do ATM, com 
características de QoS diferenciados, partilham no entanto os mesmos enlaces e 
comutadores, portanto os mesmos recursos da rede em termos de largura de banda e 
espaço de buffer. Há necessidade, portanto, de partilhamento destes recursos, o que 
por sua vez implica uma estrutura de enfileiramento em buffers (queuing) e uma 
disciplina de priorização de atendimento (scheduling) ou escalonamento. Embora o 
escalonamento de células e o provisionamento de recursos (buffers) sejam 
específicos da implementação da rede, as funções de RM podem ser utilizadas para 
conseguir um isolamento lógico entre serviços e acesso aos recursos (banda e 
buffers) da rede [DZI 97]. 

• Controle de Admissão de Conexão (CAC): É definido como o conjunto de ações 
tomadas pela rede durante a fase de estabelecimento da conexão no sentido de 
verificar se uma conexão pode ser aceita ou rejeitada, ou também, se um pedido de 
renegociação de QoS pode ser acomodado ou não. Deve-se notar que os algoritmos 
de CAC devem ser executados em cada comutador na fase de estabelecimento da 
conexão e, por isso, não podem ser demorados, sob pena de afetar diretamente a 
taxa e o atraso no estabelecimento das conexões. Para estabelecer uma conexão ao 
longo de um caminho, com vários comutadores com vários sistemas de fila, em cada 
um deve ser reservado recursos em termos de banda e buffers, de modo que possa 
ser garantido o contrato de qualidade do serviço da conexão, sem prejuízo, no 
entanto, para as conexões já estabelecidas. A eficiência dos algoritmos de CAC 
depende essencialmente de quão próximos os modelos de tráfego e a disciplina de 
fila utilizados conseguem capturar a realidade do fluxo de serviço desta conexão. 
Ambos, o modelo de tráfego e o modelo de fila, são atualmente muito pesquisados 
na literatura [ZHA 93], [KNI 99]. 

• Controle de Parâmetros de Usuário/Rede (UPC/NPC): Uma vez que uma 
conexão foi aceita pelo algoritmo de CAC a função de policiamento da rede (UPC) 
monitora a conexão para determinar se o tráfego gerado pela fonte está de acordo 
com o contrato de tráfego negociado. Seu objetivo principal é proteger os recursos 
da rede de utilização indevida, seja de forma intencional (maliciosa) ou involuntária, 
que possa afetar os QoS de outras conexões já estabelecidas [MAS 96]. O algoritmo 
atua em tempo real sobre qualquer célula, na entrada da rede, no sentido de detectar 
violações aos parâmetros de tráfego negociados e, se for o caso, tomar ações 
apropriadas. Estas ações podem incluir o descarte de células flagradas ou a 
marcação destas células. Os algoritmos de UPC/NPC (User Parameter 
Control!Network Parameter Control) são padronizados através de duas versões 
equivalentes conhecidas como Generic Cell Rate Algorithm (GCRA), [ATM 96a], 
[KIM 96] 

• Indicação Explícita de Congestionamento segundo o sentido do fluxo, ou 
explicit forward congestion indication (EFCI). Ações que são tomadas em 



34 

conjunto pelo usuano e pela rede no sentido de regular o fluxo submetido por 
algumas conexões de categorias de serviço ATM, de acordo com o estado dos 
comutadores da rede. Um nó comutador A TM que esteja experimentando 
congestionamento (ou esteja próximo do congestionamento) poderá indicar esta 
condição no cabeçalho das células desta conexão. Esta notificação alerta o usuário 
da conexão de que deverão ser iniciados procedimentos para evitar o 
congestionamento de tráfego, na mesma direção em que foi recebida a célula de 
notificação. O usuário poderá então iniciar ações em protocolos de nível superior e 
desta forma diminuir de forma adaptativa a taxa de células da conexão. 

• Controle de Prioridade de Descarte (CLP): Para algumas categorias de serviço o 
sistema terminal pode gerar fluxos de tráfego de células com marcação de Cell Loss 
Priority (CLP). A rede pode adotar modelos que tratam esta marcação como 
transparente ou significativa. Se significativa, a rede pode descartar seletivamente 
células como sendo de baixa prioridade no sentido de proteger, tanto quanto 
possível, os objetivos de QoS das células com alta prioridade. 

• Conformação de tráfego (Traffic shaping): Os mecanismos de conformação de 
tráfego, ou Traffic Shaping (TS), podem ser usados para obter uma modificação das 
características do fluxo do tráfego. A banda reservada para uma conexão tem como 
limite inferior a taxa média de bits, e como limite superior a sua taxa de pico. Na 
maioria das fontes VBR as células são geradas na taxa de pico durante o período 
ativo (estado de ON) e geralmente nenhuma célula é gerada durante o período de 
silêncio (estado de OFF). Pode-se tirar vantagem deste comportamento e reduzir a 
taxa de pico bufferizando as células, antes de repassá-las à rede, de modo que a taxa 
de partida da fila seja menor que a taxa de pico de chegada das células. 
Conformação de tráfego pode ser feita tanto no sistema terminal de usuário como na 
saída de um nó da rede. 

• Controle de Fluxo ABR: A categoria de serviços de Available Bit Rate (ABR), 
devido a sua importância, recebeu uma atenção especial, tanto por parte do ATM 
Forum como do ITU-T. O protocolo de controle de fluxo do ABR pode ser utilizado 
de modo a partilhar de forma adaptativa a banda entre os serviços desta categoria. 
Este controle se dá através de laços de realimentação fechados segundo duas 
grandes categorias de mecanismos: esquemas baseados em realimentação binária e 
esquemas baseados em realimentação de taxa explícita. Na primeira categoria estão 
principalmente o mecanismo de EFCI e os mecanismos baseados em realimentação 
de informação em bits específicos de células RM [JAI 96] . Na segunda categoria 
encontramos os esquemas que determinam uma taxa para o tráfego do usuário 
baseada na carga atual da rede e as diversas conexões ativas. Entre outros 
encontramos algoritmos como o enhanced proportional rate control algorithm 
(EPRCA), explicit rate indication congestion avoidance (ERICA) e o congestion 
avoidance using proporcional contrai (CAPC) [JAI 96a]. 

• Descarte de quadros, Frame Discart (FD): Uma rede congestionada que precisa 
descartar células poderá fazê-lo no nível de quadros (conjunto de células) ao invés 
do nível de células. Quadros aqui devem ser entendidos como sendo as unidades de 
dados do nível de adaptação ATM (AAL). O descarte de quadros pode ajudar a 
evitar um colapso devido a congestionamento e pode aumentar o goodput (vazão de 
células consistentes para o total de células enviadas). 
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Outras funções genéricas de controle de tráfego estão atualmente em fase de 
estudo, tanto por parte do ATM Forum como do ITU-T [GIR 99]. 

2.4 Dimensão temporal e espacial das Funções de Gerenciamento e 
Controle de Tráfego em A TM 

Podemos classificar o conjunto genérico destas funções e mecanismos de 
controle de tráfego segundo uma dimensão temporal e espacial. No primeiro caso os 
mecanismos são classificados segundo a escala de tempo de atuação, enquanto no 
segundo caso é observada a localização dos pontos de atuação dos mecanismos dentro 
da estrutura espacial da rede. 

TABELA 2.2 - Classificação das funções de controle de tráfego e congestionamento 
segundo a sua dimensão temporal e espacial 

Função Organismo de Tipo de 
TM Padronização Mecanismo 

UPC/NP ITU-Te AF preventivo 
c 

CLP ITU-Te AF reativo 

TS ITU-Te AF preventivo 

CAC ITU-Te AF preventivo 

RM ITU-Te AF preventivo 

EFCI ITU-Te AF reativo 

ABS do ITU-Te AF reativo 
ABR 
FD AF reativo 

LEGENDA: 
ABR: Avaiable Bit Rate 
ABS: Adaptative Band Width Sharing 
AF: ATM Forum 
CLP: Cell Loss Priority 
CAC: Conection Admission Control 
FD: Frame Discart 
FC: Flow Control UNI: 

Escala de tempo de Localização 
atuação Espacial 

tempo de inserção entrada nó e 
de célula interface UNI/NNI 

tempo de inserção nós da rede 
de célula 

tempo de inserção saída sist. terminal e 
de célula saída nó da rede 

tempo de estabeto. entrada sist. terminal 
de conexão e entrada nó de rede 

tempo de estabeto. sist. terminal e 
de conexão nó de rede 

tempo propag. sist. terminal e/ou 
ida e volta nós intermed. rede 

tempo propag. sist. terminal e/ou 
ida e volta nós intermed. rede 

tempo de inserção sist. terminal e 
de quadro nó de rede 

NNI: 
NPC: 
RM: 
TS: 

Network Network Interface 
NetworParameter Control 
Resource Management 
Traffic Shaping 

UPC: 
UNI: 

User Parameter Control 
User Network Interface 

As funções de longa duração, como RM, atuam sobre mais de uma conexão 
A TM e são implementadas para agirem durante o tempo de duração de uma conexão. 
As funções que atuam pelo tempo de estabelecimento de uma conexão são 
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principalmente funções de controle de recursos, genericamente denominadas de 
mecanismos de CAC (conection admission contra/), decidem se uma nova conexão 
pode ou não ser aceita com um determinado perfil de QoS com base nos recursos 
disponíveis da rede. 

As funções que atuam pelo tempo de propagação, ida e volta de uma célula, 
como FC (Flow Control) e ABR (Available Bit Rate), permitem exercer uma 
realimentação de congestionamento diretamente sobre a fonte . Por último, temos as 
funções que atuam diretamente sobre a célula (ou quadro), como CLP, TS, FD e 
UPC/NPC. Estas funções reagem imediatamente sobre as células, enquanto elas estão 
sendo inseridas na rede. Na Tabela 2.2 apresenta-se uma classificação das funções 
genéricas segundo estas dimensões. 

Quanto à dimensão espacial, podemos classificar as funções de controle de 
tráfego e congestionamento em duas categorias: (1) as funções que atuam na interface 
de usuário (UNI) e (2) as funções que atuam na rede na saída das portas do comutador 
ou do nó ATM (NNI), como pode ser observado na figura 2.2. Na primeira categoria 
encontramos principalmente as funções de conformação de tráfego (TS) e controle dos 
parâmetros do usuário (UPC/NPC), enquanto na segunda categoria encontramos 
funções de priorização no escalonamento de envio das células pelos enlaces na saída 
dos nós (comutador ATM) e os mecanismos de controle de congestionamento reativos 
ou por realimentação, como o explicit forward congestion indication (EFCI), além dos 
mecanismos de realimentação explícita da taxa de bits por células RM específicas. 

Serviços 

EFCI (ABR) 

----------------,~,---------------

Sistema Terminal do Usuário 

LEGENDA: 

Rede A 1M 
pública NNI 

_____. Fluxo de Informação 

+---Realimentação 

CAC: Connection Admission Control Q.P: Cel/I..nss Prioriry 
EFCI: Explicit Forward Congestion lndication FD: Frame Discard 
QS: Queuing and Scheduling (enfileirameto e fu rções de escalonamento) TS: Traffic Shaping (conformação de tráfego) 

Sistema 
Terminal 
Remoto 

FIGURA 2.1- Localização espacial de algumas funções de TM em redes ATM. 

A essência da estratégia do controle de tráfego do ITU-T e ATM Forum é 
baseada em determinar quando uma nova conexão A TM pode ser aceita ou não. Para 
isto a rede deve ter condições de poder avaliar se uma conexão, com um determinado 
perfil de QoS , pode ser suportada pela rede, com os atuais recursos disponíveis, sem 
prejuízo das conexões ativas existentes. Uma vez decidida a aceitação da nova conexão 
a rede e o usuário estabelecem um contrato de tráfego, no qual a rede concorda em 
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suportar esta conexão segundo um conjunto de parâmetros de QoS negociados a priori, 
e o usuário se compromete a não exceder os limites dos parâmetros de tráfego 
negociados. As funções de controle de tráfego estão relacionadas com esta negociação e 
o posterior policiamento dos mesmos pela rede. As funções têm como primeiro objetivo 
evitar o congestionamento. Mas se isto ocorrer, são elas também que atuam no sentido 
de recuperar a rede desta situação. 

2.5 Controle de Tráfego no Ambiente do Usuário 

Pela figura 2.1 pode-se observar que no ambiente do usuano a maioria das 
funções de controle de tráfego estão localizadas no que é chamado de sistema terminal 
do usuário. As principais funções de controle de tráfego que encontramos no ambiente 
do usuário são: 

a) conformação de tráfego (TS) segundo os parâmetros de UPC da conexão, 
b) enfileiramento e escalonamento (QS: Queuing and Scheduling), 
c) controle de admissão de conexão (CAC), 
d) descarte seletivo de células (CLP), 
e) descarte de quadros (FD) 
f) mecanismos de controle de tráfego por realimentação explícita (EFCI). 

Destas funções, a conformação de tráfego por conexão e o enfileiramento e 
escalonamento das células para o enlace de acesso, podem ser consideradas de 
importância fundamental e por isso serão abordadas em capítulos específicos deste 
trabalho. A estratégia do mecanismo de CAC será quase sempre uma síntese de toda a 
estratégia de conformação, escalonamento e controle de tráfego adotada no ambiente do 
usuário. A política de descarte seletivo, por sua vez, tanto no nível de célula como no 
nível de quadro, está associada intimamente à conformidade dos fluxos de tráfego às 
diferentes categorias de serviço (ver seção 3.3). Atualmente estas funções estão em fase 
final de padronização. Já o mecanismo de controle de congestionamento por indicação 
explícita de congestionamento (EFCI) , pelos motivos apresentados na seção 2.1, teve 
sua aplicação restrita às categoria de serviços ABR (Available Bit Rate) e ABT (ATM 
Block Transfer) , e foi padronizado apenas recentemente. Apresenta-se a segmr um 
resumo das principais características deste mecanismo. 

2.5.1 Mecanismos de controle de congestionamento por realimentação (EFCI) 

O EFCI é estruturado sobre uma realimentação de informação das condições da 
rede para o usuário em termos de taxa, recursos , ou condições de congestionamento em 
nós intermediários, através de células do tipo RM. O ATM Forum [ATM 94] e o ITU-T 
[ITU 96] , prevêem mecanismos de EFCI no controle de fluxos , apenas para os serviços 
das categorias ABRe ABT. 

A categoria de serviço ABR foi proposta pelo ATM Forum, com o objetivo 
principal de atender de forma eficiente fluxos de dados com taxas variáveis, sem um 
compromisso maior com atraso, em aplicações que envolvessem os protocolos TCPIIP, 
como em interligações Internet/Intranet e LANs em altas taxas. 
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A categoria de serviços ABT do ITU-T implementa este mecanismo somente no 
modo de funcionamento chamado elástico [ITU 96]. Já na categoria de serviço ABR, do 
ATM Forum, todo controle de fluxo é do tipo reativo. Como diz o próprio nome; 
available bit rate (ABR), ou seja, a taxa na qual o usuário irá transmitir é 
dinamicamente ajustada pela rede. O objetivo principal é utilizar a capacidade ociosa 
disponível na rede e partilhá-la entre usuários que assumam que possuem aplicações 
com requisitos de taxas elásticas, ou seja, a taxa da conexão, allowed cell rate (ACR), 
não é uma característica intrínseca mas pode ser modulada livremente entre um valor 
máximo (PCR) e um valor mínimo (MCR) declarados, de modo que atendam à 
condição: MCR ~ ACR ~ PCR. O controle de tráfego para esta categoria de serviço é 
considerado atualmente um dos maiores desafios do nível ATM, tendo em vista as 
grandes flutuações da carga da rede, a característica de rajada inerente aos serviços que 
deve suportar, além dos requisitos de CLR exigidos pelos serviços. 

O A TM Forum, depois de uma longa e acalorada discussão (de maio de 1993 a 
abril de 1996), sobre as diversas abordagens possíveis em tomo dos procedimentos de 
controle de trafego com realimentação, padronizou um mecanismo através do seu: 
"Traffic Management Specification, Version 4.0" , de 1996 [ATM 96]. As principais 
características do mecanismo podem ser resumidas como a seguir: 

• utiliza um controle por laço fechado; 
• a informação de controle é baseada em taxa; 
• a realimentação se dá através de uma informação explícita desta taxa; 
• a detecção de congestionamento é baseada em taxa de crescimento de fila. 

Na figura 2.2 apresenta-se, como exemplo, uma aplicação que pretendia uma banda de 
150MbiUs mas que, devido a situação de congestionamento no switch 1 e 3, é forçada a 
aceitar uma taxa de 20 MbiUs. 

150 Mbit/s 50 Mbitfs 20 Mbitfs 

.----0 DDDD DDDD DO DO DO DO DD-, 
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FIGURA 2.2 - Controle de tráfego por realimentação de taxa explícita. 

Maiores detalhes sobre estes mecanismos podem ser encontrados em [JAI 96] , 
enquanto algumas comparações e análises de desempenho dos diversos procedimentos 
sugeridos podem ser encontrados em [KIM 96a] e [KRI 97]. Um algoritmo 
particularmente interessante foi sugerido pelo próprio ATM Forum em seu documento: 
ATM Forum/96-1172°, sob o nome de ERICA (Explicit R ate lndication for Congestion 
Avoidance) [JAI 96a]. 



3 Contrato de Tráfego e Conformação de Tráfego em 
ATM 

As modernas aplicações em redes de banda larga possuem tipicamente requisitos 
de largura de banda variável e exigências de performance fim a fim específicas. Muitos 
dos suportes de redes tradicionais atendem parcialmente a estas exigências e geralmente 
de forma limitada. O ATM permite a implementação de uma rede consolidada em 
relação a estes aspectos e em condições de suportar as exigências das atuais e futuras 
aplicações, em termos de qualidade de serviço, através de uma escolha adequada da 
categoria de serviço. 

Uma aplicação ATM repassa as suas exigências, quanto à largura de banda e 
performance, através de um contrato de tráfego. Este contrato de tráfego é negociado 
entre a aplicação e a rede através do sistema de sinalização no momento do 
estabelecimento de uma conexão virtual comutada (SVC), ou através do sistema de 
gerenciamento, de uma conexão virtual privativa permanente (PVC) [ATM 96a] . O 
contrato de tráfego negociado envolve as seguintes componentes: 

• a categoria de serviço, 

• as exigências quanto à qualidade de serviço (QoS), 

• as características de tráfego da conexão (vetor de tráfego), 

• definição do policiamento e penalização do tráfego não conforme. 

Neste capítulo serão abordados resumidamente estas quatro componentes do 
contrato de tráfego, como são definidas e negociadas dentro do enfoque do A TM Forum 
em [ATM 96] e do ITU-T através da Rec. 1.371 [ITU 96]. Maiores detalhes sobre estas 
componentes e seus inter-relacionamentos podem ser encontrados também em [PRY 
95], [ROC 98] e [GIR 99]. 

3.1 Qualidade de Serviço 
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O QoS é definido pelo ITU-T na recomendação !.350 [ITU 93a] como: "o efeito 
coletivo de performance que determina o grau de satisfação do usuário deste serviço 
específico". As redes ATM são redes de pacote orientadas à conexão e, portanto, as 
métricas de QoS podem ser divididas em duas classes: (1) parâmetros de qualidade 
associados à fase de sinalização e controle de chamadas; (2) parâmetros associados à 
fase de transferência de informação pela rede ATM. No primeiro caso encontramos 
principalmente parâmetros que caracterizam a performance da rede em relação à fase de 
conexão como: o atraso no estabelecimento da conexão, o atraso de desconexão e a 
probabilidade de não aceitação da conexão. 

No segundo caso, para a fase de transferência de informação, foram definidos ao 
todo seis parâmetros de QoS, sendo que três destes podem ser negociados no momento 
da conexão e três não. Os três parâmetros negociados descrevem o perfil de QoS da 
conexão ATM. São observáveis no destinatário e medem a performance da rede, por 
isso também são chamados de QoS-NP (QoS network parameters), ou descritor de 
qualidade de serviço da rede, e são definidos por: 

1. Cell Loss Rate ( CLR), taxa de perda de células. 

2. Maximum Cell Transfer Delay (max-CTD), atraso máximo de 
transferência de células (valor médio ou em percentil). 

3. Peak to Peak Cell Delay Variation (pp-CDV), ou variação pico a pico 
do atraso das células. 

Os outros três parâmetros que descrevem a qualidade da rede não são negociáveis como 
partes integrantes do contrato de trafego e são: 

4. Cell Error Ratio (CER) taxa de erro de células. 

5. Severely Errored Cell Block Ratio (SECBR) , razão de blocos de 
células pesadamente erradas. 

6. Cell Misinsertion Rate (CMR), taxa de células mal encaminhadas. 

Apresenta-se a seguir um resumo das principais caracteristicas associadas a cada um 
destes parâmetros de QoS. 

Cell Loss Ratio (CLR) 

A taxa de perda de células ( CLR) é causada principalmente pela ocorrência de 
transbordos de buffers, quando é ultrapassada a capacidade dos mesmos e as células são 
descartadas. Perdas de células também podem ocorrer quando, devido a falhas de 
enlace, é feita uma comutação para enlaces de reserva. A medida de CLR é feita por 
conexão e segundo a expressão: 

No. de Células perdidas 
CLR= 

No. Total de Células transmitidas 

A expressão leva em conta tanto as células que não chegam ao destino como as células 
que são descartadas devido a cabeçalho inválido, atraso excessivo, ou fazem parte de 
conteúdo que foi corrompido por erros. 

Cell Transfer Delay (CTD) 
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O CTD representa o atraso de transferência das células pela rede que vai desde o 
instante que são emitidas pelo sistema terminal de origem, até a chegada no sistema 
final de destino. Este atraso é composto de uma parte fixa, que corresponde aos tempos 
de propagação pelos enlaces, portanto proporcional ao comprimento destes, e uma parte 
variável (CDV). A parte variável surge principalmente devido à natureza estatística do 
A TM, que faz com que o atraso de enfileiramento das células varie de uma célula para 
outra, dependendo do estado destas filas . O CDV é um fenômeno que aparece em cada 
ponto de enfileiramento, em parte devido ao tamanho da fila, mas principalmente 
devido à disciplina de atendimento (escalonamento) na saída da fila. 

Para levar em conta estes potenciais fatores de degradação do serviço e traduzi
los em objetivos concretos de qualidade do serviço, foram definidos os dois parâmetros 
de QoS fim-a-fim: atraso máximo de transferência de células (max-CTD) e a variação 
pico-a-pico da sua parte variável (pp-CDV). 

A figura 3.1 apresenta um exemplo de função densidade de probabilidade do 
atraso das células em relação à taxa de pico de um tráfego tempo-real, portanto não 
representativo para tráfego não-tempo-real. Pode ser observado na figura a relação que 
existe entre os parâmetros max-CTD e pp-CDV. 

PDF 
Função 

Densidade de 
Probabilidade 

1-a 
Células entregues 

no prazo 
Céluas entregues 

muito tarde 
(perdidas) 

I 
I 

;f 

fixo r ppCDV r 
-------~---------------------------------------~r · maxCTD r 

~---------------------------------------------------~ 

CTD 

FIGURA 3.1 -Função densidade de probabilidade do tempo de chegada das células. 

Maximum Cell Transfer Delay (maxCTD) 

O atraso máximo na transferência de uma célula pode ser representado como o 
quantil (1-a) da função densidade de probabilidade de CTD (figura 3.1). As células que 
excedem este valor máximo de CTD podem, por exemplo, não ser aproveitadas em 
tráfego de tempo real. A fixação do parâmetro a é específico da rede e leva em conta o 
tamanho das filas encontradas ao longo do caminho. Assim, por exemplo, para uma 
determinada fila q, o tamanho máximo da fila (B) para não exceder um determinado 
atraso máximo (maxCTDq) pode ser dado por; 
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B= maxCTDq 
Tempo médio de atendimento dafila 

A função de controle de admissão de conexão ( CAC) utiliza o valor de B para alocar 
banda suficiente e assim garantir que a probabilidade de exceder este valor (o que 
implicaria em perdas) não exceda o CLR especificado. 

Peak-to-Peak Cell Delay Variation (ppCDV) 

O valor de pico a pico do CDV (ppCDV) representa a diferença entre o valor 
máximo e o valor mínimo (parte fixa) do CTD (figura 3.1). Esta métrica permite avaliar 
o atraso máximo entre duas células consecutivas no destino, que na origem foram 
emitidas com um espaçamento determinístico. 

Cell Error Ratio (CER) 

A taxa de células com erro para uma conexão é definida como: 

CER= No. de células com erro 
No. total de células transferidas (com sucesso e/ou erro) 

Uma célula é considerada com erro quando possui um erro irrecuperável, seja no 
cabeçalho ou campo de informação. Erros são causados principalmente nos meios de 
transmissão devido as suas características físicas. 

Severely Errored Cell Block Ratio (SECBR) 

A taxa de blocos severamente errados para uma conexão é definida como 

SECBR = No. de Blocos severamente errados 
No. total de blocos de células transmitidos 

Um bloco de células é uma seqüência de N células transmitidas consecutivamente em 
uma conexão. Um bloco é considerado severamente errado se ocorreram mais de M 
células erradas, incluindo-se aqui células perdidas, erradas e mal inseridas. 

Cell Misinsertion Rate (CMR) 

A taxa de células mal inseridas ( CMR) é definida como 

CMR = No. de Células mal inseridas 
Intervalo de tempo considerado 

Uma célula é considerada mal inserida quando ela é transportada em uma conexão 
virtual (VC) à qual ela não pertence. A taxa de CMR é provocada principalmente por 
erros de cabeçalho ocorridos ao longo da conexão virtual e que não foram detectados 
pelo mecanismo de head errar correction (HEC) nos comutadores. 
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3.2 O Descritor de Tráfego em A TM 

Para que as células sejam transportadas pela rede segundo os parâmetros de 
QoS-NP, a rede negocia na fase da conexão uma contrapartida com o usuário, 
envolvendo um conjunto de parâmetros de tráfego que estão relacionados com a 
maneira como a aplicação deverá entregar as células à rede, e constituem os QoS-UP 
(user parameters), ou simplesmente o descritor de tráfego. A dificuldade de definir 
parâmetros que caracterizem o tráfego gerado pela aplicação não é tarefa fácil, pelos 
seguintes motivos: 

• como expressar parâmetros para que estes traduzam de forma fiel o 
comportamento do fluxo de informação da aplicação (modelagem); 

• como relacionar estes parâmetros aos mecanismos de controle da rede; 

• como lidar com os diversos mecanismos de controle implementados em 
nós individuais, com especificações próprias , de modo que possam 
contribuir com o QoS global fim-a-fim do serviço; 

• como otimizar o aumento da complexidade das redes com estes 
mecanismos sem diminuir a precisão e exatidão deles. 

O descritor de tráfego em ATM tenta descrever principalmente o padrão do 
espaçamento entre as células visando a facilitar a alocação de recursos pela rede para 
esta conexão. Podemos distinguir entre descritor de tráfego da fonte e descritor de 
tráfego de uma conexão ATM. O descritor de tráfego da fonte tenta descrever o 
comportamento do fluxo das células na saída da fonte , onde é originada a informação. 
Já o descritor de tráfego de uma conexão ATM descreve o tráfego como ele se apresenta 
na interface UNI, ao ser repassado à rede. Esta distinção toma-se necessária para levar 
em conta as alterações que eventualmente o tráfego da fonte pode sofrer ao passar pelos 
equipamentos do usuário (CP E) até a interface de acesso à rede. 

O descritor de tráfego da fonte inclui um ou mais dos seguintes parâmetros: 

1. peak cell rate (PCR) , taxa de pico de células; 

2. sustained cell rate (SCR) e maximum burst size (MBS), taxa de células 
sustentável e tamanho máximo de rajada; 

3. minimum cell rate (MCR), taxa mínima de células; 

4. maximumframe size (MFS) , tamanho máximo de quadro. 

O descritor de tráfego da conexão pode incluir, além dos parâmetros do descritor 
de fonte, um outro parâmetro, negociado no momento do estabelecimento da conexão e 
definido como: 

5. cell delay variation tolerance (CDVI) , tolerância na variação do atraso de 
uma célula. 

O descritor de tráfego da conexão integra o contrato de tráfego de uma conexão A TM. 
A cada conexão são associados dois descritores de tráfego, um para cada sentido do 
fluxo (ida e volta) . O conjunto dos descritores de tráfego varia de acordo com a 
categoria do serviço. Os descritores de tráfego de fonte podem ser especificados 
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somente para o fluxo das células com CLP=O, ou então para o fluxo agregado, células 
com CLP=O ou CLP=l (CLP=O+l( 

Peak Cell Rate (PCR) 

A taxa de células de pico (PCR) representa a taxa máxima na emissão de células 
pela fonte. O inverso da taxa de pico P (P=l!PCR) representa o intervalo teórico 
mínimo entre as chegadas das células de uma conexão. Neste trabalho vamos 
representar o fluxo de células de uma conexão contido em um enlace de acesso físico 
através de um eixo de tempo segmentado em intervalos de tempo que representam o 
tempo de transmissão2 8 de uma célula, na taxa de transmissão máxima do enlace. 
Assim, uma conexão que contratou um PCR igual a um terço da taxa de transmissão do 
enlace poderá transmitir uma célula a cada três intervalos, como é mostrado na figura 
3.2 (a). O PCR de uma conexão sempre é definido para o fluxo das células com CLP 
qualquer ( CLP=O+ 1), exceto para a categoria de serviços ABR, em que PCR é definido 
somente para o fluxo de células com CLP = O. 

Sustainable Cell Rate (SCR) 

A taxa de células sustentável (SCR) de uma conexão ATM representa um limite 
superior da taxa média de transmissão dentro de um intervalo de tempo maior que o 
usado para definir o PCR. O SCR deve ser especificado principalmente para os serviços 
da categoria VBR. O inverso de SCR (S = 1/SCR) representa um limite inferior para a 
média do tempo entre chegadas teóricas das células em relação à taxa de longo prazo do 
enlace. O parâmetro de maximum burst size (MBS) representa o fator de rajada 
associado à conexão. O MBS especifica o número máximo de células que podem ser 
transmitidas pela fonte na taxa de pico e, ao mesmo tempo, ainda estarem de acordo 
com a SCR negociada. A SCR pode ser definida tanto para o fluxo de células CLP = O 
ou para o fluxo agregado CLP = O + 1. No primeiro caso, fluxo de células com CLP=O, 
a fonte pode exceder SCR enviando células com prioridade mais baixa, CLP=1. No 
segundo caso, a fonte não poderá exceder SCR enviando células com CLP=l . 

A tolerância a rajadas ou burst tolerance (BD é um parâmetro de tráfego da 
fonte e reflete a "escala de tempo" durante a qual são toleradas flutuações da taxa de 
células. Os dois parâmetros, S e BT, definem um limite superior em relação ao 
comprimento de uma rajada ou maximum burst size (MBS) transmitida em 
conformidade com a taxa de pico da conexão. Dados MBS, P e S, então BT pode ter 
qualquer valor entre o intervalo semifechado, 

[(MBS- 1 )(S - P), MBS(S- P)) 

Por uma questão de uniformidade foi definido pelo A TM Forum o valor mínimo, e 
portanto: 

BT = (MBS- l)(S-P), ou então; 

BT = (MBS-1{-
1
- --

1
-) 

\SCR PCR 

1 CLP= 0+ I ; lê-se CLP igual a zero ou um. 

(3 .1) 

2 Esse tempo de transmissão é conhec ido também como time-slot e é definido por; 8=424/R, em que R é a 
taxa de transmissão em [bit/s] do enlace. 
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A partir da expressão (3 .1) pode-se calcular o MBS, o número máximo de células 
que passam de forma transparente durante uma rajada: 

MBS = [1 + (SB_TP)] (3.2) 

Nesta expressão [x] indica o maior inteiro menor ou igual a x [ATM 96] . 

. p (2) 
' ' :............_..: 

I n=b--b I I I I 

, S(5) , 
' ' i+-----.: 
b I h I I I n I I 

(a) Relação entre P e S (SCR < PCR) 

i.·+-- MBS (4) ---+i ,p (2) ; 
L•--•·..: -+h._ n n !4p-i ____ ~ -~--~ -~~!:.._~ ___ ~__..P n b b 

BT(9) S(S) 

(b) Tempo entre duas rajadas consecutivas aceitável (S+BT) 

Legenda: 
P =1/PCR 
S=IISCR 
BT: Burst Tolerance) 

MBS: Maximum Burst Size 
8: unidade tempo (tempo de inserção de célula) 
D célula 

I I .. 

I I .. 

FIGURA 3.2- Padrões de chegada de células VBR supondo MBS = 4, P = 2, S= 5, e 
BT=9. 

3.2.1 Classes de Serviço 

Para restringir o número de possíveis combinações dos parâmetros de QoS e 
descritores de tráfego que podem ser suportados por uma determinada rede, foi 
padronizado pelo A TM Forum [ATM 96] uma combinação predefinida de descritores 
de tráfego que caracterizam um conjunto de categorias de serviço, conforme a tabela 
3.1. 

Para uma determinada categoria de serviço, uma rede pode oferecer uma ou mais 
Classes de Serviço. Uma classe de serviço atende a um determinado conjunto de 
objetivos de QoS e pode restringir o campo de variação de alguns descritores de tráfego. 
Quando do estabelecimento de conexões virtuais permanentes (PVC) ou rotas virtuais 
permanentes (PVP) a definição dos vários elementos do contrato de tráfego é feita 
através do sistema de gerenciamento da rede. Para as conexões ou rotas virtuais 
comutadas (SVC e SVP), os protocolos de sinalização se encarregam da negociação dos 
parâmetros da conexão. 
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TABELA 3.1- QoS e descritores de tráfego por categorias de serviços 

Atributos 

UBR 

Parâmetros de Tráfego (Descritor de Tráfego) 

PCRe CDVT* Esp. Esp. Esp. Esp**. Esp. Esp***. 

SCR, MBS e CDVT* N. Apl. Esp. Esp. N. Apl. N. Apl. N. Apl. 

MCR (Minimum Cell Rate) N. Apl. N. Apl. N. Apl. Opciona. N. Apl. N. Apl. 

}vfFS (Maximum Frame Size) N. Apl. N. Apl. N. Apl. N. Apl. Esp. N. Apl. 

Parâmetros de QoS da Rede 

pp-CTD Neg. Neg. N.Esp. N.Esp. N. Esp. N.Esp. 

max-CTD Neg. Neg. N.Esp. N. Esp. N.Esp. N. Esp. 

CLR Neg. Neg. Neg. N. Esp. N.Esp. N.Esp. 

Controle de Tráfego 

Realimentação I N. Esp. I N. Esp. I N. Esp. I Neg. N. Esp. N. Esp. 

LEGENDA 
Esp. : Parâmetro faz parte do descritor de tráfego 
N. Apl.: Não aplica, ou seja, não faz parte do descritor de tráfego 
Neg.: Negociado na fase do estabelecimento da conexão 
N. Esp.: Não é especificado um valor alvo para o parâmetro que deverá ser atingido pela rede 

* CDVT não é sinalizado e pode ter diferentes valores em diferentes interfaces da conexão. 
** Valor máximo que pode ter o serviço ABR 
*** Pode não ser sujeito a procedimentos de CACe UPC 

3.3 Conformidade de Tráfego 

A demanda por uma conexão virtual para uma aplicação ATM é inicialmente 
submetida ao algoritmo de connection admission control (CAC) que avalia a 
possibilidade de atender às necessidades de banda e QoS desta conexão. Uma vez aceita 
a conexão, segundo um contrato de tráfego específico, a rede A TM aloca largura de 
banda que julga suficiente para atender aos requisitos de QoS do contrato. Há porém um 
senão, a alocação de recursos pelo CAC não é necessariamente suficiente para garantir 
os objetivos de QoS da conexão. A conexão pode, intencionalmente ou acidentalmente, 
exceder os parâmetros do descritor de tráfego contratado e com isto degradar os QoS. 
Pior ainda, a conexão poderá prejudicar os QoS de outras conexões bem-comportadas. 
Da rede exige-se, no entanto, que garanta pelo menos os QoS para aquelas células que 

3 GFR (Generic Frame Rate) é uma nova categoria de serviço que está sendo proposta pelo ATM Forum 
[GIR 99] 
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estejam conformes, ou seja, é necessário que a rede tenha a capacidade de verificar 
quais células estão em conformidade com o contrato de tráfego negociado entre 
aplicação e rede. 

A definição da condição de conformidade do tráfego é parte integrante do 
contrato de tráfego que é firmado entre aplicação e rede no momento que é estabelecida 
a conexão ATM, e pode variar de acordo com a categoria e o tipo de serviço. A 
definição de conformidade não implica qualquer ação por parte da rede, define 
unicamente o envelope mínimo de células conformes da conexão que devem ser 
contempladas com os QoSs negociados. 

A definição da conformidade do tráfego para uma determinada categoria de 
serviço se dá em relação a dois fatores: (1) o tipo de fluxo de células a ser considerado; 
(2) a penalidade a ser aplicada às células consideradas não-conformes. Podemos ter dois 
tipos de fluxos de células para os quais se aplicam as definições de conformidade em 
relação aos parâmetros de QoS do descritor de tráfego: (1) o fluxo formado pelas células 
consideradas de alta prioridade, ou seja, com CLP=O; (2) o fluxo formado por todas as 
células, independente da sua prioridade, CLP=O ou CLP=l . 

Tendo em vista que as células com CLP.=l têm baixa prioridade e a elas não se 
aplica nenhuma garantia de QoS, a definição de conformidade não se aplica às células 
com CLP=l, a não ser quando é considerado o fluxo agregado (CLP=O+l) . Neste caso, 
tanto as células com CLP=O quanto as células com CLP=l são tratadas da mesma 
forma para fins de conformidade. 

TABELA 3.2- Definição de Conformidade por Categoria de Serviço 

Categ. Tipo de Tipo de fluxo 

Serviço Serviço Parâmetros descritor de tráfego Parâmetros de QoS da conexão 

PCR SCR MCR CLR max-CTD pp-CDV 

CBR CBR.l 0+1 n/esp. n/ a 0+1 * 0+1 * 0+1 * 

rt-VBR.l 0+1 0+1 n/ a 0+1 * 0+1 * 0+1 * 

rt-VBR rt-VBR.2 0+1 o n/ a O* O* O* 

rt-VBR.3 0+1 o n/ a O* O* O* 

nrt-VBR.l 0+1 0+1 n/ a 0+1 * n/ a n/ a 
nrt-VBR nrt-VBR.2 0+1 o n/ a O* n/ a n/ a 

nrt-VBR.3 0+1 o n/ a O* n/ a n/ a 

ABR ABR.l o n/ a O* O* n/ a n/ a 

GFR GFR.l 0+1 n/esp. O* O* n/ a n/ a 

GFR.2 0+1 n/esp. O* O* n/ a n/ a 

UBR UBR.l 0+1 n/esp. n/ a n/ a n/ a n/ a 

UBR. 2 0+1 n/esp. n/ a n/ a n/ a n/ a 

* Não entra na definição de conformidade do fluxo, define objetivos de QoS apenas para células deste fluxo. 

n/a: não se aplica 
n!esp: não é especificado 

Penalização 
(célula 

não-conforme) 

descarta 

descarta 

descarta 

marca 

descarta 

descarta 

marca 

descarta 

descarta 

marca 

descarta 

marca 
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Para uma maior flexibilidade na definição dos serviços a serem oferecidos, 
podemos ter mais de uma definição de conformidade por categoria de serviço. Na tabela 
3.2 sumariem-se as definições de confonnidade para diferentes tipos de serviços que 
podem ser suportados em cada uma das categorias padronizadas pelo ATM Forum e as 
respectivas penalidades a serem aplicadas às células flagradas como não-conformes 
pelos mecanismos de policiamento. As definições de conformidade da tabela 3.2 só 
valem para circuitos virtuais, ou seja, o bit de CLP somente é interpretado no circuito 
virtual (VC), sendo completamente transparente na rota virtual (VP). A definição de 
conformidade para VPs contempla todas as células, independente do valor do CLP. 

Pode-se observar pela tabela 3.2 que as categorias de serviço ATM podem ser 
divididas em duas grandes farru1ias: (1) as categorias de serviço que fazem exigências 
em termos de QoS relacionados com o atraso, ou também, serviços de tempo-real, 
como as categorias CBR e rt-VBR; (2) as categorias que não fazem este tipo de 
exigência, como nrt-VBR, ABR, GFR e UBR. Os serviços de tempo-real exigem da rede 
prioridade na alocação dos recursos , além de funções de controle de tráfego mais 
sofisticadas. As demais categorias são consideradas menos exigentes, portanto de menor 
prioridade e com funções de controle de tráfego mais simples. Para fins de análise de 
controle de tráfego, podemos considerar ainda que a categoria de serviço rt-VBR é o 
pior caso dos serviços de tempo-real, ou o mais difícil em termos de atendimento dos 
requisitos de QoS por parte da rede; e a categoria CBR, um caso particular da categoria 
rt-VBR. 

3.4 Policiamento e Conformação de Tráfego 

Exige-se de uma rede A TM que ela atenda pelo menos às exigências de QoS 
para as células que estejam dentro dos requisitos de conformidade do contrato de 
tráfego. É pouco provável , porém, que o trafego de uma aplicação se comporte 
naturalmente de acordo com o descritor de tráfego negociado. Em vista da atitude 
drástica da rede em relação às células não-conformes (descarte ou degradação de 
prioridade), é necessário que a rede pelo menos tenha uma certa capacidade que pennita 
tomar o fluxo conforme com as exigências do contrato de tráfego. Esta capacidade é 
obtida através de mecanismos como a conformação de tráfego (traffic-shaping), 
policiamento de tráfego (traffic-policing) e o policiamento suave (soft-policing) . 

Para evitar a degradação dos QoS, a conexão necessita conformar o tráfego de 
preferência no ambiente do usuário, antes portanto de ser repassado à rede pela interface 
UNI. Da mesma forma uma conexão VP, na interligação entre duas redes, poderá ser 
conformado na saída da primeira rede antes de ser repassado para a segunda. A figura 
3.3 mostra as diversas possibilidades de localização destas três funções em uma rede 
ATM. 

Mesmo que, tanto nas especificações do ATM Forum [A TM 96] como do ITU 
[ITU 96] , [ITU 96a], não haja uma exigência formal para que seja feita uma 
conformação de tráfego (TS) pela rede, ou pelo usuário, é recomendado que as 
aplicações implementem estes mecanismos, pois células não-conformes com o contrato 
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de tráfego sofrem pesadas sanções por parte da rede que podem comprometer os 
objetivos de QoS do serviço. 

TE Equipamento Terminal 

_,----"''-----, 
-----. Fluxo de Informação 

UNI 

Nó de Rede 
(Switch ATM) 

FIGURA 3.3- Localização das funções de policiamento (UPC) , policiamento suave 
(SP) e conformação de tráfego (TS) em uma rede A TM. 

Apresentaremos no capítulo 5 deste trabalho um modelo de tráfego com 
características tais, que seja possível, mesmo quando a conexão não tenha condições de 
especificar o descritor de tráfego da aplicação, determiná-lo a partir de uma amostragem 
inicial. O fluxo, a seguir, será conformado e policiado de acordo com o descritor assim 
obtido, dentro de tolerâncias predefinidas. Verificando-se alterações no descritor de 
tráfego além das tolerâncias permitidas, sugere-se um mecanismo de atualização 
adaptativo, baseado em uma renegociação dos parâmetros de tráfego para valores 
condizentes. 

3.4.1 Policiamento de Tráfego (Traffic-Policing) 

O contrato de tráfego, que está associado a qualquer conexão ATM, especifica as 
condições de conformidade de tráfego das células e as penalidades a serem aplicadas 
pela rede às células não-conformes. A rede, portanto, deve monitorar ou policiar o fluxo 
de cada aplicação para assegurar que as células estejam conformes ao contrato de 
tráfego e ao mesmo tempo tomar ações em relação às células não-conformes, evitando 
que elas comprometam os QoS. 

O policiamento de tráfego é feito geralmente nos pontos de entrada da rede 
através dos mecanismos de user parâmeter control (UPC), se for na interface UNI, ou, 
se for na entrada de uma segunda rede, através do network parameter contrai (NPC), na 
interface NNI (Figura 3.3). O algoritmo de policiamento define se uma célula está 
conforme ou não-conforme a um determinado parâmetro do descritor de tráfego. Tanto 
o ATM Forum como o ITU padronizaram um algoritmo conhecido como generic cell 
rate algorithm (GCRA) para o policiamento do tráfego [ATM 96] [ITU 96]. O algoritmo 
é apresentado em duas versões equivalentes conhecidas como: balde furado (leaky 
bucket) e escalonamento virtual. Ambos permitem determinar, com a mesma 
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performance, se uma célula está conforme a um determinado parâmetro do descritor de 
tráfego. 

Podem ser aplicadas 3 tipos de sanções às células flagradas como não-conformes 
pelos mecanismos de policiamento: (1) não fazer nada, como se fossem conformes; (2) 
descartá-las; (3) marcá-las como sendo de baixa prioridade. A marcação (tagging) é 
referente à ação de degradar uma célula da condição de alta prioridade ( CLP = O), para 
uma condição de célula de baixa prioridade (CLP = 1). Não é assegurada a garantia de 
QoS às células de baixa prioridade, porém, assim mesmo, as células poderão chegar ao 
seu destino se a rede não estiver congestionada. 

3.4.2 Policiamento Suave (Soft-Policing) 

Uma outra alternativa da rede, em vez de implementar um algoritmo de 
policiamento GCRA (UPC), é implementar uma função de conformação de tráfego que 
assegure que o tráfego que está entrando esteja de acordo com o descritor de tráfego. 
Para que esta função possa ser implementada, no entanto, é necessário que a aplicação 
tolere algum tipo de bufferização (atraso) em relação ao tráfego não-conforme, até que 
este possa ser reescalonado segundo um fluxo conforme. Esta capacidade da rede é 
chamada de policiamento suave ou soft-policing (SP). 

3.4.3 Conformação de Tráfego (Traffic Shaping) 

Nesta alternativa, a fonte de tráfego, para se prevenir de ter células marcadas ou 
descartadas, implementa uma função de conformação, para deixar o tráfego em 
conformidade ao descritor de tráfego que será policiado pelo GCRA. O conformador de 
tráfego atrasa a emissão de uma célula até que ela seja considerada conforme pelo 
GCRA. Desta forma, se uma fonte conforma o seu tráfego de acordo com o GCRA, 
mesmo que a rede execute policiamento, nenhuma célula será flagrada. Se a aplicação 
não implementa esta função de conformação de tráfego, a rede poderá fazê-lo, em lugar 
da função de policiamento (soft-policing). 

3.5 O Generic Cell Rate Algorithm - GCRA 

O generic cell rate algorithm (GCRA) é um algoritmo teórico usado para definir 
o que significa conformidade com os parâmetros do descritor de tráfego. O mesmo 
algoritmo pode ser usado tanto em funções de policiamento de tráfego como de 
conformação de tráfego. O ITU-T, através da Rec. !.371 [ITU 96] e o ATM Forum, 
através da UNI 3.1 [ATM 96], padronizaram este mecanismo de policiamento em duas 
versões: o chamado algoritmo de Escalonamento Virtual e o Balde Furado de Estado 
Contínuo. As duas versões do GCRA são perfeitamente equivalentes em desempenho e 
ambas detectam as mesmas células não-conformes. Na figura 3.4 é apresentado um 
fluxograma funcional destes dois algoritmos. 
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O GCRA opera sobre dois parâmetros, o incremento I e o limite L, e é expresso 
como GCRA(l, L). Se, por exemplo, o GCRA for utilizado para monitorar a taxa de pico 
de células (PCR), os dois parâmetros poderão ser especificados como: 

• I ---7 P = 1/PCR (P: tempo mínimo entre chegada de células) e; 

• L ---7 r = CDVT, cell delay variation tolerance (tolerância máxima na 
variação do tempo entre chegadas de células ). 

O algoritmo será definido então como GCRA(P, r). 

Chegada de uma célula no tempo 

ta(k) 

Sim 

TA T : theoretical arrival time 
ta(k) : time arrival of a cell k 

1: Increment 
L: Limit 

(a) Algoritmo de Escalonamento 
Virtual 

Chegada de uma célula no tempo 

ta(k) 

Célula conforme 

X : value of bucket counter 
X': auxiliary variable 
LCT: last complince time 
1: lncrement 
L: Limit 

(b) Algoritmo de Balde Furado de 
Estado Contínuo 

FIGURA 3.4- As duas versões equivalentes do GCRA padronizadas. 

As duas versões do GCRA são variantes de um mesmo mecanismo conhecido 
como balde furado ou leaky bucket (LB), sugerido pela primeira vez por Tumer [TUR 
86]. O balde furado é um mecanismo de policiamento eficiente e simples e pode ser 
modelado por um sistema de fila virtual como é mostrado na figura 3.5 [DZI 97]. 

Basicamente consiste de um pseudo buffer (balde) com capacidade para B 
células, o qual vaza (furo) a uma taxa constante, ou cellleak rate ( CLR) , que é menor ou 
igual à taxa de chegada de células. O balde furado é definido como LB(CLR, B). 
Monitorando, por exemplo, a taxa de pico, ou peak cell rate (PCR), o balde será 
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parametrizado como LB(PCR, B=l) . Cada célula que chega incrementa a ocupação do 
pseudo buffer (balde) de um. Toda vez que chega uma célula e o buffer estiver cheio a 
célula é declarada não-conforme e pode ser tomada uma de duas atitudes pela rede: a 
célula é descartada, ou é aceita, porém marcada (tagged) com o bit de CLP em um 
(baixa prioridade). 

+1 

·-· t.___j 

L___! B 
t_____! 
.._,Pseudo x-
CLR 

Celulanão 
conforme: 

(descarta ou 

Algoritmo do balde 
furado 

(Leaky Bucket) 

marca CLP=J) 

LEGENDA 
B: capacidade máxima do balde 
CIR: Cell Leak Rate 

FIGURA 3.5 -Mecanismo do Balde Furado (Leaky Bucket) 

Supondo, por exemplo, que se está monitorando o fluxo das células saindo de 
uma fonte em intervalos regulares P = 1/PCR, com variação na tolerância entre as 
chegadas das células nula, ou, r = O. Cada célula que sai da fonte enche o balde com 
uma quantidade P de "líquido virtual". O escoamento do balde é linear e durante um 
tempo P vaza o equivalente a P litros de "líquido virtual". Nestas condições não há 
transbordo do balde, ou seja, todas as células são conformes, como é mostrado na figura 
3.6 (a). 

O fluxo de células, porém, pode sofrer pequenas variações no tempo entre as 
chegadas das células (jitter), introduzido principalmente pelos equipamentos do usuário 
(CPE) ou da própria rede. Para levar em conta estas variações é definida uma tolerância 
CDVI = r não-nula, que especifica a variação máxima tolerada no tempo entre as 
chegadas das células, sem que as células sejam consideradas não-conformes pelos 
mecanismos de UPC na entrada da rede, como é mostrado na figura 3.6 (b) . 
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FIGURA 3.6- Algoritmo de GCRA(P, r) do balde furado aplicado em monitoração de 
PCR; (a) na saída da fonte e (b) na entrada da rede. 

3.5.1 O Algoritmo do Balde Furado de Estado Contínuo 

O algoritmo é engatilhado com a chegada de uma célula de tal forma que o 
enchimento e escoamento do balde é realizado em relação ao tempo de chegada da 
última célula conforme, last conformance time (LCT) . Isto significa que, na chegada da 
célula no tempo atual ta(k) , o balde terá escoado a quantidade de líquido virtual (ta(k)

LCT), que é equivalente a um escoamento contínuo do balde de uma unidade, a cada 
unidade de tempo. É analisada a diferença (X') do valor do balde (B) atingido em ta(k-1) , 

com o valor do balde na chegada da célula k no instante ta(k) . Uma diferença negativa 
significa que a célula k chegou mais tarde que o esperado. Neste caso, o balde é 
resetado para zero (X'=O), para evitar acumulação de crédito que poderia eventualmente 
resultar em uma permissão de uma taxa de pico maior. Se a célula está conforme, o 
valor do balde (B) será atualizado para B =X'+ I e LCT = ta(k). As condições iniciais do 
balde, na chegada da primeira célula em ta( 1) serão, B = O e LCT = ta( 1 ). O algoritmo é 
aplicado às células subseqüentes como indicado na figura 3.7. 
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O controle da taxa de pico (PCR) , num serviço CBR, através do algoritmo de 
balde furado de estado contínuo, pode ser resumido como é mostrado na figura 3. 7. 

Célula Conforme 
B=max~,B-(t3 -LC1))+L 

LCT=t3 

Chegada de urna 

célula no tempo ta 

Célula não-conforme 

FIGURA 3.7- Algoritmo GCRA do Balde Furado de Estado Contínuo. 

3.5.2 O Algoritmo de Escalonamento Virtual 

O algoritmo de escalonamento virtual monitora a chegada da próxima célula, ou 
seja, o teoretical time arrival (TAT) . Quando da chegada da célula em ta, é feita uma 
comparação com TAT-L. Se for maior, a célula é conforme, se menor, a célula chegou 
antes. Então é não-conforme. O TAT é incrementado de I (I= P = 1/PCR), exceto no 
caso em que a célula chega depois de TAT, quando o incremento é em relação a ta. O 
algoritmo inicia com a chegada da primeira célula em ta e o parâmetro TAT é 
inicializado com TAT = ta, as células subseqüentes seguem o algoritmo da figura 3.8 
(b). 

Na figura 3.9 são mostradas chegadas de células durante uma rajada com diversas 
situações de antecipação. Em (a) temos a situação de chegada da célula exatamente no 
tempo teórico previsto (TAT), já em (b) a célula está chegando após o tempo TAT e 
portanto também não apresenta problemas. Já na situação (c) e (d) a célula está 
chegando mais cedo que o tempo previsto TAT, sendo que em (c ) não é ultrapassado o 
limite L=r, e a célula ainda é aceita. Porém, em (d) é ultrapassado este limite e a célula 
é considerada não-conforme, devendo ou ser descartada ou marcada com CLP = 1. 

Célula Conforme 
TAT =max( t 8 , TAT)+ I 

Chegada de uma 

célula no tempo t
3 

Célula não-onforme 

FIGURA 3.8 - Algoritmo GCRA de Escalonamento Virtual. 
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FIGURA 3.9- Algoritmo GCRA(P, r) de escalonamento virtual em monitoração de 
PCR. 

(a) Chegada da célula k dentro da previsão teórica, ta(k) = TATrkJ. 

(b) Chegada da célula k após o tempo TATrkJ , ou, ta(k) > TATrkJ. 

(c) Chegada da célula k antes do tempo TATrkJ , e ta(k) > TATk- r (célula aceita) . 
(d) Chegada da célula k antes do tempo TATrkJ, e ta(k) < TATk -r (célula rejeitada). 

Mais detalhes sobre as duas versões do GCRA podem ser encontrados em [T AN 94] , 
[STA 95] e [PIT 96] . 
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3.6 Conformidade de Tráfego VBR 

Para as categorias de serviço VBR a conformidade é definida para os dois 
parâmetros de tráfego, SCR e PCR. A conformidade de PCR é definida sempre em 
relação ao fluxo agregado de células CLP=O+ 1 (ver tabela 3.2). Já a conformidade de 
SCR depende do tipo de serviço VBR. No caso de VBR1 , a definição de conformidade é 
aplicada em relação ao fluxo agregado CLP=1 +0, enquanto para VBR2 e VBR3 a 
definição de conformidade se aplica em relação ao fluxo de células com CLP=O. 

A avaliação da conformidade de SCR pode ser feita por algoritmos GCRA 
idênticos ao PCR. No caso de SCR é definido uma tolerância a rajada, burst tolerance 
(BT) , que permite que a conexão envie uma rajada na taxa de pico (PCR) até um 
número máximo de células especificado pelo maximum burst size (MBS). A tolerância 
de rajada (BT=rs) é definida baseada na taxa média (SCR) e no tamanho máximo da 
rajada (MBS) em relação à taxa de pico (PCR), e pode ser calculada através de: rs = BT 
= (MBS - 1)(S-P), conforme as relações 3.1 e 3.2. 

Os algoritmos de GCRA para SCR são idênticos aos de PCR, porém o 
incremento (I) e o limite (L) são definidos como: 

I= S = 1/SCR e 

L = rs = BT + CDVT 

Observa-se que, como no caso do PCR, foi adicionado ao limite L também o CDVT, 
para levar em conta o "jitter" introduzido no fluxo ao "viajar" da fonte até a entrada da 
rede na interface UNI. O SCR é definido sempre em conjunto com o PCR, portanto, se 
quisermos monitorar a conformidade de SCR é necessário também monitorar a 
conformidade de PCR. 

No caso da definição de conformidade de VBR1 , uma célula que está em 
conformidade com PCR também deverá estar em conformidade com SCR para que 
possa ser considerada como uma célula conforme. A definição de conformidade de 
VBR1 e VBR2 é aplicada somente às células com CLP=O e deverão estar conformes 
tanto a PCR como SCR. Qualquer célula com CLP=1, que está conforme a PCR, não 
necessita estar conforme com SCR para ser considerada conforme. O estado dos 
algoritmos é atualizado somente se a célula está em conformidade a ambos os 
algoritmos GCRA. O algoritmo resultante combinado de SCR e PCR é conhecido como 
o algoritmo de balde furado duplo ou dual leaky bucket (DLB), ou o algoritmo 
equivalente de escalonamento virtual duplo ou dual virtual scheduling (DVS). 

3.6.1 O algoritmo de Balde Furado Duplo para VBR 

Tendo em vista que o tráfego VBRJ (ver TABELA 3.2) é o mais significativo em 
ATM, e o mais simples, já que é transparente a CLP, vamos restringir a nossa análise de 
conformidade VBR somente a este tipo de tráfego. A figura 3.10 apresenta o fluxograma 
do algoritmo DLB para tráfego VBRJ. O algoritmo se comporta como dois baldes 
furados simples, um para PCR e outro para SCR, com os parâmetros de limite e 
incremento dados por: 

Lp =r= CDVT, comlp =P= 1/PCRe 
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Ls = Ts = BT + CDVT, com Is = S = 1/SCR. 

Da mesma forma os níveis dos baldes serão dados por BP eBs, respectivamente. 

A inicialização do algoritmo se dá com a chegada da primeira célula em ta, 
quando são fixados os valores de Bs=O e BP=O, além de LCT=ta. 

Célula Conform e 
Atuali za parâmetros 

B5 = max( O,B5 - (ta- LCT )) + 15 

Bp = max( O,Bp- (la- LCT )) + lp 

Chegada de um a 

célula no tempo t a 

FIGURA 3.10 - Algoritmo de Balde Furado Duplo para VBRJ. 

3.6.2 O Algoritmo de Escalonamento Virtual Duplo 

Na figura 3.11 é apresentado um fluxograma do algoritmo de escalonamento 
virtual duplo para conformidade de tráfego VBRJ . São definidos dois parâmetros de 
chegada teórica, TATP e TATs, respectivamente. Os valores de TATP e TATs são 
atualizados para novos valores somente para células conformes. 

Célula Conforme 
Atualiza parâmetros 

TATp = max( ! 3 , TATp ) + Ip 

TATs =max( t 3 , TATs ) +I s 

Chegada de uma 

célula no tempo t a 

Célula Não Conforme 
Não atuali za parâmetros 

FIGURA 3.11- Algoritmo de Escalonamento Virtual Duplo para tráfego VBRJ. 
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3.7 A Escolha do CDVT oujitter (-r) 

A escolha do valor adequado para o parâmetro de CDVT é muito importante para 
assegurar que um fluxo de células, que foi emitido conforme pela fonte, pode ser 
afetado por ''jitter" no caminho para a rede, e assim ser julgado não-conforme pelos 
mecanismos de UPC. Como se observa, o CDVT não é um parâmetro do descritor de 
tráfego da fonte, mas sim um parâmetro introduzido nos mecanismos de UPC para levar 
em conta o fenômeno do jitter, que assim será tolerado dentro dos limites definidos por 
CDVT, sem que o fluxo seja julgado não-conforme. Os padrões de fluxo das células 
podem variar de forma significativa em relação ao valor definido para esta tolerância 
(CDVT) . 

Como exemplo, vamos supor um fluxo dado por P (P=l!PCR), e uma tolerância 
r ( r=CDVI) muito pequena. A capacidade máxima do balde (B) será igual a P+CDVT, 
de modo que as células deverão chegar com espaçamento muito uniforme, com 
pequenas flutuações de fase, também chamada de jitter (r< <P). Um exemplo típico 
seria um serviço de voz ou vídeo em um suporte do tipo CBR. Se, porém, aumentarmos 
r para valores muito maiores que P, o balde pode conter múltiplas células, ou seja, o 
emissor pode transmitir uma rajada de células, ponta a ponta, na taxa de pico (PCR) , e 
ainda assim estas células serem aceitas. Exemplo desta situação são serviços tipo VBR 
em tempo-real. Neste caso é importante saber o número máximo de células que poderão 
ser enviadas durante uma rajada e ainda serem aceitas pela rede. Em serviços rt-VBR 
pode ser considerado como um limite superior teórico para o CDVT o valor garantido do 
maxCDV. Em tráfego do tipo nrt-VBR, no entanto, que passa normalmente por buffers 
muito grandes que são atendidos por tempos de serviço variáveis, a definição do CDVT 
é uma tarefa muito difícil e normalmente arbitrária. Deve-se lembrar, no entanto, que a 
escolha do CDVT afeta diretamente o desempenho da rede como é discutido em 
[GIR99]. 

Para avaliar melhor a influência do CDvr no comportamento dos mecanismos 
de conformidade, vamos considerar que o tempo de inserção de uma célula é dado por 8 
(8 = tempo de transmissão de uma célula, ou time-slot) e vamos expressar P em 
unidades de 8. Considerando, por exemplo, P = 4,5 8 (figura 3.12), então a taxa de pico 
é igual à taxa de transmissão da interface dividida pelo fator 4,5. Se, por exemplo, a taxa 
de transmissão for 155Mbit!s, então a taxa de pico de células será 155/4,5 = 34,44 
Mbit/s. Na figura 3.12(a) é mostrada uma variação da tolerância de atraso (CDVT) r= 
8!2, justamente suficiente para acomodar o fato de que os dados estão sendo 
transmitidos em células, e cada tempo de chegada será um múltiplo inteiro de 8, 
enquanto que o valor da tolerância se situa em tomo de 0,5 8. Em vista da tolerância 
apertada, a chegada das células não poderá escorregar (jitter) muito longe de TAT. 
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ta(!) l a(2) l a(3) l a(4 ) t a(5) 

ta(k ) 

Tempo •[ilr- I I -tEl I I R R R 
T AT -~ j.--L T -1 (X+LCT) I T 

(a ) Chegada ideal de células ( t = 0,5 8 ) 

t a( I ) t a(2) l a(3 ) t a(4 ) t a(5 ) 

ta(k) 

Tempo n n n n n 
TAT 

_, 
' -(X+LC T ) 

(b) Chegada possível de células ( t = 1,5 8 ) 

l a( ! ) l a(2 ) t a(3) t a(4 ) t a(S) 

t a(k ) ----1-+-----------t--t-----------+----

Tempo -4--+1--+-1 ~1--+-1 -+-1 -+-+----+--+--+--+-+--+--+----1--4-+--+R---+--+---
T A T -- ' -----.f 

(X+L C T ) --t-t-----i------+-------f------+-----

(c) Chegada po ssível de células ( 't = 3,5 8 ) 

t a( I ) ta (2 ) t a(3) t a( 4 ) t a(S) 

T A T 
(X+LC T ) --f------t------+---------1------+-----

(d) Chegad a possível de células ( 't = 7 8 ) 

FIGURA 3.12 - Chegada de células na interface UNI com P = 4,5 8 para diferentes 
tolerâncias de atraso r ( CDVT). 

À medida que a tolerância de atraso CDVI (r) aumenta, as células podem se 
deslocar cada vez mais de TAT e pode-se observar pela figura 3.12, que a partir das 
condições em (c) e (d), surge o fenômeno de agrupamento de células (cell clumping). O 
cell clumping pode causar problemas de alocação de recursos pela rede. Quanto maior o 
número de células que podem ser enviadas ponto a ponto pela rede na taxa nominal de 
transmissão, maior o grau de cell clumping observado. 

A condição de cell clumping ocorre quando temos r >(P- 8). Neste caso 
podemos calcular o número máximo N de células conformes que são transmitidas fim-a
fim , baseado no algoritmo do balde furado de estado contínuo do item 3.5.1. Assim, 
verifica-se que o total de fluido virtual colocado no balde durante a rajada é NP-(N-1)8, 
em que NP corresponde ao líquido total de células que chegam ao balde, e (N-1)8 
corresponde ao líquido drenado. Esta diferença deverá ser igual à capacidade total do 
balde, P+r , portanto: 
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Resolvendo-se para N teremos: 
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NP- (N- 1)8 = P +r 

N=ll+-r J P-8 

em que LxJ está para indicar a parte inteiro de x. 

3.8- Conformação de Trafego4 

(3.3) 

Conformação de tráfego (Traffic Shaping) pode ser definida como um 
mecanismo que altera as características temporais de um fluxo de células visando a 
obter uma modificação de uma determinada característica do fluxo e assim obter uma 
maior eficiência por parte da rede no atendimento dos objetivos de QoS, ou garantir a 
conformidade do fluxo em uma interface de rede subseqüente [K.NI96]. 

A função de conformação pode ser aplicada tanto a um fluxo único de um 
circuito virtual (VC), ou ao fluxo agregado de uma rota virtual (VP) . Como exemplos de 
objetivos de conformação de tráfego em VCs podemos citar: redução da taxa de pico 
(PCR), limitação do comprimento de rajadas, redução da variabilidade do atraso (CDV) 
através de espaçamento adequado no tempo das células e, em VPs , a conformação de 
fluxos agregados através de esquemas de escalonamento de células. 

Mesmo que a conformação de tráfego em redes ATM seja definida como 
opcional, tanto pelo ITU-T como pelo ATM Forum, sua função é fundamental para 
obter uma utilização eficiente dos recursos da rede. Tendo em vista as atitudes drásticas 
que a rede pode tomar em relação a células não-conformes ao descritor de tráfego 
(descarte ou degradação de prioridade), isto fatalmente leva à retransmissão de 
informação pelos protocolos de nível superior, e portanto a um uso ineficiente dos 
recursos da rede. É muito improvável, senão impossível, que o tráfego gerado por uma 
aplicação esteja de acordo com um conjunto predefinido de parâmetros como SCR e 
PCR do descritor de tráfego. Para tornar o fluxo de células conforme é necessário que 
na saída do dispositivo que gera o fluxo também seja feita uma conformação, antes que 
o mesmo seja passado adiante pela interface de rede. Conformação de tráfego também 
poderá ser feita na saída de uma rede, antes que as células sejam entregues ao sistema 
final (confira figura 3.3). Desta forma a rede pode assegurar um jitter mínimo ao fluxo 
de células repassado à rede local do usuário e, portanto, será exigido um menor espaço 
de buffer no sistema final de usuário ou nos comutadores intermediários [GUI 95]. 

Conformação de tráfego também é extremamente importante em fluxos 
agregados de rotas virtuais (VP) . É impossível caracterizar a priori as características de 
tráfego resultantes da agregação de múltiplos VCs em um VP. À medida que VCs são 
adicionados ou retirados do VP, as características de tráfego deste também são alteradas. 
A característica resultante poderá apresentar alta explosividade (burstiness) ou ser muito 
suave. O VP é caracterizado através de descritores de tráfego específicos, e a única 

4 Confo rmação de tráfego é tomado aqui como equivalente à expressão inglesa de traffic shaping. 
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maneira para que estejam em conformidade a estes, independente do mix de VCs 
agregados em um determinado instante, é através de conformação de tráfego. 

O objetivo principal de um conformador de tráfego é criar um fluxo que esteja 
em conformidade ao descritor de tráfego desta aplicação e que assim passe incólume 
pelos algoritmos de policiamento de conformidade ( UPCINPC). De maneira geral, o 
algoritmo de conformação de tráfego deverá atuar no sentido de minimizar o CDV do 
fluxo conformado [DIA 98]. 

Conformadores de tráfego podem ser implementados de diferentes maneiras, 
desde que produzam fluxos de células conformes. Em vista desta exigência de 
conformidade, as implementações de conformadores de tráfego mais adequadas são os 
chamados algoritmos de GCRA reversos, ou seja, o conformador de balde furado 
reverso, ou simplesmente conformador de balde furado, e o conformador de 
escalonamento virtual reverso , ou simplesmente conformador de escalonamento virtual 
ou espaçador de células [GIR 99]. 

Já a conformação de tráfego de um fluxo agregado VP é baseada principalmente 
na disciplina de escalonamento aplicada às células dos fluxos tributários, quando da 
multiplexação estatística destes fluxos [REI93]. O objetivo da conformação continua 
sendo a minimização do max-CDV, medido na saída do conformador. No entanto, como 
muitos VCs podem demandar pelo mesmo enlace e portanto são processados pelo 
mesmo conformador (escalonador), existe a possibilidade de que, num dado instante, 
várias células sejam escalonadas para serem transmitidas numa mesma fatia de tempo 
(colisão de células). A função de escalonamento transmitirá estas células tão cedo 
quanto seja possível, levando em conta, no entanto, os requisitos de atraso das conexões 
[RIT 95a]. 

Neste capítulo apresentam-se inicialmente os conformadores de tráfego 
tradicionais como o conformador de balde furado e o espaçador de células, aplicados a 
VCs, e os resultados que podem ser esperados destes. No final do capítulo enfocaremos 
o problema da conformação de fluxos agregados a partir de diferentes algoritmos de 
escalonamento que foram propostos. 

3.8.1 O Conformador de Balde Furado 

O mesmo mecanismo de balde furado que é usado para monitorar UPC, pode ser 
adaptado para conformação de tráfego, ou traffic shaping (TS). Neste caso, o objetivo é 
suavizar picos de fluxo, limitar comprimentos de rajadas ou reduzir a variação no atraso 
das células (CDV) . Em conformação de tráfego o mecanismo de UPC em vez de marcar 
ou descartar as células não-conformes, estas serão atrasadas e emitidas segundo um 
novo esquema temporal de escalonamento, alterando-se, portanto, o padrão temporal do 
fluxo [RAD 95]. Já em policiamento (UPC), não há nenhuma alteração no padrão 
temporal do fluxo das células, apenas uma mera observação sobre a distribuição 
temporal das células no fluxo (célula conforme ou não-conforme). Mecanismos de LB 
são, portanto, meios simples e eficientes de policiar ou conformar fluxos de tráfego e 
possuem atributos muito desejáveis em termos de controle de tráfego de uma rede 
ATM. 
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Chegada de células Servidor 
--~-r~~~rT,-rT~ 

À J..l (Taxa de Atendimento) 

v 
B (capacidade do balde) 

FIGURA 3.13- Modelagem do LB(J1, B) segundo um sistema de fila ./D/1/B. 

Na nossa análise é conveniente utilizar a modelagem do LB segundo um sistema 
de fila fictício do tipo ./D/1/B (distribuição de chegadas quaisquer, tempo de serviço 
determinístico, servidor único e capacidade finita B do bu.ffer), apresentado em [MAR 
98] . O LB será caracterizado pela taxa de serviço constante J1 e a capacidade B do 
sistema de fila (figura 3.13). 

Neste modelo cada chegada de célula gera uma chegada equivalente de um 
cliente ao sistema de fila fictício .!D/1/B. Se no tempo de chegada da célula, o número 
de clientes no sistema de fila fictício .ID/1/B for menor que B, a célula será considerada 
conforme. Se, ao contrário, na chegada do novo cliente o sistema de fila fictício ./D/1/B 
estiver com B clientes, ou mais, a célula correspondente é considerada não-conforme, 
podendo ser, ou descartada, ou marcada como sendo de baixa prioridade. 

Podemos estender o conceito do LB, com função de policiamento, para um 
conceito de conformador de tráfego por LB, ou LBS (Leaky Bucket Shaper). O LBS 
também será parametrizado por (Jl, B) e funciona de uma maneira parecida com o LB de 
policiamento, exceto que as células não-conformes são atrasadas através de um buffer 
(real), ao invés de serem descartadas ou marcadas. A operação do LBS pode ser 
entendida a partir de um sistema de fila do tipo ./D/1, com capacidade infinita. Se ao 
chegar uma célula, o número de clientes na fila fictícia for B ou mais, a célula é inserida 
em um buffer (real) do tipo FIFO, com capacidade infinita (figura 3.14). Cada vez que 
um cliente deixa a fila fictícia, uma célula (se houver) é transmitida do buffer FIFO. 

Chegada de Células 

À 

Chegada de um , , r------------------1 
cliente ~ _ _ ~ Balde Furado .i .. -··1:"·--- _, Sistema de Fila Capacidade ~ ___ -l 

do Balde B ~----i fictícia tipo: ./D/1/B 
I I í---. 

BufferFIFO 
(./D/1) 

·-···-·-· --

J..l (PCR) 

FIGURA 3.14- Modelagem de um conformador tipo Leaky Bucket Shaper (LBS) para 
PCR. 
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O LBS quando aplicado na conformação de PCR de uma única conexão, por 
exemplo, transmite uma célula quando o balde estiver vazio (B=O). Quando a célula é 
transmitida, o balde enche de I = 1/PCR = P unidades e escoa continuamente I unidades 
por unidade de tempo, até esvaziar. Desta forma, quando uma célula é escalonada para a 
emissão, o balde enche de I unidades. Quando aplicamos o LBS a múltiplas conexões, a 
célula eventualmente poderá não ser transmitida, devido à colisão, porém o balde 
assume a transmissão para evitar perda de banda. 

3.8.2 O Conformador de Escalonamento Virtual (CEV)5 

O conformador de escalonamento virtual ( CEV) aplica o conceito do escalonador 
virtual para conformação de tráfego. O escalonador deste conformador é relacionado 
com uma variável que vamos definir como tempo de emissão conforme ou conforming 
emission time ( CET). Supondo uma única conexão, o conformador escalona somente 
aquelas células para transmissão cujo CET seja menor ou igual ao tempo do relógio 
atual (ta). Quando uma célula é escalonada para ser transmitida em um tempo ta, o CET 
da próxima célula é igual a ta + I. Na conformação de um fluxo segundo PCR, por 
exemplo, I= 1/PCR. 

,------------------- w 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Escalonador 

Não Escalona 
Célula 

Chegada dcl Célula 
I 

ta 

Escalona 
Célula 

PCR 

FIGURA 3.15- Conformador (espaçador) baseado no algoritmo de escalonamento 
virtual aplicado a PCR. 

5 Também é conhecido como espaçador de escalonamento virtual ou Spacer [BOY92]. 
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2 3 4 5 6 7 8 Célula 

R ~ r::~ ~ r::~ l=l l=l l=l I I I I IJo 

..... , ~2 
'Õ=1 

4 6 8 lO 12 14 16 18 20 22 24 26 28 tempo 
Fluxo da Fonte 

1fTaxa de Transmissão: 1 e 1fTaxa de células: 0,5 

I 3 4 5 6 

n 
2 

I In I I n I In I I n~ I n I 

3 5 7 9 
tempo 

Evolução do CEVe LBS 

CEV 

11 13 15 17 

Fluxo Confonnado 
PCR = \4 (I=P=4) 

19 21 

7 

In I 
8 Célula 

I m I 1 ... 

23 25 27 29 

l.BS 
Célula ta CET CETHa+l Célula Escalonada B B~B+1 Célula Escalonada 

1 1 1 5 1 o 1 1 
2 3 5 5 não 1 o não 
3 5 5 9 2 o 1 2 
4 7 9 9 não 1 o não 
5 9 9 13 3 o 1 3 
6 11 13 13 não 1 o não 
7 13 13 17 4 o 1 4 
8 15 17 17 não 1 o não 
- 17 17 21 5 o 1 5 
- 19 21 21 não 1 o não 
- 21 21 25 6 o 1 6 
- 23 25 25 não 1 o não 
- 25 25 29 7 o 1 7 
- 27 29 29 não 1 o não 
- 29 29 33 8 o 1 8 

8: unidade tempo (tempo de inserção de uma célula no enlace, ou time slot) 

FIGURA 3.16- Exemplo de conformação PCR (!=l!PCR=4) por CEVe LBS. 

O espaçador de escalonamento virtual (EEV) e o conformador de balde furado 
(LBS) produzem fluxos conformes idênticos. Na figura 3.16 é apresentado a evolução 
do EEV e do LBS em relação ao fluxo de uma fonte com 0,5 da taxa de transmissão da 
linha, conformado para um fluxo com l=P=4, ou seja, PCR=l/1=0,25 (ou 25%) da taxa 
de transmissão da linha. Pode-se observar que a conformação através do algoritmo LBS 
apresenta uma implementação mais simples e por isto também mais utilizada. 
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3.9 Conformação de Fluxos VBR 

Para conformação de fluxos do tipo VBR6
, pode ser utilizado um arranjo baseado 

no algoritmo de conformidade do balde furado duplo ou do algoritmo de escalonamento 
virtual duplo (ver seções 3.5.1 e 3.5.2). 

3.9.1 Conformador de Balde Furado Duplo (DLBS) 

O conformador de balde furado duplo, ou dual leaky bouket shaper (DLBS) é 
constituído de dois conformadores do tipo LBS, um para conformar PCR e outro para 
conformar o SCR. Seu funcionamento pode ser descrito da seguinte forma: uma célula é 
escalonada para transmissão se o balde furado do PCR (BP) estiver vazio e se o balde 
furado do SCR (Bs) for menor ou igual a BT (burst tolerance). Quando a célula é 
escalonada para ser transmitida, o balde BP enche de Jp unidades e o balde Bs enche de 
Is unidades. Ambos os baldes escoam continuamente de um por unidade de tempo; 
Is=l!SCR e lP=liPCR, até o balde ficar vazio. 

3.9.2 Conformador de Escalonamento Virtual Duplo (CEVD) 

O espaçador de escalonamento virtual duplo ( CEVD) é formado por dois 
espaçadores de escalonamento virtual, um para conformar PCR e outro para conformar 
o SCR. O algoritmo de escalonamento do CEVD supervisiona dois parâmetros: (1) o 
tempo conforme de emissão de célula ou conforming emission time , CETP, em relação a 
PCR; (2) o CETs, em relação a SCR. O tempo de emissão conforme de uma célula, 
supondo uma única conexão, será então dado por CET=max(CETs-BT, CETp). A célula 
que possuir um CET::; ta (tempo do relógio atual) é escalonada para transmissão. Uma 
célula, ao ser escalonada em ta, provoca a atualização de CETp~ta+lp e CETs~ta+ls, 

em que lp=l!PCR e Is=IISCR. 

O espaçador de escalonamento virtual duplo ( CEVD) e o conformador de balde 
furado duplo (DLBS) produzem fluxos VBR conformes idênticos. Na figura 4.5 é 
apresentada a evolução do CEVD e do DLBS em relação ao fluxo de uma fonte com 
taxa igual à taxa de transmissão da linha, conformado para um fluxo VBR com lp=2, 
ls=4 e BT=6. Novamente pode-se observar que a conformação VER através do 
algoritmo DLBS apresenta uma implementação mais simples e por isto também mais 
utilizada. 

6 O flu xo é suposto como sendo do tipo VBRl , isto é, flu xo transparente a CLP. 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 célula 

I I I I I I I I I .. 
! 

-+!8=~+- 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 tempo 

Fluxo da Fonte 
1ffaxa de Transmissão = 1ffaxa de células = 1 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q Q Q Q Q D o I D Q .. 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 tempo 
Fluxo VBR Conformado 

( BT= 6, Is=4 e lp=2) 

Evolução do CEVD e DLBS 

CEVD DLBS 
Célula ta CETp CETs CETs-BT Célula Bp Bs Célula 

Escalonada Escalonada 
1 1 1 1 -5 1 o o 1 
2 2 3 5 -1 nenhwna 1 3 nenhwna 
3 3 3 5 -1 2 o 2 2 
4 4 5 9 3 nenhwna 1 5 nenhwna 
5 5 5 9 3 3 o 4 3 
6 6 7 13 7 nenhwna 1 7 nenhwna 
7 7 7 13 7 4 o 6 4 
8 8 9 17 11 nenhwna 1 9 nenhwna 
9 9 9 17 11 nenhwna o 8 nenhwna 
- 10 9 17 11 nenhwna o 7 nenhwna 
- 11 9 17 11 5 o 6 5 
- 12 13 21 15 nenhwna 1 9 nenhwna 
- 13 13 21 15 nenhwna o 8 nenhuma 
- 14 13 21 15 nenhwna o 7 nenhuma 
- 15 13 21 15 6 o 6 6 
- 16 15 25 19 nenhwna 1 9 nenhwna 
- 17 15 25 19 nenhwna o 8 nenhwna 
- 18 15 25 19 nenhwna o 7 nenhuma 
- 19 15 25 19 7 o 6 7 
- 20 17 29 23 nenhwna 1 9 nenhwna 
- 21 17 29 23 nenhwna o 8 nenhwna 
- 22 17 29 23 nenhwna o 7 nenhwna 
- 23 17 29 23 8 o 6 8 
- 24 19 33 27 nenhwna 1 9 nenhwna 
- 25 19 33 27 nenhwna o 8 nenhwna 
- 26 19 33 27 nenhwna o 7 nenhuma 
- 27 19 33 27 9 o 6 9 

8: unidade tempo (tempo de inserção de célula ou time slot) 

FIGURA 3.17- Evolução dos algoritmos de CEVD e DLBS na conformação de um 
fluxo com taxa de células igual à taxa de transmissão para um fluxo VBR com 

BT=6, ls=4 e lp=2. 



4 Conformação de Tráfego no Ambiente do Usuário 

4.1 O Ambiente do Usuário 

Segundo o ATM Forum, o ambiente do usuano é constituído pelos 
equipamentos localizados nas instalações do usuário, os chamados customer premises 
equipments (CPEs) na nomenclatura do ITU-T, que se estendem desde uma simples 
estação terminal ATM, ou terminal equipment (TE), até um switch ATM privativo, ou 
mesmo uma rede ATM local privativa, que se conectam a uma rede ATM pública pela 
interface usuário-rede (UNI). 

Em termos de arquitetura, a visão do ambiente do usuário do A TM Forum é 
ampla e genérica, e pode ser observada melhor na figura 4.1 (a) . A padronização 
adotada pelo ATM Forum [ATM94] no ambiente de usuário se restringe basicamente à 
interface de acesso do usuário à rede, seja esta pública ou privativa. 

Já o ITU-T enxerga o ambiente do usuário dentro do contexto de uma B-ISDN e 
elaborou através da Rec. 1.413 toda uma padronização em relação aos diversos blocos 
funcionais que podem compor este ambiente, tanto em relação às funcionalidades como 
em relação às diferentes interfaces que se apresentam, como pode ser observado na 
figura 4.1 (b) [ITU 93]. Mais detalhes sobre a arquitetura e a funcionalidade do 
ambiente do usuário em B-ISDN podem ser encontrados em [STA 95], [MON 94] , 
[ONV 95] e [DUT 95]. 

Para fins deste trabalho, estamos situando o ambiente do usuário dentro do 
contexto genérico e amplo sugerido pelo ATM Forum. Este ambiente apresenta uma 
série de vantagens, comparado com o ambiente da rede, para chegar a uma otimização 
dos fluxos de tráfego gerados pelas diferentes aplicações do usuário, entre as quais 
destacamos: 

• é mais adequado para efetuar um controle mais inteligente sobre os fluxos de 
tráfego pois dispõe muitas vezes de informações sobre o processo de geração das 
células que está diretamente ligado à fonte de informação e ao processo de 
codificação, podendo desta forma atuar diretamente e de forma mais eficaz sobre 
os fluxos de tráfego gerados ; 
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• pennite uma avaliação mais simples e mais fiel da importância das células em 
relação a aspectos como atraso e perda (CDV e CLR), podendo auxiliar em um 
eventual processo de descarte seletivo de células, sem comprometer seriamente a 
qualidade da conexão; 

UNI Privada UNI Pública 

I ~ SwitchATM 
; 

~ 

ATM :I Privativo 
End-Point ' 

~ c ' 
RedeATM 

Pública 
! 

ATM 
End-Point 

' 

+ ATMForum ' ... 
' I 

I 
I 

' I 
' I 

I 
' Customer Premises Equipment (CPE) 

I ' 
Rede A TM Pública -------. 

; ; I 
' 

I 
I I 

(a) Ambiente do usuário segundo o ATM Forum I 
I 
I 

I I 
I ; I 

' I I 
I 

I ' ' I 
I ' ' I B-ISDN do ITU-T I I 
I I 
I ' ' I ' 
I ' ' I 

' I I Ss Ts Us I R I 

I t I ' I • ' ' 
' ' ' 
' ' 

-~ i B-TA lt~ 
Acesso de 

B-TEt LFC 
Assinante 

' ---.---+ RedeATM 

) 
. ' . B-NT2 +f-' B-NT1 ' Pública . . . ' ' . . 

-------+ ' ' 

TE2 : 

Blocos Frmcionais do CPE Pontos de Referência de Interfaces UNI 
LFC : Local Frmction Equipment Ss : Interface TEINT 
B-TE: Broadband Terminating Equipment Ts : Interface NTINT 
B-TA: Broadband Terminal Adapter Us : Interface CPE/Network 
B-NT: Broadband Network Terminating R : Interface não ISDN 

(b) Ambiente do usuário segundo o ITU-T 

FIGURA 4.1- O ambiente do usuário na visão do ATM Forum (a) e ITU-T (b). 

• o número médio de conexões ativas em uma interface UNI é mais restrito e 
apresenta menor diversidade (menor heterogeneidade) , comparado com um nó 
A TM, permitindo desta forma uma modelagem mais adequada do tráfego gerado 
e sua conseqüente manipulação; 
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• os mecanismos de controle de tráfego da rede que atuam sobre os fluxos de 
células gerados pelo usuário poderão ser aplicados de forma mais direta, 
inteligente e eficaz no ambiente de usuário. 

Na interface UNI podemos ter, simultaneamente, diversas conexões de canais 
virtuais (VCCs) ativos, multiplexados dentro do mesmo meio físico de acesso. A cada 
VCC está associado um processo de aplicação distinto que gera um fluxo de tráfego 
com características próprias. Quanto mais fielmente puderem ser descritas as 
características do fluxo de células de cada aplicação, mais realisticamente poderá ser 
feita a negociação do descritor de tráfego com a rede e desta forma assegurar os QoSs 
associados a cada conexão. A alocação eficiente de recursos por parte da rede, para uma 
conexão que exige um determinado perfil de QoS, somente poderá ser conseguida se 
estiver disponível uma caracterização fiel e confiável do descritor de tráfego de cada 
uma destas conexões [GIR 99]. 

• • • • 

Fontes 

Conexões 
(V CC) 

0------l 

Ambiente do usuário 
(CPE) 

C: 
Capacidade 

do enlace 

Interface 
UNI 

RedeATM 

FIGURA 4.2- Modelo de tráfego genérico do ambiente do usuário. 

Partindo deste fato, podemos situar o problema da otimização dos fluxos no 
ambiente do usuário em dois níveis: (1 °.) otimização dos fluxos individuais de cada 
conexão de canal virtual (VCC); (2°.) otimização do fluxo agregado, que é repassado à 
rede pela UNI, através de um enlace com uma determinada capacidade C, como é 
mostrado na figura 4.2. 

A otimização deve ser entendida aqui como um processo em duas fases : (1 3 .) os 
diversos procedimentos a serem executados no ambiente do usuário para obtenção de 
um conjunto de descritores de tráfego confiáveis para cada conexão e a posterior 
conformação individual de cada fluxo segundo seu descritor de tráfego; (23

. ) obtenção 
de um modelo de tráfego para o fluxo agregado (escalonador e/ou conformador) que 
otimize a utilização do enlace e, ao mesmo tempo, garanta os QoS de cada conexão. A 
otimização dos fluxos neste ambiente deverá levar em conta, portanto, os tipos de 
serviço de suporte que são oferecidos pela interface (UNI), além das próprias 
características físicas do enlace de acesso e sua capacidade máxima (C), cuja 
padronização abordaremos de forma resumida a seguir. 

UFRGS 
Instituto de lnfonnática 

Biblioteca 
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4.2 A Interface Usuário/Rede (UNI) 

A padronização do ambiente do usuário está restrita às especificações da 
interface usuário/rede (UNI), que é tipicamente o ponto de demarcação entre o sistema 
final ATM de usuário e a rede ATM. Tanto o ATM Forum como o ITU-T possuem 
especificações consolidadas sobre a UNI. As especificações do ITU-T se encontram na 
recomendação !.413, E-ISDN User-Network Interface (UNI), de março de 1993 [ITU 
93]. O documento equivalente do ATM Forum especifica as características da interface 
usuário/rede através do documento ATM User Network Interface (UNI), V 3.1, de 1994 
[ATM 94]. Estas especificações, tanto do ITU-T como do ATM Forum, abrangem 
quatro áreas: 

• Especificações da interface do nível físico; 

• Especificações de funções e serviços do nível ATM; 

• Especificação provisória da Interface de Gerenciamento Local (ILMI); 

• Funções de sinalização na UNI. 

O problema da otimização dos fluxos no ambiente do usuário está relacionado 
principalmente com as especificações das funções das duas primeiras áreas; nível físico 
e nível ATM, que revisaremos a seguir no que diz respeito, principalmente, às funções 
dos serviços de transporte de rede e controle de tráfego. 

4.2.1 Nível Físico: a Interface Física 

Segundo a padronização B-ISDN, foram definidos dois tipos de acesso físico: o 
acesso básico de 155,52 Mbit/s e o acesso primário que corresponde a uma taxa de 622 
Mbit/s. Atualmente já estão definidos outros tipos de acesso, tanto pelo ATM Forum 
como pelo ITU-T, como pode ser observado na TABELA 4.1 

TABELA 4.1 - Interfaces de acesso do nível físico padronizadas em ATM 

Taxa Suporte Designação 
[MbiUs] Nível Físico Americana Européia 
622,080 SDH/Sonet STS-12c STM-4 
155,520 SDH/Sonet STS-3c STM-1 
139,264 PDH - E4 
100,000 privativo - -
44,736 PDH DS3 -

34,368 PDH - E3 
25 ,600 privativo - -
6,312 PDH DS-2 
2,048 PDH - E2 
1,544 PDH DSl ou Tl -

POF: Plastic Opt1cal F1ber UTP: Unsh!lded Tw1sted Patr 
MMF: Multi Mode Fiber STP: Shielded Twisted Pair 

Observação 

suporte para POF, .M:MF e STP 

suporte para MMF 

su_Qorte _2_ara UTP/STP 

STM: Synchronous Transport Module 
STS : Synchronous Transport Signal 



71 

A padronização do ATM Forum para o acesso pela interface física do A TM 
prevê atualmente 5 tipos de acesso: 

Interface SONET, padrão STS-3c, com taxa de 155,52 Mbit!s, 

Interface PDH, padrão DS3, com taxa de 44,736 Mbit!s, 

Interface para fibra multimodo de 100 Mbit!s, 

Interface privativa para UTP/STP ou fibra multimodo de 25,6 Mbit!s Mbit!s, 

Interface para UNI privativa de 155,52 Mbit!s, não estruturada. 

Interfaces com taxas maiores já estão em estudo e deverão estar disponíveis em breve. 

4.2.2 Serviços de transporte de rede do nível A TM 

Conceitualmente uma rede ATM oferece no nível ATM um serviço de transporte 
(ATM bearer service) através de transmissão de dados por um circuito virtual. A 
implementação deste serviço de transporte é hierarquizado em rota virtual (serviço 
VCP) e canal virtual (serviço VCC). Uma aplicação qualquer pode ser transportada pela 
rede segundo uma combinação destes dois (serviço VCC e/ou VCP), [ATM 94], [!TU 
93]. As conexões envolvidas podem ser tanto do tipo ponto-a-ponto como ponto-a
multiponto. O serviço de transporte ATM, portanto, oferece um suporte segundo dois 
níveis hierarquizados de qualidade de serviço: 

1. Serviço VPC: neste serviço deverá ser definido um conjunto de QoSs que será 
associado à conexão VP, de tal maneira que atenda também os requisitos de QoS 
de cada conexão VC individual que for multiplexada estatisticamente neste VP. 

2. Serviço VCC: neste serviço há uma correspondência direta entre os QoSs da 
conexão VC e os QoSs da aplicação. 

As conexões A TM são estabelecidas ou de forma dinâmica, SVC (switched 
virtual chanel), ou de forma permanente, PVC (permanent virtual channel). No caso de 
SVC, deverá ser utilizado um protocolo de sinalização como o UNI Signalling 4.0 
recentemente definido pelo ATM Forum [ATM 96a]. O processo de conexão dinâmica, 
além disto, envolve também uma série de parâmetros e procedimentos que permitem o 
gerenciamento dinâmico das conexões através da UNI. Podemos resumir as 
características de uma conexão de uma sistema final A TM como: 

• serviço tipo; VCC e/ou VCCNPC; 

• conexão ponto-a-ponto e/ou conexão ponto-a-multiponto; 

• diferentes características de tráfego e requisitos de serviço por conexão; 

• conexões permanentes ou comutadas. 

As especificações da UNI não entram em detalhes sobre como deverá ser feita a 
escolha destes QoS, restringindo-se a mencionar que devem atender aos quesitos de 
qualidade de cada aplicação individual. As especificações da UNI 3.1 do ATM Forum 
[ATM 94], incluem no apêndice A alguns referenciais sobre conceituação dos 
parâmetros QoS, agrupamentos de QoS segundo classes e algumas sugestões de como 
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medi-los. Além disto, no apêndice B, são apresentados alguns exemplos de conformação 
de fluxos para alguns tipos de contratos de tráfego. 

O fluxo agregado do ambiente do usuário, repassado através da interface UNI 
para a rede, é o fluxo gerado a partir da superposição dos diversos fluxos individuais das 
VCCs ativas no sistema terminal naquele instante. A capacidade de agregar tráfego 
(multiplexar) no ambiente de usuário está diretamente associada à capacidade do enlace 
físico que dá acesso à rede ATM. O enlace físico pode ser tanto público como privativo. 
Porém, em ambos os casos o fluxo é transmitido segundo uma estrutura síncrona, ou 
seja, uma célula ao lado da outra dentro de fatias de tempo (time slots) contíguos. Neste 
tipo de estrutura, quando num dado instante não houver uma célula para ser transmitida 
no próximo time slot, será inserida uma célula do tipo "enchimento " (idle cell), que é 
caracterizada pelos quatro octetos do cabeçalho em zero. Em nossas análises será 
adotada a normalização do tempo em relação a esta fatia de tempo, representada por õ, 
que corresponde ao tempo (time slot) de uma célula no nível físico. 

4.3 Modelagem de Tráfego no Ambiente do Usuário 

O ambiente do usuário em termos de tráfego apresenta problemas semelhantes 
aos de um nó de comutação no ambiente de rede, principalmente no que se refere aos 
mecanismos de CAC, agregação de tráfegos e disciplinas de escalonamento visando ao 
aproveitamento eficiente do enlace. No entanto algumas diferenças próprias 
importantes devem ser destacadas. O ambiente do usuário, como lugar de origem e 
destino final das conexões, tem a responsabilidade de fornecer para a rede as 
características de tráfego de cada conexão iniciada a partir deste ambiente. O número 
destas conexões, no entanto, é bem mais reduzido do que normalmente encontramos em 
um tronco de alta velocidade associado a um switch de rede, o que pode ajudar na 
simplificação do modelo de tráfego. 

Por outro lado, é obrigação da rede oferecer garantias de desempenho às 
aplicações, uma vez estabelecido um contrato de tráfego segundo parâmetros de tráfego 
mutuamente aceitos. O modelo de tráfego do ambiente do usuário deverá, portanto, dar 
uma resposta adequada em relação a estes dois aspectos; caracterização do tráfego das 
aplicações e a otimização do fluxo agregado na interface de acesso visando a um 
aproveitamento otimizado do enlace e, ao mesmo tempo, a assegurar as garantias de 
tráfego de cada fluxo individual. 

4.3.1 O Modelo de Tráfego de Referência do A TM Forum 

O ATM Forum, na sua especificação da interface UNI V3 .1 [ATM 94], 
apresenta um modelo de referência para a conformação de tráfego na interface UNI, 
sem no entanto especificar qualquer parâmetro de desempenho deste mecanismo de 
conformação. Na fi gura 4.3 é apresentado um modelo para um terminal ATM 
equivalente e as funções de conformação para o PCR do fluxo agregado na saída do 
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ponto de acesso físico (Physical Layer SAP). O sistema terminal equivalente é 
composto pelas fontes de informação, o multiplexador e o conformador. A figura deve 
ser encarada unicamente corno um modelo e não pretende sugerir qualquer 
implementação, nem por parte dos CPEs, nem por parte do equipamento terminal (TE). 

~------'! 

Rede ATM 

GCRA (T , 0) GCRA(T, 't *) 

FIGURA 4.3- Modelo de referência para o PCR na interface UNI [ITU 96] . 

A própria norma diz que o valor dos parâmetros do fluxo T (T=l!PCR) e a 
tolerância do fluxo a jitter r (r=CDVT), em serviços CBR, por exemplo Ü<'t<O, é 
deixado para; "o discernimento do usuário para permitir uma multiplexação inteligente 
no CPE ou Equipamento Terminal" (sic). Através deste modelo fica claro que, a 
tolerância na variação do atraso ou jitter 't, que é associado ao fluxo VP na entrada da 
rede, leva em conta as variações de atraso que o fluxo sofre nos equipamentos do 
ambiente do usuário ao longo do caminho até a rede. Desta forma, por exemplo, é 
evitado que um fluxo que está conforme ao sair da fonte, ao chegar nos mecanismos de 
UPC na entrada da rede, seja detectado corno não-conforme devido as variações de 
atraso introduzidas pelos CPEs (figura 4.3). Da mesma forma, para urna conexão VP, o 
valor de T=l/PCR pode ser definido, por exemplo, para levar em conta a atividade 
combinada de todas as fontes de tráfego, isto é, PCR poderia ser a sorna dos PCRs de 
todas as conexões VCs contidas no VP. 

Conformador 
Virtu a l 

G C RA (T s, 't s) 

Camada ATM 

Terminal A TM Equivalente 

~-------'!** 

---'!* 

G C RA (T s, 't s) GCR A(Ts, 't s*) 

R ede ATM 

r--:::. UN I Pública 

G C RA (T s, 't s**) 

FIGURA 4.4 - Modelo referência para a conformação do SCR na interface UNI. 
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De forma semelhante, a UNI V3.1 do ATM Forum sugere um modelo para a 
taxa média de células SCR em serviços VBR, por exemplo (figura 4.4 ). SCR representa 
um limite superior no fluxo médio de células numa conexão ATM (confira 4.3.5). 
Novamente, a definição dos parâmetros de um fluxo VBR, que possui uma taxa SCR 
(SCR=lffs), com uma tolerância de rajada '!s ( Ts=BT), é deixada para "o discernimento 
inteligente do usuário" . Uma vez obtidos os parâmetros do descritor de tráfego, estes 
poderão ser utilizados em um conformador de tráfego do tipo GCRA(Ts, '!s), que atuará 
sobre o fluxo agregado VPC, antes de repassá-lo pelo PHY SAP para a rede. 

Fica claro através destes dois modelos que a conformação de tráfego no 
ambiente CPE, pelas especificações da UNI, está aberta a uma abordagem de 
otimização, que não é só tolerada, mas até sugerida pela norma. Um modelo genérico 
ideal para otimização dos fluxos de tráfego no ambiente do usuário seria aquele que 
otimiza perfeitamente, tanto os diferentes fluxos individuais de cada VCC como o fluxo 
agregado da VPC na interface UNI, como sugere a figura 4.5. 

4.3.2 Modelo de Tráfego Ideal e Modelo de Tráfego Otimizado 

Como ponto de partida na obtenção de um modelo de tráfego para o ambiente do 
usuário, vamos inicialmente caracterizar o que seria um modelo de tráfego ideal. Numa 
segunda etapa, mostraremos que, a partir de restrições predefinidas sobre este modelo 
ideal, pode-se chegar a um modelo realista aceitável que chamamos de modelo de 
tráfego otimizado. 

Na figura 4.5 é sugerido o que seria o modelo de tráfego ideal. Em relação ao 
modelo ideal assumem-se três imposições: (1) conformação dos fluxos individuais de 
cada VCC, ou seja, o descritor de tráfego do fluxo é perfeitamente conhecido e é 
aplicado a um mecanismo de conformação de tráfego ideal que não introduz aumento 
excessivo no atraso do fluxo; (2) o escalonador na saída do multiplexador segue uma 
disciplina que mantém conformidade em relação aos descritores de tráfego dos fluxos 
individuais; (3) o fluxo agregado na saída do escalonador é suposto conhecido e 
caracterizado através de um descritor de tráfego que permite a sua conformação ideal 
(sem atraso) e desta forma passa de forma totalmente transparente pelo mecanismo de 
UPC na entrada da rede. 
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Ambiente de Usuário (CPE) 

Escalo- TS 
nado r 

TS: Traffic Shaping 
VCC: Virtual Channel Connection 
UPC: User Parameter Control 

FIGURA 4.5 -Modelo de tráfego ideal para conformação dos fluxos de tráfego no 
ambiente de usuário (CPE). 

A partir deste modelo ideal pode-se definir o que chamamos de modelo de 
tráfego otimizado. No modelo de tráfego otimizado assumimos limites de atraso 
garantidos, tanto nos conformadores como no escalonador de enlace, dentro de limites 
aceitáveis impostos pelos QoS de cada aplicação. 

As possibilidades de otimização dos fluxos de tráfego sugeridas pelo modelo de 
tráfego da figura 4.5 podem ser abordadas segundo duas etapas, não necessariamente 
independentes: 

Primeira etapa: o modelo deve prever a conformação de cada fluxo 
individual segundo o descritor de tráfego próprio de cada aplicação. 

Segunda etapa: o modelo deverá prever uma conformação do fluxo 
agregado para otimizar a utilização da capacidade máxima da banda 
associada ao enlace físico da interface UNI e, simultaneamente, assegurar 
os QoS individuais das aplicações. 

O desafio na obtenção de um modelo em relação à primeira etapa está associado 
à seguinte formulação: como obter um descritor de tráfego confiável de VCC, já que a 
maioria das aplicações não dispõe desta informação e, além disto, muitas vezes ainda 
apresenta um comportamento totalmente imprevisível? Mesmo as aplicações que 
possuem um descritor de tráfego conhecido, é pouco provável que o tráfego que geram 
se comporte naturalmente segundo este descritor. Além disto, uma vez disponível um 
descritor confiável a questão a seguir será: como conformar o tráfego deste fluxo sem 
que sejam afetados os QoSs desta aplicação? Algumas considerações em relação a estas 
formulações serão feitas no item 4.5, a seguir. 

Na segunda etapa, os desafios de conformação do fluxo agregado são ainda mais 
complexos, tendo em vista que deve ser otimizada a utilização da capacidade máxima 
do enlace e ao mesmo tempo devem ser respeitadas as exigências individuais de QoS de 
cada VCC. O desafio da modelagem do tráfego agregado pode ser abordado sob dois 
enfoques, que podem ser considerados de forma distinta ou simultaneamente, a saber: 

• obter um descritor de tráfego para o fluxo agregado, que aplicado a um 
conformador assegure uma utilização otimizada do enlace e ao mesmo tempo 
garanta as exigências de QoS individuais dos diferentes fluxos tributários , 
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• e/ou utilizar uma disciplina de escalonamento1 na saída do multiplexador, que 
da mesma forma também deverá otimizar a utilização do enlace segundo a sua 
capacidade máxima e, além disto, garantir as exigências de QoS dos fluxos 
tributários. 

Estes dois enfoques na abordagem da otimização do fluxo agregado também são 
conhecidos na literatura como: modelagem detenninística (ou por conformação) e 
modelagem estatística (ou por escalonamento), respectivamente [ELW 97]. Entre os 
trabalhos recentes mais importantes , segundo a modelagem determinística, 
encontramos: [KNI 95] , [KNI 97] , [KNI 98] , [WRE 96] [ZHA 95], [ZHA 95a] e 
[EL W97] . Segundo o enfoque da modelagem estatística, os trabalhos recentes mais 
significativos que podem ser destacados, encontramos: [SAI 90], [ZHA 94a] , [STI 97] , 
e [SRI 99]. 

No item 4.6 será feita uma revisão do estado da arte em relação à modelagem de 
fluxos agregados, enquanto nos subitens 4.6.1 e 4.6.2 serão abordadas especificamente 
as características associadas às modelagens determinística e estatística, respectivamente. 
Conclui-se o capítulo com a apresentação do modelo de tráfego que está sendo proposto 
neste trabalho, que denominamos de Conformador de Tráfego por Classes de Serviço 
com Prioridade, ou PCSTS (Priority Class Services Tra.f.fic Shaping) . 

4.4 Modelos de Tráfego para Conformação de fluxos de VC 

A conformação individual de cada fluxo de aplicação foi investigada e sugerida, 
desde o surgimento da tecnologia ATM, como a principal técnica para otimizar o 
aproveitamento dos enlaces de comunicação [BOY 92] , [BRO 92] e [LEH 94]. Esta 
conformação consiste tipicamente de mecanismos de rearranjo temporal das células 
(conf. 3.8), visando a suavizar os picos do fluxo e é considerada, atualmente, a maneira 
mais eficiente para conseguir uma utilização otimizada dos recursos da rede, ao mesmo 
tempo que são assegurados os objetivos de QoS desta aplicação [KNI 96b], [ZHA 98]. 
Estes mecanismos podem ser implementados segundo dois enfoques: os mecanismos 
baseados no algoritmo de balde furado [TUR 84], também chamados de algoritmos 
baseados em taxa de células (confira 3.7.1), exaustivamente abordados em [NIE 90] , 
[BUT 91] e [RIT 94] , e os mecanismos baseados em escalonamento discreto de tempo, 
também chamados de espaçadores de células (confira 3.7.2), sugeridos em [BOY 92] e 
[BRO 92] . Comparativos em termos de desempenho e eficiência, segundo estes dois 
enfoques, podem ser encontrados em [RIT95], [RIT95a] , [RAD95] e [LAG92]. 

Em quaisquer destes mecanismos, parte-se sempre do pressuposto que, a priori, 
estes serviços estão perfeitamente caracterizados através de um descritor de tráfego 
confiável, o que infelizmente não é verdadeiro. A maioria das atuais aplicações não 
possui um conhecimento maior sobre o tráfego que geram, e mesmo aquelas aplicações 
que possuem um descritor de tráfego definido, é pouco provável que o fluxo que geram 
se comporte naturalmente dentro dos limites deste descritor de tráfego [GIR 99] . Na 
otimização do fluxo de uma aplicação toma-se imprescindível , antes de mais nada, obter 

1 Escalonamento deve ser entendido aqui como uma técnica de conformação de tráfego tendo em vista 
que altera o padrão temporal do flu xo de células. 
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uma perfeita caracterização deste fluxo através de um descritor de tráfego baseado nos 
parâmetros padronizados pelo ATM. O processo de obtenção do descritor de tráfego 
para um determinado serviço varia de acordo com a classe de serviço a que pertence. 
Assim, segundo a divisão dos serviços em três grandes classes, conforme sugerido em 
[!TU 97a], podemos ter três processos distintos de obtenção do descritor, dependendo 
do serviço ser do tipo CBR, rt-VBR ou nrt-VBR, pois possuem comportamentos 
distintos, principalmente quanto às exigências em relação ao atraso. Assim, enquanto 
esta tarefa é simples e direta para serviços do tipo CBR [RIT 93], o mesmo não ocorre 
para as classes de serviço VBR, em vista do comportamento estatístico imprevisível da 
maioria destes serviços. 

Uma nova dimensão foi alcançada nestes processos ao serem introduzidos os 
conceitos de renegociação dinâmica de forma adaptativa destes parâmetros, sugeridos 
principalmente em [PAR 94], [ZHA 95b] e [MAR 98]. Nesta abordagem é feita 
inicialmente uma discriminação sobre uma pequena amostra do fluxo, buscando um 
conjunto de parâmetros-tentativa para o mesmo. Observando-se o comportamento deste 
fluxo a partir de algum mecanismo de policiamento, podem ser detectados desvios 
lentos em relação a estes parâmetros-tentativa. Quando são detectados desvios além de 
limites predefinidos, é dado início a um processo de renegociação com a rede para 
novos valores destes parâmetros, e assim poderão ser assegurados os QoS da aplicação 
pela rede. Esta dinâmica de renegociação com a rede deve se dar sem prejuízo das 
demais conexões ativas. Se não houver disponibilidade de recursos, a rede poderá não 
atender aos novos objetivos em termos de banda e atraso desta conexão, permanecendo 
neste caso os valores anteriores. 

Esta dinâmica será abordada em detalhes no próximo capítulo, no que se refere 
principalmente aos processos de discriminação dos parâmetros de tráfego e que são 
adotados posteriormente no modelo de tráfego PCSTS, sugerido no item 4.7. 

4.5 Modelos para Conformação do Fluxo agregado 

Uma das funções mais importantes do nível ATM no ambiente do usuário é sem 
dúvida a sua capacidade de multiplexar estatisticamente diversas aplicações dentro de 
um mesmo e único meio físico de acesso à rede. O principal critério na definição de um 
modelo de tráfego do fluxo agregado desta multiplexação é a facilidade com que o 
modelo pode dar uma resposta confiável em relação à seguinte formulação: dada uma 
determinada capacidade do enlace físico, quantos VCs podem ser multiplexados 
estatisticamente neste meio, respeitando-se os descritores de tráfego e os QoS 
individuais de cada conexão já existentes? Esta formulação não é nova em redes A TM e 
é o problema chave também quando se trata do controle de admissão de uma nova 
conexão em um nó ATM (confira 2.1.2). A cada solicitação de uma nova conexão VC, 
com um determinado perfil de QoS, a rede deve fazer uma avaliação dos recursos de 
rede disponíveis, em termos de banda e buffers, a partir de um modelo de tráfego 
confiável, e em seguida decidir se tem, ou não, condições de aceitar uma nova conexão. 
No ambiente do usuário esta avaliação é mais simples e direta em vista de um número 
menor de conexões ativas, ao contrário de um switch de rede onde este número pode 
chegar a milhares de conexões com os mais diversos perfis de QoS. 
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Controle de admissão de conexões é tratado na recomendação 1.371 do ITU-T 
sem no entanto especificar algum modelo de tráfego ou algoritmo CAC em particular. A 
recomendação simplesmente faz uma observação de que são possíveis muitos 
mecanismos de CACe que é opção do operador da rede a escolha de um. Uma recente 
recomendação, definida como E.736 (Methods for Tra.ffic Contrai in E-ISDN) [ITU 
97a], no entanto, estabelece algumas possíveis abordagens para a obtenção de um 
modelo de tráfego para este problema. Em vez de um modelo de tráfego agregado 
único, são sugeridos três modelos distintos de multiplexação segundo uma divisão do 
conjunto dos serviços em três grandes classes, a saber: 

• multiplexação de fluxos com taxa de bit constante (fluxos CBR) em tempo real. 

• multiplexação por taxa de envoltório, também chamada de multiplexação com 
buffer mínimo ou rate envelope multiplexing (REM), para fluxos com atraso 
crítico, atende principalmente aos serviços DBR do ITU-T [ITU 96], [ITU 96a] 
e rt-VBR do ATM Forum [ATM 96]. 

• multiplexação estatística por partilhamento de banda ou rate sharing statistical 
multiplexing (RSSM), para fluxos com tolerância de atraso, como os serviços 
nrt-VBR do ATM Forum [ATM 96] , ou SBR do ITU-T [ITU 96]. 

Esta divisão do conjunto dos serviços em três grandes classes tem como vantagem a 
simplificação na obtenção do modelo de agregação de tráfego para cada classe, já que 
os fluxos tributários em cada multiplexação são mais homogêneos. Por outro lado, 
porém, surge agora a necessidade de fazer um novo escalonamento segundo as três filas 
de agregação de cada classe. Mesmo com o aumento de mais uma etapa de 
escalonamento, as vantagens da formulação segundo modelos parciais por classes de 
serviços são aparentes, principalmente se lembrarmos que: 

- em cada classe podemos otimizar o fluxo agregado segundo uma disciplina 
de escalonamento simplificada e otimizada para cada classe de serviços; 

- os atrasos podem ser minimizados tendo em vista que o tempo de espera 
numa fila por classe de serviços pode ser menor do que o tempo de espera 
em uma fila única. 

- As classes de serviço do tipo tempo-real agora podem ser facilmente 
privilegiadas em relação aos serviços da classe com tolerância a atraso. 

A abordagem por classes de serviços nos parece também a mais simples e mais 
direta e o modelo pode ser utilizado tanto pelo algoritmo de CAC como para a 
conformação do trafego agregado no ambiente do usuário. Para cada classe de serviço 
podemos ter uma disciplina de escalonamento otimizada em relação ao principal 
atributo da classe. As três filas das classes de serviços podem ser agregadas a seguir 
num fluxo único, através de uma nova fila, em que a disciplina de escalonamento desta 
fila poderá levar em conta um critério de prioridade baseado em atraso. Cabe ressaltar 
aqui que um algoritmo de escalonamento caracteriza por si só um processo de 
conformação de tráfego, já que altera o padrão temporal original do fluxo de entrada. 

A modelagem de fluxos agregados (de cada classe) pode ser realizada a partir de 
três tipos de modelos: (1) os chamados modelos analíticos baseados em processos de 
chegada em filas ou teoria clássica de filas; (2) a modelagem segundo um descritor de 
tráfego de VP obtido a partir de medidas em amostras do fluxo ; (3) os modelos 
baseados em disciplinas de escalonamento, onde o critério na escolha da disciplina de 
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escalonamento deve levar em conta as características peculiares da classe dos serviços 
que estão sendo agregados. V amos apresentar a seguir as principais características de 
cada urna destas abordagens em relação a suas vantagens e desvantagens. 

4.5.1 Modelagem do Fluxo agregado por Teoria Clássica de Filas. 

A teoria clássica de filas foi a modelagem mais utilizada nos primórdios das 
redes de pacotes, quando ainda não havia integração de serviços [KLE 76], [WOL 89] . 
Do ponto de vista desta modelagem, um equipamento terminal ATM (ou um switch 
ATM) pode ser considerado como uma coleção de filas (serviços) conectadas segundo 
uma topologia a um servidor, que no nosso caso corresponde ao enlace físico da UNI, 
que possui uma determinada capacidade máxima de transmissão [PIT 96]. Ao servidor 
está associado um buffer de tamanho finito que tem como objetivo fornecer um 
armazenamento temporário quando a chegada das células, num dado instante, for maior 
do que a capacidade de transmissão máxima do enlace. 

Em teoria, é possível desenvolver modelos markovianos associados aos 
processos de chegada das células de cada VC, como o modelo de Processos de Poisson 
Modulados por Markov (MMPP), ou o modelo de Processos de Bernouille Modulados 
por Markov (MMBP), ou modelos de tráfego reais como ON/OFF Pareto, e a partir 
destes, chegar a um modelo analítico para o tráfego agregado [SIL 2000]. O problema é 
que a teoria clássica de filas fornece valores médios de desempenho para o tráfego 
agregado sem vinculações diretas com os QoS de uma conexão individual. O modelo 
não tem como assegurar garantias individuais em relação a uma conexão. A modelagem 
analítica foi intensivamente analisada na literatura sob os mais diferentes enfoques com 
resultados satisfatórios apenas em modelos simplificados e tráfegos homogêneos [ONV 
95] , [PIT 96] e [FRO 94]. Na prática, estes modelos implicam também a resolução de 
inúmeras filas , com dezenas de fontes associadas a cada fila, o que torna a resolução 
numérica destes sistemas de filas impossível em tempo real , como é exigido pela 
maioria dos mecanismos de controle de tráfego. 

4.5.2 Modelagem de fluxo agregado por descritor de tráfego e conformação. 

Nesta modelagem a otimização do fluxo agregado é baseada em técnicas de 
conformação que tomam como base o descritor de tráfego deste fluxo. Esta técnica pode 
ser aplicada tanto na agregação de fluxos do tipo determinísticos (CBR) como 
estatísticos, sejam eles do tipo rt-VBR (vinculados a atraso) ou nrt-VBR (não 
vinculados a atraso) [REI 95], [EL W 97] . O mecanismo de conformação pode tanto ser 
baseado no conformador de balde furado (LB) convencional (confira 3.7.1) como no 
espaçador de escalonamento virtual (confira 3.7.2) do GCRA. Em um trabalho recente 
de WU [WU 97] , porém, é mostrado que o mecanismo de escalonamento virtual do 
GCRA é mais conveniente para funções de conformação e policiamento (UPC) do que o 
mecanismo de balde furado. 

O grande problema em relação à modelagem do fluxo agregado por 
conformação de tráfego é a dificuldade em se obter um descritor de tráfego confiável 
deste fluxo . Uma outra desvantagem que pode ser levantada é o fato de não poderem ser 
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oferecidas garantias individuais de desempenho aos diferentes serviços agregados, 
principalmente se estes forem heterogêneos. Uma terceira desvantagem pode ser 
associada ao conceito que foi definido por Zhang [ZHA 95] como: conservação-de
trabalho, (work-conserving) , ou não-conservação-do-trabalho (not-work-conserving). 
Segundo este conceito, um modelo de tráfego agregado pode ser classificado como 
sendo de conservação-de-trabalho (portanto é melhor), se o servidor na saída deste 
modelo nunca está em estado ocioso (idle) enquanto houver uma célula para ser 
transmitida. Os modelos de fluxo agregado baseados em mecanismos de conformação 
nem sempre atendem a este requisito [ZHA 95]. 

Para obtenção do descritor de tráfego é sugerido por Ritter [RIT 93] uma 
metodologia que pode ser aplicada na agregação, tanto de serviços determinísticos 
(CBR) como estatísticos (VBR), sem que no entanto possam ser oferecidas garantias 
individuais de QoS por fluxo. Para tentar minimizar este problema é sugerido em [MAR 
98] uma abordagem através de uma estimação inicial dos parâmetros do fluxo agregado 
e a possibilidade de sua posterior renegociação à medida que houver um afastamento 
destes valores iniciais. Segundo este mesmo enfoque em [MOD 2000], é sugerida a 
medida inicial destes parâmetros e uma posterior renegociação destes, que porém se 
aplica somente ao fluxo agregado gerado a partir de um conjunto de fluxos homogêneos 
idênticos. 

Um grande número de trabalhos foi desenvolvido recentemente, sugerindo 
diferentes técnicas de conformação do fluxo agregado de serviços homogêneos de uma 
determinada classe. Em vista da importância na atualidade dos serviços de áudio e vídeo 
em tempo real (rt-VBR), muitos destes trabalhos sugerem modelos de agregação por 
conformação para estas classes de serviços, pois mecanismos de conformação 
normalmente introduzem atrasos menores que os mecanismos baseados em bufferização 
(conf. 4.5.3). Entre os trabalhos mais significativos em relação a serviços de vídeo em 
tempo real, por exemplo, encontramos [GRA 97], que apresenta um modelo para 
agregação de serviços VBR de vídeo utilizando um mecanismo de conformação 
otimizado, baseado em baldes furados múltiplos (MLB). Já em [MOD 2000], a 
preocupação é em relação à agregação de serviços VBR de voz idênticos, sugerindo 
conformação por balde-furado duplo, usando modelos de fluxo contínuos que levam em 
conta, tanto os atrasos de conformação como os de multiplexação (escalonamento). 

4.5.3 Modelagem do Fluxo agregado por Disciplina de Escalonamento. 

A modelagem do fluxo agregado por buffer, ao qual está associada uma 
disciplina de escalonamento, ou simplesmente por bufferização, é atualmente a 
modelagem mais sugerida para qualquer tipo de classe de serviços em vista da 
simplicidade de sua formulação e a excelente desempenho que pode ser conseguida 
[ZHA 95] . O modelo pode ser caracterizado genericamente através de um buffer finito 
único e um servidor (ou arbitrador) que atende a cada célula segundo uma disciplina de 
escalonamento, que eventualmente poderá levar em conta as características individuais 
de cada serviço. Este modelo de bufferização oferece duas vantagens únicas em relação 
ao modelo anterior por conformação: (f.) tanto o atraso como o jitter de atraso e o 
tamanho do buffer dependem somente da disciplina de escalonamento; (i.) através de 
uma escolha adequada da disciplina de escalonamento podem ser assegurados também 
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os objetivos individuais de QoS de cada conexão. Toda responsabilidade da 
desempenho deste modelo, portanto, recai na escolha adequada da disciplina de 
escalonamento a ser adotada. Os critérios a serem adotados para a escolha da disciplina 
de escalonamento estão normalmente relacionados com aspectos como atraso mínimo, 
custo de implementação, tamanho dos buffers e garantia individual dos QoS das 
conexões. O modelo, relativamente simples na sua formulação, possui como 
dificuldade o fato de que só pode ser validado a partir de técnicas de simulação. 

Encontramos na literatura uma série de abordagens em que são sugeridos os 
mais diversos tipos de modelos para o fluxo agregado no ambiente do usuário (ou nó de 
rede ATM) segundo este enfoque. Nestes modelos, geralmente são considerados fluxos 
tributários homogêneos, de alguma classe de serviço específica, e assim todos os 
esforços de otimização são concentrados na disciplina de escalonamento do fluxo 
agregado, que procura uma otimização na utilização do enlace, baseada nas 
características específicas da classe de serviços considerada. O capítulo 6 é dedicado, 
especificamente, para a análise e justificativa da disciplina de escalonamento que foi 
adotada no modelo PCSTS. 

4.6 Modelo de Conformação de Tráfego por Classes de Serviço com 
Prioridade (PCSTS2

) 

A partir das considerações anteriores , estamos propondo neste trabalho um novo 
modelo de tráfego para a otimização dos fluxos de tráfego no ambiente do usuário, que 
chamamos de Conformação de Tráfego por Classes de Serviço com Prioridade, 
baseado nas seguintes premissas: 

1. Consideramos um conjunto heterogêneo de aplicações quaisquer originadas 
no ambiente do usuário, dividido em cinco macrocategorias de serviços: (1) 
serviços tipo CBR; (2) serviços do tipo rt-VBR; (3) serviços do tipo nrt
VBR, (4) serviços ABRe (5) serviços UBR do ATM Forum. 

2. Os serviços podem, ou não, possuir uma caracterização através de um 
descritor de tráfego. Serviços que possuem descritores de tráfego serão 
assumidos como capazes de tolerarem uma conformação de acordo com seu 
descritor de tráfego. Serviços que não possuem descritor de tráfego serão 
inicialmente analisados num bloco funcional de discriminação de tráfego, de 
acordo com a sua categoria de serviço, visando inicialmente à obtenção de 
um conjunto de parâmetros-de-tráfego-tentativa. Um algoritmo próprio fará 
uma estimação inicial dos parâmetros-tentativa a partir de um preâmbulo 
limitado do fluxo. Sugere-se uma renegociação, a posteriori, destes 
parâmetros, cada vez que for notado um desvio significativo do fluxo em 
relação a estes valores. A seguir é feita uma conformação do fluxo segundo o 
descritor de tráfego assim obtido. 

3. Os fluxos conformados são multiplexados estatisticamente segundo cinco 
filas distintas , uma para cada macrocategoria definida em (1). A cada fila é 

2 PCSTS: Priority Class Services Traffic Shaping 
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associada uma disciplina de escalonamento que leva em conta 
principalmente a otimização das características mais importantes de cada 
uma das categorias. Conflitos de emissão final das células são resolvidos a 
partir de critérios de prioridade associados a cada uma das 3 filas. 
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FIGURA 4.6 -Modelo de tráfego PCSTS (Priority Class Services Traffic Shaping). 
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4. Um sinal de realimentação entre o escalonador e o regulador dos 
conformadores, conforme sugerido por Li e Tsai em [LI 98], assegura uma 
conformação rigorosa do fluxo de saída de cada escalonador. 

5. O modelo tem características adaptativas· tendo em vista dois tipos de 
realimentação: (1) renegociação dos parâmetros de tráfego de uma VCC a 
partir de uma quantificação de desvio dos seus parâmetros medido através de 
GCRA; (2) realimentação da informação de emissão das células pelo 
escalonador sobre os conformadores (reguladores) de cada serviço com 
características de tempo determinísticas, visando a garantir os limites de 
variação de atraso (CDV) destes serviços. 

Na figura 4.6 apresenta-se o modelo de tráfego que está sendo proposto neste 
trabalho, que foi denominado de Conformação de Tráfego por Classes de Serviço com 
Prioridade (PCSTS). Podem ser identificados no modelo 3 grandes blocos funcionais , a 
saber: 

• Bloco de caracterização dos fluxos 

• Bloco de conformação (ou reguladores) 

• Bloco de escalonamento do fluxo agregado 

No capítulo 5, a seguir, será abordado em detalhes os blocos de conformação e 
caracterização de tráfego (blocos 1 e 2) no qual serão analisados e justificados os 
critérios adotados na definição dos algoritmos que visam à obtenção dos descritores de 
tráfego de cada fluxo . Apresentam-se também alguns aspectos em relação à 
desempenho destes algoritmos. Já o capítulo 6 é dedicado integralmente ao blocos 3, 
tendo em vista o estreito relacionamento existente entre as funções do bloco 
conformador de tráfego com o bloco escalonador do fluxo agregado. 



S. Caracterização e Conformação de Fluxos de Tráfego 
emATM 

5.1 Introdução 

Suporte a aplicações que exigem garantia em relação aos parâmetros de QoSs é 
o grande desafio das redes de banda larga, tais como as redes ATM. A alocação 
eficiente de recursos a conexões que exigem QoS somente pode ser realizada, se houver 
uma caracterização confiável e precisa do tráfego gerado por esta aplicação que possa 
ser interpretada pela rede. O objetivo principal deste capítulo é apresentar uma 
metodologia que permita obter os parâmetros que caracterizam o tráfego de uma 
aplicação A TM, e assim possam ser utilizados no conformador específico da aplicação 
no modelo de tráfego PCSTS. Os parâmetros de tráfego constituem o que foi definido 
em [GJR 99] como o descritor de tráfego da aplicação. Idealmente, o descritor de 
tráfego deve ser capaz de capturar as principais características estatísticas de um fluxo 
de células, para que desta forma possam ser determinados os recursos de rede 
necessários para o atendimento das exigências de QoS deste fluxo. Por outro lado, o 
descritor de tráfego deverá ser suficientemente simples, de modo que os parâmetros de 
tráfego possam ser conferidos na entrada da rede através de um mecanismo de 
policiamento, e as decisões dos algoritmos de conformação e CAC possam ser tomados 
em tempo real. 

O mecanismo de policiamento (UPC) sugerido pelo ATM Forum [ATM 96] para 
um tráfego genérico VBR é o balde furado duplo , ou o seu equivalente, o algoritmo de 
escalonamento virtual duplo (conferir 3.5.1 e 3.5.2). Através deste algoritmo a 
conformidade de um fluxo VBR qualquer pode ser policiada segundo quatro parâmetros 
de UPC: a taxa de pico (PCR), a tolerância em relação à chegada das células na taxa de 
pico (CDVT), a taxa de células sustentável (SCR), e a tolerância a rajadas (BT). Uma 
vez caracterizado o fluxo da aplicação através de seus parâmetros de tráfego, estes são 
negociados com a rede e, se aceitos , serão utilizados pelos mecanismos de policiamento 
(UPC) na entrada da rede. Para evitar penalizações, estes mesmos parâmetros poderão 
ser utilizados também por um conformador na saída da fonte , e desta forma tornar o 
fluxo transparente ao policiamento. A obtenção dos parâmetros de UPC deverá levar em 
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conta principalmente as características estatísticas do fluxo, a tolerância à conformação 
(atraso) e os tipos de recursos (QoS) exigidos pela aplicação da rede. 

No ambiente do usuário podemos assumir um número limitado de aplicações 
ativas, ao contrário de um comutador ATM da rede que gerencia um número muito 
grande de conexões ativas em seus troncos . Com base neste fato e levando-se em conta 
também a maneira como se apresenta o fluxo no momento do estabelecimento da 
conexão, podemos dividir as aplicações em duas grandes categorias: (1) aplicações que 
geram fluxos que podem ser caracterizados de forma determinística; (2) aplicações que 
geram fluxos que só podem ser caracterizados a partir do seu comportamento estatístico. 
Como se vê, esta divisão não leva em conta o tipo de informação contída no fluxo, mas 
unicamente a maneira e forma como o fluxo se apresenta no momento da conexão. 

5.1.1 Caracterização Determinística de um Fluxo 

A caracterização determinística de um fluxo é feita a partir do conhecimento a 
priori do comportamento do fluxo em relação ao tempo total de duração da conexão. 
Encontramos exemplos deste tipo de situação em serviços CBR e alguns tipos de 
serviço VBR. No caso dos serviços CBR, temos que a taxa de operação do serviço é 
especificada a priori e pode ser associada diretamente a PCR, e SCR não se aplica. 
Encontramos a caracterização determinística de serviços VBR, por exemplo, em 
serviços de vídeo armazenado. Um servidor de vídeo por demanda, por exemplo, possui 
um conhecimento completo a priori de um determinado vídeo. A partir deste 
conhecimento podem ser determinados os parâmetros de tráfego deste fluxo de forma 
determinística. Os parâmetro de UPC assim obtidos podem ser utilizados num 
conformador e, desta forma, assegurar uma perfeita transparência aos mecanismos de 
UPC da rede. O próprio servidor neste caso pode oferecer, junto com o serviço de vídeo, 
o descritor de tráfego que melhor se adapta a este vídeo. 

5.1.2 Caracterização Estatística de um Fluxo. 

Infelizmente a maioria das aplicações ATM não tem condições de fornecer 
alguma informação a priori em relação ao comportamento do fluxo que geram. Na 
maioria das vezes, não se conhece nem o comportamento a curto prazo (PCR), e nem o 
comportamento de longo prazo (SCR) do fluxo. Neste caso, uma alternativa viável , por 
exemplo, seria tentar inferir, a partir de uma amostragem inicial deste fluxo, um 
conjunto de parâmetros-tentativa e renegociá-los à medida que for observado um desvio 
significativo destes em relação ao fluxo atual. 

5.1.3 Estrutura deste capítulo 

Neste capítulo vamos apresentar em detalhes a funcionalidade dos primeiros 
dois blocos que compõe o modelo de tráfego PCSTS : Caracterização e Confonnação 
do Fluxo, como é indicado na figura 4.6. A principal função dos blocos de 
Caracterização e Confonnação (CC) consiste na obtenção dos parâmetros de UPC de 
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cada fluxo individual (caracterização do fluxo) e sua posterior conformação segundo 
estes parâmetros. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: na seção 5.2 é feita inicialmente 
uma breve revisão das estratégias preconizadas pelo ITU-T e ATM Forum, em relação à 
problemática da caracterização e conformação de fluxos ATM. Apresentam-se, também, 
a arquitetura e os principais componentes funcionais do bloco de Caracterização e 
Conformação do modelo de tráfego PCSTS. Na seção 5.3 , é introduzida e justificada a 
adoção do conformador de tráfego duplo para o modelo de tráfego PCSTS, e sugere-se 
uma análise das características deste conformador a partir de um modelo de sistemas de 
fila. Na seção 5.4 apresenta-se uma metodologia para a caracterização estatística 
aproximada de um fluxo VBR qualquer. Na seção 5.5, define-se um roteiro 
simplificado, baseado na metodologia anterior, que permite obter os parâmetros de UPC 
de um fluxo a partir da sua caracterização estatística aproximada. Finalmente, na seção 
5.6, apresentam-se e discutem-se alguns resultados experimentais obtidos ao aplicar-se 
o roteiro a um fluxo :MPEG real. 

5.2 Arquitetura do bloco de Caracterização e Conformação de fluxo do 
Modelo PCSTS 

O A TM Forum adotou uma estratégia em relação ao problema da caracterização 
de fluxos ATM do tipo variable bit rate (VBR) genéricos, baseada numa descrição 
segundo duas escalas de tempo. Assim podemos ter: 

1. Caracterização do comportamento do fluxo em relação a intervalos de tempo de 
curta duração, utilizando-se parâmetros como: taxa de pico (PCR) e tolerância a 
jitter desta taxa de pico (CDVT). 

2. Caracterização do comportamento do fluxo a longo prazo, ou caracterização 
estatística do fluxo, em que o intervalo de tempo estatístico considerado 
corresponde ao tempo de duração da conexão. Os parâmetros utilizados para esta 
caracterização são a taxa média de células, ou statistical cell rate (ou sustenaible 
cell rate), SCR, e uma tolerância em relação a esta taxa, vinculada, porém, à 
taxa de pico, chamada de burst tolerance, BT. 

Esta estratégia é genérica, à medida em que podemos considerar que quaisquer 
fluxos das outras categorias de serviço do A TM Forum podem ser considerados casos 
particulares deste fluxo genérico VBR. A figura 5.1 apresenta o gráfico de um fluxo de 
tráfego ATM genérico VBR, onde são localizados os diferentes parâmetros de tráfego 
deste fluxo. A tolerância à rajada BT é função do maximum burst size (MBS) e da taxa 
média (SCR) e de pico (PCR), através da expressão (5.1) definida em [ATM 96]. 

BT =r. =(MBS-J{ _I ___ I_) 
, \ SCR PCR 

(5.1) 
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FIGURA 5.1- Parâmetros de tráfego de um fluxo ATM genérico (VBR). 

Deve-se notar, no entanto, que o parâmetro CDVT não é propriamente um 
parâmetro associado ao tráfego gerado pela fonte , mas um parâmetro da rede, já que dá 
conta do jitter introduzido no fluxo ao percorrer o caminho desde a fonte, passando 
pelos diferentes equipamentos de usuário (CPEs), até a inserção na rede através da 
interface UNI (confira 3.6). 

Na Tabela 5.1 são apresentadas as diversas categorias de serviço segundo o 
ATM Forum [ATM96], com os respectivos parâmetros de tráfego e a correspondente 
parametrização dos mecanismos de UPC na entrada da rede, baseados em um dos dois 
algoritmos de GCRA padronizados. A rede pode tomar medidas drásticas em relação às 
células consideradas não-conformes pelos mecanismos de UPC, que vão desde a 
degradação da célula para a condição de baixa prioridade (CLP=1) e, portanto, sem 
garantia de QoS, até o descarte, o que acarretaria a retransmissão da informação por 
protocolos de nível superior. Para amenizar esta situação, os mesmos parâmetros do 
descritor de tráfego de uma conexão também são utilizados pelo mecanismo de 
conformação de tráfego da fonte de informação. 

A conformação de tráfego (TS), mesmo sendo considerada pelo ATM Forum 
[ATM 96] uma função opcional no controle de tráfego, é fundamental em ATM para 
que haja uma utilização eficiente dos recursos da rede. A conformação de tráfego por 
conexão, modifica as características do fluxo da aplicação, deixando-o em 
conformidade com o seu descritor de tráfego. Como afirma Natalie Giroux, atual 
Chairman do grupo de estudos em Controle de Tráfego do ATM Forum em [GIR 99]: 
"É altamente improvável, senão impossível, que o tráfego gerado por uma aplicação 
magicamente esteja conforme com um conjunto de descritores de tráfego, como SCR e 
PCR". Uma das funções do bloco de caracterização e conformação do modelo de 
tráfego PCSTS é a definição de um mecanismo individual de conformação de tráfego 
para cada fluxo baseado no seu descritor de tráfego. 
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TABELA 5.1 Descritores de tráfego e Parâmetros de GCRA por categoria de serviços 

Parâmetros de CATEGORIAS DE SERVIÇOS 

Tráfego CBR rt-VBR nrt-VBR ABR UBR 

PCReCDVT Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. 

SCR, MBS e/ou BT N. Apl. Esp. Esp. N. Apl. N. Apl. 

Parametrização GCRA 

PCReCDVT GCRA(T;r) GCRA(Tp,'tp) GCRA(Tp,'tp) GCRA(T;r) GCRA(T;t ) 

SCR, MBS e/ou BT N. Apl. GCRA(Ts,'ts) GCRA(TS,'tS) N. Apl. N. Apl. 

N. Apl. : Não Aplica 

A segunda grande função do bloco de Caracterização e Conformação de 
Tráfego é um mecanismo prático de caracterizar fluxos ATM. Propõe-se neste trabalho 
uma generalização da abordagem de Mark e Ramamurthy [MAR 98], adaptada para as 
características peculiares do ambiente do usuário. Tipicamente encontramos neste 
ambiente um número não muito grande de conexões (comparado com um nó de rede), 
porém fluxos muito diversificados. Não seria, portanto, uma opção inteligente 
implementar mecanismos de discriminação de tráfego complexos e demorados neste 
ambiente, para cada uma das categorias de serviço padronizadas. Também não seria 
justo implementar um discriminador único para uma determinada categoria de serviço, 
julgada a mais importante, em detrimento dos demais serviços. Propõe-se neste trabalho 
um discriminador de tráfego que foi otimizado para o ambiente de usuário e que permite 
a obtenção dos parâmetros de UPC de um fluxo VBR desconhecido qualquer. As 
características principais do discriminador são as seguintes: 

• é aplicável a qualquer tipo de tráfego do tipo VBR, seja tempo real ou não; 

• é baseado em discriminação de uma amostra inicial do fluxo segundo uma 
janela de tempo predefinida; 

• a discriminação é baseada em uma caracterização estatística da amostra a 
partir da qual é estimado um conjunto de parâmetros de tráfego iniciais 
compatíveis com o fluxo; 

• sempre que houver um desvio significativo destes parâmetros iniciais é 
iniciado um processo de renegociação com a rede para valores mais 
condizentes . 
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FIGURA 5.2- Diagrama em blocos do discrirninador e conformador de tráfego 

Na figura 5.2, é apresentado um diagrama em blocos do discrirninador e 
conformador de tráfego com os principais blocos funcionais que o compõem. O bloco 
de discriminação e controle obtém os parâmetros de UPC de uma amostra inicial do 
fluxo, que são repassados à rede pelo bloco de sinalização [ATM 96a]. O bloco 
conformador, além da conformação, também monitora as estatísticas de desempenho 
dos parâmetros e dispara uma renegociação quando se verifica um desvio dos 
parâmetros acima de um valor predefinido. A seguir cada um dos blocos será 
pormenorizado. 

5.3 O Conformador de Tráfego Duplo 

Estamos adotando para a conformação dos fluxos individuais um conformador 
duplo segundo uma das duas versões dos algoritmos de policiamento GCRA 
padronizados pelo ATM Forum [ATM 96]. As duas versões equivalentes dos 
mecanismos de policiamento GCRA são conhecidas como: balde furado de estado 
contínuo e o chamado algoritmo de escalonamento virtual (cfa. 3.4.1). Baseados nestes 
algoritmos, podem ser definidos conformadores equivalentes, que tomam os fluxos de 
tráfego transparentes aos mecanismos de policiamento de GCRA (cfa. 3.7). Os 
algoritmos de policiamento GCRA podem ser considerados variantes do algoritmo de 
balde furado genérico, sugerido pela primeira vez por Tumer [TUR 86] . O balde furado 
é um mecanismo de contagem simples, que pode ser utilizado tanto em conformação 
como para policiamento de fluxos de tráfego. Uma análise mais detalhada do 
desempenho destes algoritmos pode-se encontrar em [DIA 98] . 

5.3.1 Modelagem do conformador segundo um sistema de fila 
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V amos adotar, na nossa análise, a modelagem do balde furado que foi sugerida 
por Mark [MAR 98]. Neste modelo, a operação do balde furado é descrita através de um 
sistema de fila fictício do tipo .ID/1/B1

, servido a uma taxa constante 1-1 e com uma 
capacidade de buffer B , caracterizando um balde furado LB(f.l, B), como é mostrado na 
figura 3.13. 

O balde furado, quando utilizado em conformação de tráfego também é 
parametrizado através de (f-1, B) e opera de uma maneira semelhante ao balde furado de 
policiamento (UPC), exceto pelo fato que células consideradas não-conformes, em vez 
de serem marcadas ou descartadas, são atrasadas. A operação pode ser compreendida 
em termos de um sistema de fila do tipo ./D/1 com capacidade infinita. Se, ao chegar 
uma célula, o número de clientes na fila fictícia for B ou mais, a célula é colocada no 
buffer de capacidade infinita e disciplina de atendimento FIFO. Cada vez que um cliente 
deixa a fila fictícia, uma célula (se houver) é transmitida do buffer FIFO, como é 
mostrado na figura 3.14. Este modelo é equivalente aos modelos conhecidos na 
literatura como Token Bucket [STA 95] , ou balde furado com memória ou buffer [MON 
94], [SID 93]. 

O balde furado duplo consiste de dois baldes furados : um balde furado que 
controla a taxa de pico, tem como parâmetros (Àp, Bp) , e um balde furado de taxa 
sustentável (Às, Bs), em que Àp>Às. Uma célula é considerada conforme se, e somente se, 
estiver conforme em relação a ambos os baldes furados . A taxa sustentável Às representa 
a taxa média máxima da conexão para as células conformes. A taxa de pico Àp 
especifica um espaçamento mínimo entre as células 1/Àp, com uma tolerância Bp. Na 
nossa análise, vamos considerar Bp = 1, de modo que o espaçamento entre as células 
será limitado a 1/Àp. Valores de Bp>1 permitem levar em conta pequenas tolerâncias em 
relação à variação no atraso das células (CDVT) introduzidas ao longo do trajeto 
percorrido pelas células que vai desde a fonte, passando pelos CPEs, até o ponto de 
acesso da rede (confira 3.6). O conjunto dos três parâmetros (Àp, Às, Bs) constitui o 
descritor de tráfego de UPC, que o usuário negocia com a rede. Uma vez aceita a 
conexão, o usuário aplica ao fluxo um conformador de balde furado duplo, que 
conformará o fluxo de acordo com os parâmetros de UPC negociados. O conformador 
assegura que a taxa de pico não exceda de Àp, a taxa média de longa duração não passe 
de Às e o comprimento máximo da rajada (transmitida na taxa de pico) não exceda a: 

Àp 

O valor de Bc, neste caso, pode ser facilmente relacionado com o parâmetro 
MBS do descritor de tráfego da conexão definido em (5 .1). 

5.3.2 O Conformador de Balde Furado Duplo (CBFD) 

O conformador de balde furado duplo é constituído de dois baldes furados, ou 
seja, utiliza no seu mecanismo de escalonamento um balde furado para a taxa de pico e 

1 Notação de Kendall (./D/1/B); distribuição do tempo entre chegada dos eventos qualquer, atendimento 
determinístico, servidor único e capacidade B do buffer [STA 91]. 
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um balde furado para a taxa sustentável, ambos baseados no GCRA do balde furado de 
estado contínuo (confira 3.9.1). 

O conformador, quando aplicado a um fluxo VBR, opera da seguinte maneira 
(ver figura 5.3): uma célula é escalonada para transmissão se o nível do balde da taxa de 
pico (Bp) for menor ou igual a CDVT, e se o nível do balde da taxa sustentável (Bs) for 
menor ou igual a BT. Quando a célula é escalonada para transmissão o balde Bp enche 
de /p unidades (Ip=1/PCR) e o balde Bs enche de l s unidades (/s=l!SCR). Ambos os 
baldes escoam de uma unidade a cada unidade de tempo, até o balde estar vazio. Na 
figura 3.17 pode-se observar um exemplo de aplicação deste conformador. 

~--------------------------, 

I 
r----------------------~~------------------------------, 
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~--

1 
I 
I 
I 
I 
I 
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Atualiza parâmetros 
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Estado contínuo duplo 
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FIGURA 5.3 - Conformador de Balde Furado Duplo (CBFD) baseado no GCRA de 
balde furado de estado contínuo. 

5.3.3 O Conformador de Escalonamento Virtual Duplo (CEVD) 

O Conformador de Escalonamento Virtual Duplo (CEVD) utiliza no seu 
escalonamento dois algoritmos GCRA do tipo escalonamento virtual. Seguindo a 
modelagem do conformador sugerida na seção 5.3.1, apresenta-se na figura 5.4 o 
modelo do conformador CEVD. 

O CEVD utiliza como algoritmo de escalonamento dois mecanismos de 
escalonamento virtual GCRA, um para o PCR e outro para o SCR. O funcionamento é 
baseado na supervisão simultânea de dois parâmetros: (1.) o tempo confonne de 
emissão de pico da célula ou peak confonning emission time - CETP; (2.) o tempo de 
emissão confonne sustentável da célula, ou sustenaible confonning emission time, 
CETs. A partir destes dois parâmetros pode ser definido o tempo de emissão conforme 
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da célula CET. Para assegurar a conformidade simultânea do fluxo em relação a CETp e 
CETs, pode-se definir o tempo de emissão conforme da célula (CET) da seguinte forma: 

CET = max(CETs - BT, CETp) (5.3) 

A operação pode ser descrita da seguinte maneira: no momento da chegada atual 
ta de uma célula, é determinado o CET da mesma segundo a expressão (5.1). Se CET S 
ta, ela é escalonada; caso contrário ela permanece no buffer para transmissão posterior. 
Em cada instante ta, seja ou não escalonada uma célula para transmissão, as variáveis 
CETp e CETs são atualizadas da seguinte forma: 
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FIGURA 5.4- Conformador de balde furado duplo baseado no GCRA de 
escalonamento virtual (CEVD). 

CETp~ta+lp , em que lp=1/PCR 

CETs~ta+1, em que Is=l!SCR. (5.4) 

A figura 3.17 apresenta um exemplo de aplicação do algoritmo, em que uma 
rajada de 9 células, emitidas segundo a taxa de transmissão do enlace, é conformada 
segundo um descritor de tráfego dado por BT=6, PCR=0,5 e SCR=0,25. 

Em [BUT 91], mostra-se que tanto o conformador baseado no GCRA de balde 
furado como o conformador baseado no GCRA de escalonamento virtual apresentam 
uma eficiência que pode ser considerada equivalente, porém não há no trabalho uma 
preocupação maior em relação a parâmetros de desempenho como atraso e tamanho do 
buffer. Em um trabalho posterior de Lehr [LEH 94] apresenta-se um conformador 
genérico de tráfego que utiliza um algoritmo GCRA de escalonamento virtual 
modificado. Lehr apresenta uma análise pormenorizada do desempenho do 
conformador, sem no entanto traçar paralelos com o GCRA de balde furado . Em um 
trabalho recente de Wu e Kuo [WU 97] porém, mostra-se que, em determinadas 
condições, a conformação baseada em balde furado (LB) pode ser inválida em relação 
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ao mecanismo de UPC, mesmo considerando-se uma tolerância CDV apropriada. Esta 
inconsistência, no entanto, não foi observada quando foi utilizado o mecanismo de 
escalonamento virtual, tanto no conformador como no UPC. Em vista do exposto, 
optou-se para a conformação dos fluxos de tráfego individuais no modelo de tráfego 
PCSTS, pelo conformador de escalonamento virtual duplo (CEVD). 

5.4 Caracterização2 de fluxos de tráfego A TM 

Encontramos na literatura várias abordagens para caracterizar fluxos de tráfego 
na busca dos seus parâmetros de tráfego. Normalmente são abordagens restritas a uma 
determinada classe de serviço ou uma determinada categoria de serviço padronizada 
(nrt-VBR ou rt-VBR). Além disto, muitas vezes são impostas restrições em relação ao 
modelo de tráfego considerado, ou restrições próprias de alguma classe de serviço de 
uma categoria específica, como voz comprimida, ou tráfego ON/OFF, o que restringe 
severamente a aplicabilidade destes métodos. 

Assim, em [RIT 93] e [DIA 98] apresentam-se dois mecanismos que permitem a 
obtenção de parâmetros de tráfego para serviços de voz e a posterior utilização destes 
parâmetros na conformação dos fluxos agregados. Para caracterização de serviços de 
vídeo VBR (ex.: MPEG), encontramos trabalhos como os de [ZHA 95b], [KNI 96a], 
[KIM 97] e [KNI 97] . Em todos estes trabalhos a caracterização é baseada em uma 
discriminação de uma amostra significativa inicial do fluxo. Um aspecto interessante 
pode ser destacado em relação aos trabalhos de [ZHA 95b] e [KIM 97] , que sugerem 
uma renegociação dos parâmetros de UPC, sempre que houver um desvio muito 
significativo dos parâmetros iniciais em relação ao fluxo atual. Recentemente Mark e 
Ramamurthy [MAR 98] sugeriram um método heurístico que se aplica a tráfegos VBR 
genéricos, sejam eles do tipo tempo real ou não. Os parâmetros são inferidos a partir de 
amostras do fluxo e sugerem-se renegociações periódicas destes parâmetros de UPC 
com a rede, sempre que houver variações significativas no comportamento do fluxo em 
relação à amostra anterior. 

Em vista das características peculiares do ambiente de usuário e levando-se em 
conta as considerações apresentadas no final da seção 5.2, relativas às simplificações 
que podem ser assumidas neste ambiente, optamos por uma estratégia para a obtenção 
dos parâmetros de UPC segundo uma divisão dos fluxos de tráfego em duas classes: os 
que fornecem algum tipo de caracterização a priori, que chamamos de fluxos 
determinísticos, e os que não fornecem nenhuma informação a priori sobre o seu 
comportamento, que chamamos de fluxos estatísticos. 

Na classe dos fluxos determinísticos estão enquadrados os di versos serviços da 
categoria CBR e alguns fluxos VBR especiais , conhecidos como serviços VBR do tipo 
armazenado, como vídeo armazenado e VoD (Video on Demand). A caracterização 
destes fluxos pode ser feita de forma previsível ou determinística. Os parâmetros destes 

2 Caracterização de Tráfego é entendida aqui como o processo que permite extrair os parâmetros de 
tráfego UPC (descritor de tráfego) de um dado fluxo, completo ou de uma dada amostra deste fluxo. 
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fluxos, geralmente em menor número, uma vez obtidos, não variam de forma 
imprevisível ao longo da conexão e, portanto, não precisam ser renegociados [RIT 93]. 

Os demais fluxos estamos enquadrando na classe dos fluxos estatísticos, ou seja, 
são considerados como fluxos de tráfego do tipo VBR genéricos. Estes fluxos VBR 
genéricos correspondem a serviços que podem tanto ser do tipo tempo real ou não, e 
podem ser modelados segundo os mais diversos tipos de modelos de tráfego, que vão 
desde modelos marquovianos, auto-similares, ON/OFF ou vídeo real-time MPEG [FRO 
94]. No contexto deste trabalho considera-se que alguns destes fluxos VBR genéricos 
podem se apresentar no momento da conexão sem poderem fornecer um descritor de 
tráfego, nem tampouco declaram a priori o modelo de tráfego mais adequado ao seu 
fluxo, ou a categoria de serviço a que pertencem. Neste caso, será função do sistema 
final obter de forma transparente e em tempo real um descritor de tráfego confiável para 
esta aplicação. 

5.4.1 Caracterização determinística de um Fluxo de Tráfego 

A caracterização determinística de um fluxo de tráfego se aplica principalmente 
a serviços do tipo CBR e fluxos de vídeo armazenados. Nestes serviços pode-se 
conhecer de forma antecipada, e portanto de forma determinística, o padrão do fluxo 
que geram ao longo da duração da conexão. 

No primeiro caso (CBR), encontramos principalmente serviços de voz ou de 
vídeo para canais dedicados com taxa constante. Em serviços do tipo CBR, a fonte de 
informação emite células de forma regular e constante, segundo uma determinada taxa 
constante PCR (PCR=SCR). Os fluxos de serviço do tipo CBR são por natureza 
determinísticos, ou seja, exigem para a sua caracterização apenas a definição da taxa de 
bits fixa associada à fonte, que será mantida ao longo de toda a conexão (ex.: serviço de 
voz digital de 64kbit/s). 

As células em serviços CBR, no entanto, podem sofrer pequenas variações de 
atraso (jitter) ao se propagarem da fonte até a interface. Este jitter é introduzido 
principalmente pelos atrasos de processamentos que as células sofrem nos equipamentos 
de usuário (CPE) devido a funções como multiplexação e escalonamento. Nestas 
condições, o mecanismo de UPC na entrada da rede poderá eventualmente flagrar 
células como não-conformes, mesmo que tenham sido emitidas pela fonte como 
conformes. Para evitar este tipo de penalização, o serviço deve ser especificado com 
uma certa tolerância em relação à variação do tempo entre a chegada das células. Desta 
forma, um serviço CBR poderá ser especificado a partir de um descritor de tráfego 
contendo apenas dois parâmetros: 

(1.) a taxa de emissão da fonte , ou também a taxa de pico da fonte, PCR, medido 
em bit/s; 

(2.) a tolerância na variação do espaçamento entre as chegadas das células (jitter) , 
ou cell delay variation tolerance (CDVT ou -r) , especificado em unidades de 
tempo. 

Serviços CBR são por isso também chamados de serviços de emulação de canal 
digital, tendo em vista que estes mesmos parâmetros também são utilizados para 
especificar um canal digital físico em sistemas de multiplexação TDM [ROC 98]. 
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Exemplos típicos de serviços CBR são os serviços de voz e vídeo em tempo real com 
exigência de largura de banda constante. 

O maior problema para uma perfeita caracterização dos serviços CBR está 
relacionado com a escolha do CDVT. Em serviços de voz tipo CBR, por exemplo, o 
valor de CDVT (ou -r) é pequeno se comparado com o intervalo de tempo T entre a 
chegada das células. Em [RIT 93], sugere-se que em serviços CBR o valor máximo de 
CDVT não deve ser maior que 0,05 de T, ou -r<0,05T. Mais detalhes sobre a influência 
do CDVT na conformação de fluxos de tráfego CBR podem ser conferidos também no 
item 3.6. Fluxos CBR, portanto, poderão ser conformados de forma simples, na saída do 
ambiente de usuário, segundo um balde furado único (cfa. 3.7.1) ou um espaçador de 
escalonamento virtual (cfa. 3.7.2) parametrizado com T=l!PCR e r=CDVT. 

No segundo caso, fluxos VBR armazenados exigem para a sua caracterização os 
quatro parâmetros associados ao descritor de tráfego VBR, a saber: taxa de pico (PCR), 
taxa sustentável ou média (SCR), tolerância de jitter da taxa de pico (CDVT) e a 
tolerância a rajadas (BT) [ZHA 98]. Um simples algoritmo de discriminação de tráfego, 
aplicado off-line no fluxo inteiro, pode fornecer diretamente estes parâmetros. Para a 
escolha do CDVT, devem ser levados em conta os atrasos nos CPEs e a tolerância 
máxima suportada pela aplicação, como no caso anterior. 

Para a obtenção da característica de tráfego de fluxos VBR determinísticos, 
vamos considerar um modelo de tráfego constituído de um balde furado que pode ser 
representado por um sistema de fila como na seção 5.3.1. Vamos supor, além disto, que 
o tempo de duração do fluxo, o número total de células, a taxa de pico Àp e a taxa média 
Àm são conhecidos. O fluxo é aplicado na entrada de um sistema de fila com taxa de 
serviço constante J.l. Vamos supor, além disto, que Bmax(J.l) seja o número máximo de 
células que esperam na fila, observado ao longo da duração da conexão. Pode-se então 
caracterizar o fluxo pela taxa de pico Àp e os valores de ocupação máxima da fila 
Bmax(J.l) correspondentes às diversas taxas )l, com (O<J.l<Àp), da seguinte forma: 

Co= {Àp: Bmax(J.l),O<J.l<Àp} (5.5) 

A caracterização Co pode ser interpretada da seguinte forma. Para cada J.l, com 
O<J.l<Àp, existe uma capacidade máxima Bmax( J.l) do balde que faz com que o fluxo de 
células passe pelo balde furado sem que seja conformado, ou seja, o fluxo de células 
está conforme com os parâmetros do balde furado (J.l, Bmax( J.l)). Nestas condições, 
vamos introduzir a seguinte notação para a capacidade do balde: 

B(Co, J.l) = Bmax(J.l) (5.6) 

Conclui-se, portanto, que o tamanho do balde, para uma determinada taxa de 
escoamento J.l, depende de Co. A escolha adequada de J.l deverá levar em conta também 
fatores como o atraso limite (Dmax) que será imposto ao fluxo, pois; 

Dmax( J.l) ::::: Bmax( J.l)/J.l 

A escolha de um conjunto de parâmetros de tráfego baseada na caracterização 
determinística Co levando-se em conta a capacidade do buffer e o atraso limite máximo, 
pode ser excessivamente conservadora [MAR 98]. Observa-se também que a 
caracterização determinística somente pode ser obtida se for conhecido a priori o 
comportamento do fluxo inteiro de células. A caracterização determinística, porém, 
poderá servir como um comparativo (benchmarking) com a caracterização estatística 
para fluxos genéricos. 
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5.4.2 Caracterização estatística de um Fluxo de Tráfego 

A caracterização estatística que se pretende obter, será aplicada a serviços das 
categorias VBR (real-time ou não), ABRe UBR. Extrair os parâmetros de tráfego de 
fluxos tão abrangentes não é uma tarefa direta e fácil como em fluxos com 
características determinísticas. Além disto, estamos supondo que os fluxos não 
especificam, nem a categoria de serviço ou tampouco um modelo estatístico que os 
descrevem. Buscando reduzir a complexidade desta tarefa, vamos inicialmente definir o 
que seria uma caracterização ideal de um serviço, nas condições anteriores. 

Para isso vamos assumir que a taxa de pico Àp e a taxa média Àm do fluxo sejam 
conhecidos. Vamos supor também que o tráfico seja passado por um conformador de 
balde furado com uma taxa de vazão Jl, com Àm < J1 < Àp, e uma capacidade do balde B. 
V amos definir a probabilidade de conformação como a probabilidade de que uma 
célula arbitrária que chega tenha que esperar no buffer do conformador de balde furado. 
No modelo de fila .ID/1 do balde furado, este evento corresponde à chegada de um 
cliente à fila fictícia quando o número de eventos do sistema excede B. Vamos definir 
B(J..l, E) como o tamanho mínimo do balde necessário para assegurar que a probabilidade 
de conformação não exceda E, com O < é < 1. Para um valor fixo de é, pode-se então 
definir a seguinte caracterização estatística ideal do tráfego: 

Cs (é)= {Àp; Àm; (Jl, B(J1,é)),Àm < J1 < Àp} (5 .7) 

Note-se que Cs( é) é um análogo estatístico da caracterização determinística CD. 
De fato, CD pode ser considerado como o caso limite de Cs( E) quando é~. Se 
deixarmos é variar no intervalo inteiro (0, 1), podemos definir uma caracterização 
estatística ideal mais abrangente como: 

Cs (é)= {Àp; Àm; (Jl, B(J1,é)),Àm < J1 < Àp, O< é< 1} (5.8) 

A caracterização estatística ideal Cs, assim definida, é na realidade uma 
idealização da informação estatística que se pretende capturar do fluxo de tráfego. 

5.4.3 Caracterização estatística aproximada de um Fluxo de Tráfego 

Num trabalho de Mark e Ramamurthy [MAR 98], sugere-se uma caracterização 
aproximada para fluxos VBR genéricos. A caracterização de Mark e Ramamurthy é 
obtida de forma empírica e foi aplicada com resultados satisfatórios a fluxos de vídeo 
ON/OFF modificados segundo uma técnica de modelagem chamada transform-expand
sample (TES) sugerida por Melamed [MEL 91], [MEL 92]. Mark e Ramamurthy [MAR 
98] sugerem também que, em determinadas condições, esta caracterização pode ser 
estendida para outras classes de serviço. Apresenta-se a seguir uma extensão da 
metodologia de Mark e Ramamurthy, que permite a sua aplicação direta sobre amostras 
de fluxos VBR genéricos para a obtenção dos seus parâmetros estatísticos que, por sua 
vez são mapeados para parâmetros de UPC a serem utilizados na conformação destes 
fluxos. 

O processo de caracterização de Mark e Ramamurthy é baseado no 
comportamento de um banco de conformadores de balde-Jurado, cada um caracterizado 
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com parâmetros de tráfego que foram estimados a partir de uma amostra inicial do 
fluxo. Para entender o método, vamos supor que o banco de conformadores é modelado 
segundo um conjunto de sistemas de filas (confira 3.9.1 e 3.9.2) e que o fluxo de células 
da amostra que queremos caracterizar é aplicado a todos os conformadores deste banco. 
Porém, cada um possui uma taxa de serviço distinta e constante igual a Jli. Os valores de 
Jli deverão estar compreendidos em Àm <Jli <Àp, em que À.p e Àm são, respectivamente, a 
taxa de pico e a taxa média da amostra deste fluxo. Na prática, os valores da taxa de 
pico e taxa média podem ser obtidos a partir de uma medida direta e em tempo real, 
sobre a amostra do fluxo. A caracterização estatística aproximada ê s procura obter 
informações estatísticas sobre o fluxo a partir do comportamento deste banco de 
sistemas de fila, todos submetidos ao mesmo fluxo, porém cada um com uma taxa de 
serviço diferente 

Para simplificar o raciocínio, vamos supor que o fluxo está sendo aplicado a um 
sistema de fila qualquer do banco, com taxa de serviço constante Jl, e Àm<Jl<À.p. V amos 
supor, além disto, que W represente o tempo médio de espera de uma célula qualquer 
neste sistema de fila, quando esta estiver na condição de equilíbrio. Vamos usar a 
função de distribuição de probabilidade do tempo de espera complementar de uma 
célula na fila pela sua forma exponencial aproximada [STA 91]. A probabilidade para 
que o tempo de espera de uma célula dentro do buffer seja maior que um determinado 
tempo t, ou P(W>t), será então dada por; 

(5.9) 

Nesta expressão, a e b dependem de f.l· Se t for medido em segundos, então b 
tem dimensão de inverso de segundos. Com relativamente hipóteses fracas sobre a 
natureza do processo de chegadas, a forma exponencial (5.9) vale assintoticamente para 
t muito grande, ou seja, 

eb
1 P( W > t) ----7 a (para t ----7=) (5 .10) 

Abate et ai. [ABA 93] demonstram que esta forma assintótica em particular vale 
para uma classe razoavelmente geral de processos de chegada com estrutura 
markoviana. Também demonstram que a forma assintótica mais fraca; 

r 1 log P( W > t) ----7 -b (para t ----7= ), (5.11) 

vale em condições bem mais genéricas, ou seja, não é necessária a pressupostçao 
markoviana da distribuição de chegadas das células. No entanto, a aproximação (5.9) é 
exata no caso de fontes de fluxo markovianas do tipo ON/OFF [ELW 93]. Para 
tamanhos de buffers relativamente pequenos a moderados, obtêm-se resultados 
suficientemente precisos para uma grande variedade de classes de modelos 
markovianos, incluindo-se os modelos de tráfego auto-similares [HEY 96a]. 

Os parâmetros a( f.l ) e b( J.l) fornecem uma caracterização estatística do fluxo na 
medida que descrevem o efeito do fluxo de células, quando aplicado a uma fila com 
taxa de serviço constante !l· Uma caracterização mais completa do fluxo de células pode 
ser obtida se relacionarmos os valores de a(Jl) e b(J1) com os valores de J1 no intervalo 
(Àm, Àp) como segue: 

ê s = {Àp; Àm; (a(Jl), b(J1)),Àm < J1 < À.p.} (5.14) 
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Podem-se escolher os valores de a( f.1) e b( f.1) de tal forma que a aproximação 
(5.9) vale para valores de t dentro do nosso intervalo de interesse [MAR 98]. 
Assumindo que a expressão (5.9) vale como igualdade, podemos escrever baseado em 
[ECK 85] que; 

z :~ = E[W]=rJ ,u )E[SJ+ E~J , (5.15) 

em que Sa representa o número de células em serviço ( S a E {0,1} ), Qa representa o 

número de células na fila e rr( f.1) representa o valor médio do tempo de serviço restante 
da célula em serviço (desde que tenha uma célula em serviço). Note-se que pela 
expressão (5.9), podemos obter a(f.1) assumindo que; 

P(W>O) = a(f.1) = E[Sa] (5.16) 

Definindo E[Qa]=q(f.1) e resolvendo a seguir a expressão (5.15) em relação a b(!J-), 
obtemos: 

af.1 b( f.1)=-.....:..._-
af.1'rr + q 

(5.17) 

Neste expressão a, rr, e q dependem de f.1. Desta forma, com o parâmetro a obtido em 
(5.16) e b obtido em (5.17), podemos obter a característica aproximada de um fluxo pela 
expressão (5.14). A próxima etapa agora será como mapear a partir da caracterização 
estatística aproximada do fluxo um conjunto conveniente de descritores de tráfego de 
UPC e, a partir deste, selecionar o descritor de tráfego mais indicado para o fluxo 
considerado. 

5.5 Obtenção dos parâmetros de UPC a partir da Caracterização 
Estatística aproximada 

A caracterização estatística aproximada de um fluxo de tráfego parte do 
pressuposto que sejam conhecidas a taxa de pico Àp e a taxa média Àm do fluxo , obtidas 
a partir de uma amostragem do fluxo durante uma janela de tempo definida. Para 
completar a parametrização UPC do fluxo é necessário, além disto, a obtenção dos 
parâmetros da capacidade mínima B do balde furado em função de uma taxa de 
escoamento f.1, com Àm< f.1<Àp. A vazão f.1 do balde pode ser definida em função de uma 
determinada probabilidade de conformação ou, quando for mais conveniente, em função 
de uma determinada probabilidade de atraso limite que pode ser tolerada pelo fluxo. 
Uma vez definidos os valores de f.1 e B segundo estes critérios, podemos obter uma 
caracterização específica e, a partir desta, mapear os parâmetros de UPC do fluxo. 
Apresenta-se inicialmente a obtenção da capacidade B do balde baseado numa dada 
probabilidade de conformação ê admissível para o fluxo . A seguir, mostra-se também 
que a capacidade B do balde pode ser obtida também em função de um dado atraso 
limite admissível para o fluxo. 
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5.5.1 Determinação da capacidade do balde em função da probabilidade de 
conformação do fluxo. 

Na seção 5.4.3, foi sugerida uma caracterização estatística ideal de um fluxo Cs(E) 
baseada na capacidade mínima de um balde B(J-t,E), com Àm<J-l<Àp, em relação a uma 
determinada probabilidade de conformação, menor ou igual a E, e uma taxa de serviço 
constante J-l. Pode-se aplicar o mesmo raciocínio para a caracterização estatística 
aproximada ê s e obter um valor mínimo estimado para o balde Bs( ê

5
,Jl,é); e, desta 

forma, o problema da obtenção dos parâmetros de UPC pode ser formulado como a 
obtenção de um conjunto de descritores de tráfego dados por: 

DT : {ÀP, ,U, BJ ê s, Jl ,é)} Àm::{J-t::{Àp (5.18) 

Dentro do conjunto de descritores assim obtidos, será escolhido aquele que 
apresente simultaneamente o menor capacidade de balde e a menor taxa e ainda atenda à 
probabilidade de conformação e dada. A esta capacidade mínima B, e a taxa 
correspondente f.J,, designaremos de B s e Às, respectivamente. 

Lembrando que um conformador de balde furado no modelo ./D/1 tem como 
parâmetros (J-t,B), (cf. 3.8.1), uma célula que chega será conformada (atrasada), se e 
somente se o número de células na fila fictícia for maior ou igual a B. De outra forma, a 
célula é transmitida imediatamente, sem atraso. 

Partindo-se desta formulação, podem-se fazer as seguintes considerações para a 
obtenção da capacidade do balde. O descritor de tráfego deve ser escolhido de tal forma 
que a probabilidade de que uma célula arbitrária seja conformada é menor que E. Em 
outras palavras, para uma taxa de vazão do balde fixa J-l, queremos determinar o 
tamanho mínimo do balde B( J-l, E) que será necessário para garantir uma probabilidade 
de conformação menor que E. 

Vamos supor que Xa seja uma variável aleatória representando o número de 
clientes na fila fictícia ./D/1 , observado no instante da chegada de uma célula qualquer. 
Vamos supor, além disto, que o número de clientes observados na fila fictícia na 
chegada de uma célula seja dado por X= M, onde M ;? 1 , é um inteiro. Isto significa que 
o novo cliente vê M- 1 clientes na fila, pois um está sendo atendido. Portanto, o tempo 
de espera deste cliente na fila , que vamos chamar de W', estará compreendido no 
intervalo ((M-1)/J-l, M/J-t). Da mesma forma, se para este cliente, W' está neste intervalo 
no instante da chegada, então X=M no tempo da chegada, e portanto podemos 
estabelecer as seguintes relações: 

X= M <=> (M-1)/J-t < W'< MIJ-l, e portanto X;? M <=> W'> (M-1)/J-l 

Destas relações, podemos inferir que a probabilidade de conformação será dada 
por: 

ou então pela relação (5.9) que: 

E~ a( f-l )e-br JJ. H s-1 ;; JJ. 

e finalmente , explicitando B, temos que: 

UFRGS ática 
\nstituto de \nform 

B\b\\oteca 

(5 .19) 
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B( ê s , f.l , é)= _f.l_zog( a( f.1 )) 
b( f.1) é 

(5.20) 

A partir desta expressão, podemos determinar a capacidade B do balde para uma 
determinada probabilidade de conformação ê é uma determinada taxa de escoamento f.1 
do balde. Observa-se que, se a probabilidade de conformação diminui, então a 
capacidade do balde cresce de forma logarítmica à medida que ê --) O, como era de se 
esperar. 

5.5.2 Determinação da capacidade do balde em função do atraso 

Em vez de obter a capacidade mínima do balde em função de uma probabilidade 
de conformação, pode-se resolver o problema do dimensionamento de B segundo um 
critério de atraso. Se o usuário tolera um certo grau de atraso para seu fluxo, é mais 
interessante especificar a limitação de conformação do fluxo em função deste atraso. 

Vamos considerar um fluxo que passa por um balde furado especificado segundo 
os parâmetros (f.l, B). Vamos representar o número de estados da fila através da variável 
aleatória X, ou seja, na realidade, representa o número de clientes que estão no sistema 
de fila fictício ./D/1. Como no caso anterior, seja W o tempo de espera na fila que sofre 
um determinado cliente que chega à fila fictícia, servida a uma taxa constante f.1 . O 
atraso real sofrido pela célula, que corresponde à chegada de um cliente fictício no 
sistema ./D/1, pode ser expresso como: 

D=max(O,W-(B-1)/J.L) (5.21) 

Utilizando-se a expressão de distribuição de probabilidade complementar do 
tempo de espera (5 .9) , ou seja, a probabilidade de que o atraso D seja maior que um 
determinado limite máximo, Dmax, tem-se: 

P( D > D max ) = P( W - ( B - I ) I f.1 > D max ) 

P( D > D max ) = a( f.1 )e -b( }l )D,uu e -b( }l )( B- 1 )I }l (5.22) 
P( D > Dmax ) =a( f.1 )e -b( }l )( Dmax -+f B-1/ }l )) 

A partir desta função de distribuição de probabilidade complementar, podemos 
obter o valor esperado do atraso de uma célula no sistema de fila através de: 

(5 .23) 

Podemos agora igualar o valor esperado do atraso com o valor do atraso D 

pretendido como meta, e a seguir explicitar B, obtendo-se a seguinte função de J..l e D : 

B(ê5 , J.,L, D )=_l!:_log( a( J.,L) ]+1 (5 .24) 
b( J.L ) b( J.L )D 

Novamente, de forma semelhante a (5.20), a expressão permite a obtenção da 

capacidade mínima do balde B( C5 , f.l, D ), em função de f.1 e de um valor limite de atraso 

D . Fixando-se um valor de atraso D , pretendido como meta, e variando-se f.l, obtém
se o que vamos chamar de curva limite de atraso médio. 
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O conjunto dos descritores de tráfego DT que atendem à exigência do 
atraso D pode ser expresso como: 

(5.25) 

5.6 Metodologia prática para a obtenção dos parâmetros de UPC 

Descreve-se a seguir uma maneira prática de estimar, em tempo real, os 
parâmetros de UPC de um fluxo , a partir de uma metodologia empírica sugerida em 
[MAR 98]. Os parâmetros de tráfego, assim obtidos, serão utilizados na conformação do 
respectivo fluxo no modelo de tráfego PCSTS . Neste caso, é assumido também que a 
rede permite uma renegociação destes parâmetros toda vez que for observado um desvio 
considerável do descritor de tráfego em relação ao fluxo atual. Desta maneira o descritor 
poderá se adaptar dinamicamente, e de forma otimizada, às variações estatísticas de 
médio prazo do fluxo de tráfego. A estimação dos parâmetros está baseada na 
observação de uma amostra deste fluxo durante um intervalo de tempo T e o método se 
desenvolve segundo cinco etapas: 

1. Estimação da taxa média e de pico a partir de uma amostragem do fluxo. 

2. Escolha de um conjunto de valores candidatos a taxa sustentável. 

3. Obtenção da caracterização estatística aproximada do fluxo ( ês ). 

4. Cálculo, para cada taxa candidato, de um tamanho mínimo de balde que 
atenda às exigências de atraso ou de probabilidade de conformação do 
usuário. 

5. Obtenção da taxa sustentável Às e da capacidade de balde B s, e mapeamento 
dos parâmetros de tráfego de UPC do fluxo. 

5.6.1 Estimação da taxa média e de pico a partir de uma amostragem do fluxo 

Vamos considerar a taxa média estimada im e a taxa de pico estimada ip sobre 

uma janela de amostragem T. O valor típico de T para serviços de vídeo, segundo 
Knightly [KNI 94], pode se situar entre dois a quatro segundos. O intervalo T 
considerado será dividido em M subintervalos de comprimento fixo igual a t , de tal 
forma que t = T/M . No caso de tráfego ON/OFF, por exemplo, t poderia ser a soma do 
intervalo de ON mais o intervalo de OFF (t = ton + toJJ). Já para um tráfego :MPEG, 
poderia-se utilizar para t a própria duração de cada quadro, ou seja, t = 33ms e, 
portanto, M:::::; 100. Supondo que são emitidas um total de A células durante o intervalo 
de tempo T, a taxa média estimada será então dada por im = AIT . A taxa de pico, por 

sua vez, quando não é conhecida a priori , pode ser estimada a partir de ip = max{ni/t} , 

com 1 ::; i ::; M e ni corresponde ao número de células do quadro emitidas no i-ésimo 
intervalo de tempo t. 
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5.6.2 Escolha de um conjunto de valores candidatos a taxa sustentável 

Mostrou-se, em 5.4.4, que qualquer valor de f.1 compreendido em Àm.s;- f.1 .s;- Àp, 

pode ser um valor candidato à taxa sustentável estimada i s. Escolhe-se um conjunto de 

valores candidatos, igualmente espaçados no intervalo (Àm, Àp), dado por: f.J,J, f.12, ••• f.J,N, 

em que o número N de valores candidatos deverá ser um compromisso entre o quão 
próximo se deseja chegar ao valor de i s e o tempo de processamento necessário para a 
sua obtenção. Assumindo-se o tempo normalizado em relação ao tempo de transmissão 
de uma célula pelo enlace, deve-se escolher o incremento entre dois valores de taxa 
adjacentes segundo um valor inteiro, ou seja, l_pi+l J-l;t; J=Ll, com ..1= 1, 2, 3, ... 

5.6.3 Obtenção da caracterização estatística aproximada do fluxo 

Para a obtenção da característica estatística estimada ês, parte-se do seguinte 

raciocínio: considera-se, para cada uma das N taxas candidatas f.ii (i = 1, 2, ... N), um 
balde furado Xi -que é incrementado de um para cada célula que chega e decrementado a 
uma taxa constante f.ii. Para cada taxa f.ii, vamos obter os valores estimados dos 
parâmetros de â( J..l ; ) e b( J..l ; ) , procedendo-se como a seguir. Cada fila fictícia é 
amestrada no instante de chegada de uma célula arbitrária. Esta amostragem é feita 
saltando um número aleatório M de células entre o instante j-1 e o instante j de 
chegadas amestradas. Como todas as N filas são amestradas no mesmo instante, é 
necessário apenas um número aleatório para todas as N filas no instante de amostragem. 
Desta maneira, pode-se diminuir o tempo de processamento do algoritmo. 

Durante o intervalo T, será tomado um número de amostragens igual a M em 
todas as N filas. Em uma amostragem j qualquer, serão observados os seguintes valores 
da fila: 

SJ: número de clientes em atendimento (Si 3 {0,1}) 

QJ: número de clientes na fila 

7}: tempo de serviço restante do cliente que está sendo atendido (se for o caso) 

Pode-se obter, então, os seguintes valores médios aproximados: 

A I M A I M A I M I 
a=-Lsi, q=-LQi e r, =-A -LTi ==-

M i= l M i =l a.M J= l 2).1. 
(5.26) 

Assume-se que o tempo de atendimento médio restante de uma célula em 
serviço pode ser aproximado para r , == I/2J..l . Pode-se calcular agora o valor de b através 
da expressão (5 .17), obtendo-se; 

b = â.j.1 = âj.1 
J..l.f ,.â + q â/ 2 + q (5 .27) 

A caracterização estatística aproximada será dada por: 

ês = { i p,.Xm;( â( J..l; },h; J.1; )),i =J, ... ,N} (5.28) 
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5.6.4 Determinação da capacidade do balde 

Uma vez obtida a caracterização estatística aproximada Cs do fluxo, pode-se 

determinar a capacidade do balde Bs( ê s, f.1, c) para cada taxa f.1 e em função de uma 

probabilidade de conformação c segundo a relação (5.20). 

B( ( , f.1, é)= _f.1_zog( a( f.1)) 
b( f.1) é 

Se o fluxo admite um atraso de conformação um pouco maior, pode-se 
determinar a capacidade mínima do balde em função de um determinado limite de 

atraso D pretendido, através da expressão (5.24). 

B(ê5 ,J.1,D )=~log[ a( J..L) ]+1 
b( J.1 ) b( J.1 )D 

Uma vez definido um valor de atraso D pretendido como meta, e variando-se f.1, 

obtém-se o que vamos chamar de curva limite para o atraso D . 

5.6.5 Obtenção da taxa sustentável 

Pode-se mapear agora os parâmetros de UPC do fluxo a partir desta 
caracterização estatística aproximada ês. Como foi discutido em 5.5.1 e 5.5.2, podemos 
fazer este mapeamento de duas maneiras: ou fazendo-se uma imposição de limitação de 
atraso, ou fazendo uma imposição de uma determinada probabilidade de conformação. 
Usaremos esta última, tendo em vista o seu sentido mais prático em relação a fluxos de 
tráfego. Pela nossa formulação inicial (5.25), podemos definir um conjunto de 
descritores de tráfego aceitáveis para o fluxo como sendo: 

D7 : [ ip ,f.1;, Bi ê5 ,f.1;, D} com i = I , ... ,N 

Para escolher o descritor de tráfego mais adequado, vamos utilizar como critério 
o que apresentar a menor banda efetiva associada. Para isto, utilizamos uma expressão 
adaptada de [KOB93], que expressa a banda efetiva de um fluxo em função dos 
parâmetros do seu descritor tráfego. Para uma fluxo do tipo ON/OFF, esta banda efetiva 
pode ser expressa como: 

Ài Àp -Às )Bs 
b,g( Às, Àp , Bs ) =Às + K--'---"---'---'

Àp 
(5.32) 

A interpretação de (5.32) pode ser feita de forma simples e intuitiva. A banda 
efetiva associada a um fluxo , controlado por UPC, é igual a taxa Às mais uma parcela 
que leva em conta a explosividade associada a este fluxo. O valor da constante K, nesta 
expressão, depende das características do multiplexador ATM e da explosi vidade do 
fluxo e pode ser determinado pela expressão [KOB 93]; 
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K = log( I/ Emux) 

2kBmux 
(5.33) 

em que Emux é a probabilidade de perda do MUX, k um coeficiente relacionado com a 
explosividade do fluxo e Bmux a capacidade de buffer do MUX. Segundo resultados 
experimentais em [MAR 98] o valor de K para fluxos do tipo CBR é próximo de zero, 
enquanto para fluxos do tipo ON/OFF, que podem ser muito explosivos, pode chegar a 
valores próximos de um. Vamos considerar para K um valor intermediário (K::::O,Ol), 
tendo em vista a manter a generalidade pretendida para o método. Pode-se agora 
escolher i através da minimização da seguinte expressão da banda efetiva associada ao 
fluxo: 

·{ 0.00lf.1;( Àp - f.l; )Bs J . 
b effmin = mz Àp' f.l; + Àp (1 ~ l s:N) (5.34) 

Vamos chamar de f aquele valor dentro dos N valores possíveis de i, que 
minirniza a expressão anterior. Os parâmetros do descritor de tráfego( Às, Àp, Bs ), 

associados ao fluxo considerado, podem então ser aproximados como: 

}.p =ip Às =f-1[ e Bs =BJê5 ,À5 ,D) 

Pode se observar que se os valores estimados da taxa de pico e taxa média forem 
muito próximos, ou seja, fluxos do tipo CBR, neste caso teremos: 

ÀP =ÁP , Às =ÁP e Bs =1 

5. 7 Simulações e Resultados Experimentais 

Para avaliar o desempenho do método experimental na obtenção dos parâmetros 
de UPC, procurou-se uma metodologia que estivesse o mais próximo possível de um 
processamento do tipo tempo-real na busca destes parâmetros. O tempo-real, neste caso, 
significa que os parâmetros de UPC devem ser inferidos a partir de uma amostra inicial 
pequena (duração de alguns segundos), pois este tempo eventualmente será o atraso fixo 
a ser introduzido sobre o fluxo . O mecanismo também deverá ser suficientemente ágil 
no sentido de que, enquanto utiliza os parâmetros de UPC atuais no GCRA, ao mesmo 
tempo deverá calcular os parâmetros de UPC da amostra futura. A duração mínima 
deste ciclo pode chegar a valores da ordem de 1 a 2 segundos, o que acreditamos pode 
ser tolerado por muitas das aplicações de vídeo como: vídeo em demanda, video 
multicast, vídeo armazenado e mesmo alguns serviços do tipo vídeo tempo real ponto a 
ponto ou multiponto. Deve-se lembrar que os sofisticados protocolos de sinalização e 
controle do ATM permitem tempos de negociação dos parâmetros de UPC com a rede 
muito curtos (dezenas de milisegundos). Além disto, a implementação do mecanismo 
em hardware também deve reduzir significativamente os tempos de processamento. 
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5.7.1 Vídeo VBR com codificação MPEG 

Aplicou-se o método empírico de caracterização de tráfego a um fluxo de vídeo 
comprimido segundo o padrão MPEG [GAL 91]. Neste padrão, o vídeo é transmitido 
segundo uma seqüência de quadros com tamanhos variáveis. Ao se transmitir este fluxo 
sobre uma rede ATM, cada quadro é segmentado em células. As células são 
transmitidas a uma taxa constante Àp no início de um intervalo de quadro, até que seja 
completada a transmissão do quadro. A fonte então silencia, até o início de um novo 
intervalo de quadro. Isto resulta em um fluxo VBR do tipo ON/OFF, com períodos de 
On e OFF intercalados. Na codificação MPEG utilizam-se 3 tipos de quadros: quadros I 
(lntracoded frames ), quadros P (Predicted-coded frames) e quadros B (Bidirectional
coded frames). Os quadros I seguem uma codificação chamada intraframe e contêm a 
informação completa sobre uma cena; já os quadros P e B, ou interframes, codificam 
apenas uma predição de movimento baseada em relação a outros quadros (confira figura 
5.5). Em geral, estes quadros apresentam uma relação entre os seus tamanhos do tipo I 
> P > B. A seqüência de repetição dos diferentes quadros é fixa e periódica, 
determinada através do Group of Pictures (GOP). A seqüência GOP é caracterizada 
através de dois parâmetros, NeM, que definem a distância entre quadros I e quadros P, 
respectivamente. O vídeo utilizado na nossa avaliação possui um GOP com N=12 e 
M=3, como se observa na figura 5.5 

Ih:diçã:> Hcfinrimll 
ffilq.aiu) B (:futuro e pmrb) 

I 
1 

BB PBBPBB 
2 3 4 5 6 7 8 9 

P B B 
10 11 12 

FIGURA 5.5- Predição de movimento; passado e futuro, em quadros MPEG. 

Para a avaliação do processo de caracterização de tráfego através do método 
prático delineado na seção 5.6, utilizamos os primeiros 1.200 quadros das cenas iniciais 
do vídeo MPEG Guerra nas Estrelas (Star War) . O vídeo apresenta uma taxa de 
quadros fixa com 30fps, que corresponde a um intervalo entre quadros de 33ms. Na 
figura 5.6, mostra-se um gráfico da variação do tamanho dos quadros desta seqüência, 
cuja duração aproximada é de 40s. Dividiu-se esta seqüência em 10 segmentos que 
chamamos de amostras , cada uma com 120 quadros e duração aproximada de 4s. 
Chamou-se de amostra-I aos quadros correspondentes aos primeiros 4s ; de amostra-2 
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aos quadros dos 4 segundos subseqüentes, e assim por diante. Na figura 5.7 mostra-se, 
como exemplo, o gráfico dos 120 quadros que compõem a amostra-I. 

TABELA 5.2- Parâmetros estatísticos dos primeiros 40s do vídeo MPEG Star War 

Parâmetro Valor 
Taxa do enlace de acesso 154,18 Mbit/s 

Time Slot (ts) 1 ts = 2,75 J..lS 

Taxa de quadros 30 fps 

Intervalo entre quadros 't = 33 ms ('t = 12000 ts) 

Padrão GOP: N=12 e M=3 (1cena: 1=1, P=3 e B=8) IBBPBBPBBPBBP 

Total de quadros considerados 1.200 

Tamanho médio dos quadros 54,88 

Taxa de pico (Àp) 4,188 Mbit/s (0,027166 cel/ts) 

Taxa média (Àm) 705,124 kbit/s (0,0045715 cel/ts) 

Fator de rajada ou explosividade (Fr) 5,94 

Coeficiente de Variabilidade (Co V) 0,64569 

Na Tabela 5.2, estão resumidas as principais características estatísticas dos 
primeiros 40s do vídeo Star War que foram utilizados em nossa análise. Para o fator de 
rajada Frutilizamos a definição proposta por [PRY 95] , ou seja: 

Fr =À;( 
O coeficiente de variabilidade Co V, que relaciona o valor do desvio médio 

quadrático com o valor esperado de uma váriavel probabilística X , pode ser obtido por 
[ENS 98] : 

Na expressão, crx corresponde à raiz quadrada do desvio médio quadrático, ou 

Tanto o fator de rajada (Fr) como o coeficiente de variabilidade (Co V) permitem 
avaliar de forma aproximada o comportamento diferenciado das diferentes amostras da 
seqüência do fluxo MPEG considerado. 
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FIGURA 5.6- Tamanho dos quadros dos primeiros 40s do vídeo "Star War". 
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FIGURA 5.7- Tamanho dos quadros da amostra-I do vídeo MPEG "Star War". 

5.7.2 Caracterização típica de uma amostra 

Os 120 primeiros quadros da seqüência de Star War (amostra-I) apresentam um 
quadro com tamanho máximo de 117 células, um quadro com tamanho mínimo de 4 
células e um tamanho médio de 18,45 células/quadro. Assumindo um enlace de acesso 
de 154,18 Mbit/s, teremos um time slot (ts) por célula de 2,75J..Ls. Por questão de 
simplicidade, normalizou-se o tempo em nossa análise em relação a esta unidade. Para a 
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amostra-I estimou-se a taxa de pico em, Àp = 9,75 10"-3 e a taxa média em Àm = 1,53 
10"-3, em unidades de células por time-slot. Para maior simplicidade, preferimos 
considerar o inverso das taxas, ou seja, um intervalo mínimo entre células de tp = 1/Àp ::::: 
103 ts, e um intervalo médio entre as células de tm = 1/Àm ::::: 648 ts. Baseado nestes 
valores, considerou-se um valor inicial de 103ts e 91 incrementos fixos de 6ts, até o 
valor final de 648ts. Desta forma, foram consideradas 92 taxas intermediárias entre a 
taxa máxima e mínima, o que corresponde a um banco de 92 baldes-furados distintos, 
cada um com uma taxa de serviço J.-li distinta, todos submetidos ao fluxo da amostra-I. 
Na Tabela 5.3 apresenta-se, como exemplo, um resumo dos diversos parâmetros da 
amostra-I que foram considerados na obtenção dos parâmetros de UPC desta amostra 
do fluxo. 

TABELA 5.3 -Resumo dos parâmetros da amostra-I do fluxo :MPEG Star War 

Parâmetro Valor 
Taxa de quadros 30 fps 

Intervalo entre quadros 't = 33 ms ('t = 12000 ts) 

Número total de quadros da amostra 120 quadros 

Maior quadro 117 células 

Menor quadro 4 células 

Tamanho médio de quadro 18,458 células 

Fator de rajada (ou explosividade) Fr = Àp/Àm = 6,3 

Número total de células na amostra 2.215 células 

Taxa de pico Àp = 9,75 10"-3 células/ts (ou -1,5Mbit/s) 

Taxa média Àm = 1,53 10"-3 células/ts (ou -237kbit/s) 

Intervalo mínimo entre células tp = 1/Àp == 102 ts (=103) 

Intervalo máximo entre células tm = 1/Àm == 648 ts (=649) 

Intervalos intermediários considerados ti= tp +boi (i=0,1, 2, ... ,91) e b.=6 (incremento) 

Taxas intermediárias J..li J..li=llti (i=0,1, 2, ... ,91) 

Através de simulação foram obtidos no j-ésimo time-slot, para cada balde
furado, os valores de Sj, célula em atendimento (ou não) no balde-furado, e Qj, número 
de células enfileiradas no balde-furado esperando atendimento. Os valores estimados 
dos parâmetro a, q e b podem, então, ser calculados através das expressões (5.26) e 
(5.27). Todos os demais parâmetros de caracterização da amostra-I são calculados a 
seguir, a partir deste conjunto de valores básicos. 

Nas figuras 5.8, 5.9 e 5.10 apresentam-se, respectivamente, os gráficos dos 
parâmetros a, b e q, obtidos a partir da simulação de um banco de 92 conforrnadores de 
baldes-furados, cada um associado a uma das J.-li taxas de serviço distintas consideradas 
(i = 1, 2, ... , 92) , e todos submetidos ao fluxo da amostra-I . 
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FIGURA 5.8- Variação do parâmetro a para amostra-I e amostra-1m. 
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FIGURA 5.9- Variação do parâmetro q para amostra-I e amostra-1m. 
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FIGURA 5.10- Variação do parâmetro b para amostra-I . 

Como se esperava, observa-se que o valor médio do parâmetro a (figura 5.6), 
que corresponde ao valor médio de células em serviço no balde-furado para uma 
determinada taxa, diminui à medida que a taxa aumenta. Da mesma forma, o número 
médio de células enfileiradas q esperando atendimento, para uma determinada taxa, 
apresenta um aumento significativo à medida em que a taxa de serviço na saída do balde 
diminui (figura 5.9). Já o parâmetro b (figura 5.10), que podemos associar ao inverso 
do atraso médio que as células sofrem no conformador, aumenta à medida que a taxa 
aumenta, ou seja, o atraso diminui significativamente com o aumento da taxa. 

Para mostrar que os parâmetros a e q capturam a variabilidade do fluxo que pode 
ser medido pelo Co V e o desvio padrão cr da amostra-I, aplicou-se o método a um 
fluxo modificado da amostra-I que chamamos de amostra-1m (modificada). A 
modificação consistiu em considerar, para todos os valores dos quadros I, P e B da 
amostra-I, os valores médios destes, mantendo-se os mesmos limites para as taxas 
consideradas. Com esta modificação, obteve-se uma amostra com o mesmo fator de 
explosividade (Fr), porém com a e CoV menores em relação à amostra-I (confira 
Tabela 5.4). Observa-se claramente, pela figura 5.8, que a amostra-1m apresenta um 
valor médio a maior, enquanto q (figura 5.9) é menor, principalmente para taxas mais 
baixas. O comportamento de ambas as curvas pode ser explicado pela menor 
variabilidade da amostra-1m, traduzida por valores menores de cr e Co V. 

No gráfico da figura 5.11 , apresenta-se os valores do tamanho mínimo do balde 
em função de três diferentes probabilidades de conformação. Novamente observa-se 
que o tamanho do balde cresce com a diminuição da taxa para uma determinada 
probabilidade de conformação. Da mesma forma, quanto menor a probabilidade de 
conformação, maior as exigências quanto ao tamanho do buffer. 

No gráfico da figura 5.12, apresenta-se a capacidade estimada do balde em 
função de diversos limites de atraso médio (D). Considerou-se na obtenção das curvas 
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uma capacidade de balde B com probabilidade de conformação ê=O,OOJ. Observa-se 
que o limite é caracterizado e diminui rapidamente com o aumento da taxa. 

No gráfico da figura 5.13, são mostradas curvas limite de probabilidade para um 
atraso maior que um valor máximo dado Dmax. Observa-se que o limite aumenta em 
função do aumento do atraso considerado, enquanto estes limites de probabilidade 
baixam com o aumento da taxa 

Finalmente, na figura 5.14, apresenta-se a banda efetiva associada a cada taxa 
obtida a partir da expressão (5.34). Nesta expressão, considerou-se um fator K=0,01 , 
baseado em considerações apresentadas em [KOB 93] , para a expressão (5.33). 
Considerou-se um Bmux típico de 400, uma probabilidade de perda êmux de 10"-6 e um 
k=Co V de 0,6. Observa-se claramente que há um ponto de inflexão na curva que 
corresponde a uma banda efetiva mínima de 3,776 x10"-3 cel/ts, que por sua vez, 
corresponde a uma capacidade mínima do balde Bs=121células (para uma probabilidade 
de conformação E=0,001), e uma taxa estatística Às de 1,912 x10"-3 cel/ts. Pode-se 
calcular o comprimento máximo da rajada (BT) que poderá ser transmitida na taxa de 
pico Àp pela expressão (5.2), resultando BT=144células. Os valores estimados dos 
parâmetros de UPC para a amostra-I, para uma probabilidade de conformação E=0,001, 
são então: Às= 1,912 x10"-3 cel/ts, Àp=9,550x10"-3 cel/ts, Bs=121células e 
BT=144células (confira Tabela 5.4). 
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de conformação e (ou c:) consideradas. 
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FIGURA 5.14- Variação da banda efetiva (be!f) para diversas probabilidades de 
conformação. 

5.7.3 Resultados obtidos e conclusões 

As demais amostras consecutivas do vídeo Star War foram analisadas segundo 
procedimentos idênticos, adotando-se para cada amostra os parâmetros estatísticos que 
estão resumidos na Tabela 5.4, obtidos diretamente dos fluxos parciais de cada amostra. 
Os principais resultados obtidos a partir da simulação, estão resumidos na Tabela 5.5, 
considerando-se uma probabilidade de conformação E=0,001 para a capacidade do balde 
(Bs): a taxa de pico À.p, a taxa estatística Às e a tolerância à rajada BT 

Na figura 5.15 apresenta-se um gráfico da variação aproximada dos parâmetros 
À.p e Às, das dez amostras ao longo dos 40s do fluxo de Star War considerado. Pode-se 
observar claramente que cada um dos parâmetros do descritor de tráfego acompanha 
aproximadamente a variação do fluxo, como pode ser observado pela figura 5.6. 

Na figura 5.16, observa-se a variação da capacidade do balde (Bs) e a tolerância 
a rajada (BT) que foram obtidas para as dez amostras consideradas. Novamente têm-se 
uma clara idéia de como estes parâmetros estão diretamente relacionados ao andamento 
do fluxo , comparando-se a figura 5.15 com a figura 5.6. 
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TABELA 5.4- Resumo das caracteristicas estatísticas das 10 amostras analisadas. 

Amos- Total de Tamanho À.p À.m F r cr Co V Total de 

tra células médio quadro [cel/ts] [cel/ts] Taxas 

1 2215 18,458 0,00975 0,001538 6,33 23,1282 1,253 92 

1m 2260 18,458 0,00975 0,001538 6,33 22,3220 1,180 92 

2 2987 24,891 0,011417 0,002074 5,503 30,247 1,215 98 

3 5590 46,583 0,018000 0,003882 4,636 44,300 0,9509 100 

4 7442 62,016 0,021250 0,005168 4,111 54,5817 0,8801 145 

5 9174 76,450 0,025083 0,006371 3,937 63,5923 0,8318 116 

6 9619 80,158 0,025833 0,006680 3,867 66,9591 0,8353 110 

7 10414 86,783 0,027167 0,007232 3,756 70,0860 0,8075 100 

8 9255 77,125 0,027167 0,006472 4,226 66,0822 0,8568 118 

9 5537 46,141 0,018833 0,003845 4,897 43,0862 0,9337 103 

10 3623 30,191 0,012333 0,002516 4,902 30,3461 1,0051 105 

TABELA 5.5- Resultados da simulação e parâmetros de UPC estimados para as 
amostras consideradas. 

Dados obtidos por simulação Parâmetros de UPC inferidos 
Amos-

Int. Conf.3 Valor Valor Int. banda À.p Às Bs BT 
tras médioam am efetiva médioqm Conf. qm 

± X ( JQA-2) 
± mínima 

1 0,57139 4,651 24,054 3,84 0,003776 0,009550 0,001912 121 ,33 144,05 

2 0,58388 4,387 32,756 4,99 0,005763 0,011417 0,002907 178,05 217,57 

3 0,60175 4,178 44,479 6,38 0,012152 0,018000 0,005208 187,64 239,23 

4 0,40045 4,807 49,191 4,03 0,017030 0,021250 0.006667 226,51 299,30 

5 0,62669 3,857 57,165 6,18 0,022539 0,025083 0,008403 252,98 339,11 

6 0,63107 3,958 63,111 7,45 0,024660 0,025833 0,009434 254,24 342,92 

7 0,63263 4,086 63,137 6,99 0,026867 0,027167 0.009615 277,72 378,48 

8 0,62021 3,950 88,063 17,9 0,024845 0,027167 0,009259 255,37 334,51 

9 0,60368 4,415 56,643 12,5 0,012179 0,018833 0,005128 188,95 273,42 

10 0,60383 4,375 35 ,228 6,92 0,006454 0,012333 0,003086 145,59 182,90 

3 Intervalo de confiança considerado para um percentil de 95% 
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Para validar o método prático de obtenção dos parâmetros de UPC, simulou-se 
um conformador de escalonamento virtual duplo (CEVD), conforme descrito na seção 
3.9.2. A seguir, aplicaram-se os fluxos de cada amostra ao conformador, utilizando-se 
para sua configuração os respectivos parâmetros de UPC obtidos pela metodologia 
prática. 

Foram observados em cada simulação, e para cada segmento de fluxo, os 
seguintes parâmetros: o número médio e o número máximo de células no buffer do 
conformador e o número de vezes que ocorreram transbordos do buffer. Os resultados 
obtidos se encontram na Tabela 5.6. Como era esperado, observou-se que do total de 
65856 células das 10 amostras consideradas, em nenhum momento o buffer apresentou 
transbordo (perda de células). 
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FIGURA 5.15- Variação da taxa de pico (Àp) e taxa estatística (Às) em relação ao fluxo 
dos 40s do vídeo MPEG; Star War. 
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observados ao longo das dez amostras consideradas. 



116 

TABELA 5.6 -Resultados obtidos a partir da simulação de conformadores CEVD com 
os parâmetros de UPC e submetidos a cada amostra de fluxo . 

Bs Qmédio qmax N d (ms) 

Amostra Capacidade Ocupação Ocupação Número de 
Atraso médio 

máxima buffer média máxima transbordos ( d = qmedio / ).s ) 

1 121 33 117 o 6,276 ms 

2 178 16 116 o 2,00lms 

3 187 7 115 o 0,488ms 

4 226 5 114 o 0,272ms 

5 252 4 113 o 0,173 ms 

6 254 4 114 o 0,154ms 

7 277 4 113 o 0,15lms 

8 255 4 113 o 0,157ms 

9 188 7 115 o 0,496ms 

10 145 13 116 o 1,53lms 

Na figura 5.17, apresenta-se um gráfico da capacidade máxima (Bs) do buffer, 
relacionado com a ocupação máxima (qmax) e média do (qmed) do buffer, para cada 
amostra. Observa-se que, em nenhuma das amostras, o nível do buffer se aproximou do 
seu limite - o que explica o fato que também não se observou nenhum transbordo no 
conformador. 
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FIGURA 5.17 - Ocupação média e máxima do buffer do conformador CEVD 

Conclui-se que o método prático de caracterização de fluxos em tempo real 
sugerido, tem validade e condições de ser utilizado na estimação dos parâmetros 
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aproximados de UPC de fluxos VBR de qualquer tipo, dentro do intervalo de tempo de 
amostragem (:::4s) em que foram consideradas as amostras. Desta forma, levando-se em 
conta a renegociação dinâmica dos parâmetros de UPC da conexão virtual (VC), a partir 
de segmentos sucessivos do fluxo de tráfego, pode-se obter, desta maneira, uma 
adaptação dinâmica do mecanismo de UPC e portanto da banda efetiva real da conexão, 
ao longo do tempo de duração da conexão. 



6 Enfileiramento e Escalonamento no Modelo de Tráfego 
PCSTS 

6.1 Introdução 

Neste capítulo aborda-se o terceiro bloco funcional do modelo de tráfego PCSTS 
cuja arquitetura completa é mostrada na figura 4.6. Este bloco realiza as funções de 
enfileiramento e escalonamento1 das células para transmissão pelo enlace de acesso à rede. 
A característica principal deste bloco, é a divisão dos diversos serviços em cinco categorias, 
que são escalonadas segundo cinco filas distintas, baseada em critérios de prioridade que 
levam em conta as exigências de latência e banda mínima dos diversos serviços de cada 
classe. A classe de maior prioridade corresponde aos serviços do tipo CBR, seguindo em 
ordem decrescente a classe dos serviços rt-VBR, os serviços da categoria nrt-VBR, os 
serviços da categoria ABR e, como ultima prioridade, os serviços da categoria UBR, que 
não fazem maiores exigências quanto à latência ou banda mínima. Como disciplina de 
escalonamento das quatro primeiras filas, foi adotada uma extensão à disciplina Early Due 
Data (EDD), sugerida inicialmente por Ferrari e Verma [FER90], que possui como 
principal característica a possibilidade de oferecer garantia das exigências de QoS 
individuais para cada serviço na saída do escalonador. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: na seção 6.1 apresenta-se uma visão 
das principais características que são observadas em estruturas de enfileiramento e 
escalonamento de múltiplas conexões, quando multiplexadas em um enlace único. Na seção 
6.2, revisam-se alguns dos algoritmos de escalonamento mais utilizados em redes ATM, 
com suas principais vantagens e desvantagens. Na seção 6.3, destacam-se algumas 
arquiteturas integradas de conformador/escalonador recentemente sugeridas na literatura, 
[REX 97], [LI 97] e que apresentam garantias de limite de atraso e/ou banda mínima e, 
além disto, enquadram-se no conceito de work-conserving, ou seja, não apresentam 
ociosidade em sua operação enquanto houver células para serem escalonadas em qualquer 
uma das filas. Na seção 6.4, apresenta-se um estudo comparativo dos algoritmos de 
escalonamento, destacando-se destes os que têm possibilidades para serem integrados no 

1 O escalonamento aqui deve ser entendido no seu sentido amplo, ou seja, abrange a multiplexação dinâmica 
de diferentes conexões virtuais em um mesmo enlace físico ao qual está associada uma determinada 
capacidade fixa. O algoritmo que decide, qual célula e de que conexão, deve ser inserida em um determinado 
instante no enlace, é a função principal do algoritmo escalonador, também chamado de arbitrador. 
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modelo de tráfego PCSTS. Finalmente, na seção 6.5, apresenta-se uma extensão ao 
algoritmo de escalonamento, rate controled static priority (RCSP) de Zhang [ZHA 93] . 
Este algoritmo, que chamamos de RCSP-R, tem como principal modificação em relação ao 
RCSP um sinal de realimentação entre a saída do escalonador e o conformador, por isso 
denominado de RCSP-R. Demonstra-se que, desta forma, o algoritmo é capaz de oferecer 
limites de atraso por conexão na saída do escalonador. Na seção 6.6 é feita uma análise de 
desempenho do escalonador RCSP-R em relação aos limites de atraso e jitter. No final do 
capítulo, na seção 6.7, discute-se e justifica-se a arquitetura do modelo PCSTS em relação 
às demais categorias de serviço e sugerem-se algumas estratégias em relação ao CAC. 

6.1.1 Mecanismos de enfileiramento em A TM 

O ponto de contenção para onde convergem todos os fluxos do ambiente de usuário 
necessariamente deve apresentar uma arquitetura de enfileiramento das células e, portanto, 
uma disciplina de escalonamento que regule a inserção das células enfileiradas para dentro 
do enlace. O enfileiramento dos diferentes serviços do ambiente de usuário pode se dar 
segundo duas arquiteturas: (1) enfileiramento por grupos de serviço ou categorias de 
serviço; (2) enfileiramento por VC ouVP ou seja, uma fila para cada conexão VC ou VP. A 
figura 6.1 dá uma idéia destas duas arquiteturas de enfileiramento. 
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VBR2 

ABRI 

UBRl 

Escalonador 

Capacidade 
do Enlace 

VCl 

VC2 

VC3 

VCn-1 

VCn 

Escalonador 

Capacidade 
do Enlace 

(a) Fnfileiram:'llto per Gupa; de serviço (b) Fnfileiram:nto per Cooexão VPNC 

FIGURA 6.1 - Tipos de enfileiramento para escalonamento em ATM. 

Ambas as arquiteturas de enfileiramento, seja por conexão ou por grupo de 
conexões, necessitam de buffers e, portanto, gerenciamento destes para que se possa 
manipular como estas memórias físicas serão partilhadas entre as diversas filas . O 
enfileiramento por VCs é mais complexo e oneroso do que o enfileiramento por grupos de 
conexões, tendo em vista a maior complexidade envolvida no gerenciamento de um maior 
número de filas envolvidas. Por outro lado, porém, o enfileiramento por VC apresenta na 
sua arquitetura a vantagem do isolamento entre VCs (ou VPs), que evita que uma conexão 
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mal comportada (intencionalmente ou não) afete os QoS de uma outra conexão. Em vista 
do número reduzido de conexões no ambiente do usuário, e em vista da vantagem do 
isolamento das conexões, optou-se pelo enfileiramento por VCs para o modelo de tráfego 
PCSTS. 

6.1.2 Mecanismos de Escalonamento 

As diversas filas , definidas pela arquitetura de enfileiramento, convergem todas para 
um ponto de contenção onde se dá o acesso ao enlace físico e onde são transmitidas as 
células à rede A TM. Neste ponto de contenção é necessária uma função de escalonamento 
(ou arbitramento2

) que extrai as células das filas e transmite-as de forma apropriada pelo 
enlace, de tal forma que sejam atendidos os objetivos de QoS de cada conexão. A função de 
escalonamento é responsável, além do escalonamento, pela alocação de banda para cada 
conexão, segundo as exigências de QoS. A função de escalonamento é implementada 
através de um mecanismo de escalonamento. Este mecanismo deve ser suficientemente 
robusto, para que os fluxos de tráfego sejam protegidos contra fontes mal-intencionadas (ou 
mal comportadas), e desta forma, não fiquem somente na dependência de mecanismos de 
policiamento. O mecanismo de escalonamento, além disto, também deve ser eficiente sob 
qualquer condição de carga da rede. Para que a banda do enlace seja partilhada de forma 
mais flexível, eficiente e precisa, o escalonamento pode ser feito de forma hierárquica, 
como mostra a figura 6.2. O escalonamento hierarquizado utiliza arbitradores múltiplos e é 
especialmente útil para dividir a banda de um enlace entre diferentes conjuntos de filas 
[BEN 97]. Um escalonador, portanto, pode manipular células na saída de uma fila, mas 
também pode manipular células na saída de um outro escalonador. 

Escalonador 

(a) 

Capacidade 
do Enlace 

Capacidade 
do Enlace 

FIGURA 6.2- Estruturas de escalonadores: (a) escalonador único e (b) escalonamento 
hierarquizado. 

Os algoritmos de escalonamento podem ser di vididos, segundo [GIR 99] em 4 
grandes classes: 

2 Vamos adotar neste texto o termo escalonamento (scheduling) como sinônimo de arbitramento (a rbitration). 



121 

1. Algoritmos de escalonamento baseados em esquemas de prioridade. 

2. Algoritmos de escalonamento baseados em partilhamento-imparcial-de-banda e 
canse rvação-de-trabalho. 3 

3. Algoritmos de escalonamento baseados em partilhamento-imparcial-de-banda e 
não-conservação-de-trabalho. 

4. Estruturas de escalonamento integradas; conformador e escalonador. 

A seguir, examinam-se algumas caracteristicas importantes de cada uma destas 
classes, com ênfase principalmente nas duas últimas, em vista das caracteristicas de 
desempenho destes escalonadores. 

6.1.3 Escalonamento baseado em prioridade 

Neste esquema, é associada uma prioridade a cada fila e as filas são atendidas em 
ordem de prioridade. Uma fila de prioridade mais baixa é atendida somente quando não 
houver mais células para serem transmitidas nas filas de prioridade mais alta. O esquema 
vale mesmo quando uma célula de prioridade mais baixa tenha chegado antes de uma célula 
de maior prioridade. Assim, as oportunidades de transmissão das células de baixa 
prioridade dependem da carga das filas de maior prioridade. Em conseqüência, fica difícil 
fornecer garantia de QoS aos múltiplos serviços de cada fila de prioridade distinta. 

Para contornar este problema utilizou-se no modelo de tráfego PCSTS um 
escalonamento hierarquizado em dois níveis. No primeiro nível, procurou-se obter garantias 
de QoS individuais por conexão, usando enfileiramento e escalonamento por serviço. No 
segundo nível, foi adotada uma estratégia de enfileiramento e escalonamento segundo cinco 
categorias de serviços, usando-se como critério de prioridade as exigências de latência dos 
serviços em cada classe, e adotando-se uma disciplina de escalonamento em cada fila de 
prioridade que assegura garantias individuais de limitações em relação à latência e banda 
mínima. Para que um esquema de multiplexação funcione de acordo com estas exigências, 
sugere-se uma estratégia em relação ao CAC que leve em conta tanto o balanço dos atrasos 
dos diferentes serviços ativos das categorias CBR e rt-VBR - que exigem garantias quanto 
a limitações de latência- quanto um balanço relativo à banda efetiva disponível , necessário 
para as categorias nrt-VBR e ABR - cuja exigência maior se refere à garantia de uma taxa 
mínima individual. 

O mecanismo de escalonamento baseado em filas de prioridade por categorias de 
serviço pode tornar-se extremamente complexo em um nó de comutação de uma rede 
ATM, já que deve lidar com milhares de conexões simultaneamente, mas que, quando o 
número de conexões for relativamente pequeno - como é o caso do ambiente de usuário -
pode ser implementado de uma maneira relativamente simples e eficiente, como se mostra 
neste capítulo. 

3 Tradução adotada para os termos ingleses defair-sharing e work-conserving (ver item 6.1) 



122 

6.1.4 Escalonamento compartilhamento-imparcial-de-banda 4 

Uma abordagem alternativa ao escalonamento por prioridade é o escalonamento 
com partilhamento imparcial de banda (jair-share-sheduling), no qual é assegurado, 
segundo um peso atribuído a cada fila, uma porção da banda (ou taxa) do total disponível 
pelo enlace. O escalonador, portanto, divide a banda total de acordo com pesos atribuídos a 
cada fila. O escalonamento por partilhamento imparcial de banda é um conceito que 
introduz isolamento (firewalls) entre o tráfego das filas no ponto de contenção, ou seja, 
rninirniza a interação entre os fluxos das diferentes filas. Note-se que a alocação imparcial 
de banda é possível somente em relação às filas, e não em relação às diferentes conexões 
que porventura compõem o tráfego desta fila. Para assegurar alocação imparcial de banda 
a cada conexão é necessário, portanto, associar somente uma conexão a cada fila, o que 
aumenta em muito a complexidade do escalonador quando houver um número muito 
grande de conexões. 

Conexão 1 

Escalonador 
Conexão2 

Conexão 3 
Capacidade do Enlace: 
C~Rl +R2+ .... +Rn 

Conexãon-1 

Conexãon 

=R: Mecanismo de Escalonamento por controle-de-taxa (non-work-conserving) 
~R: Mecanismo de Escalonamento por alocação-de-taxa (work-conserving) 

FIGURA 6.3 -Escalonamento por alocação-de-taxa e por controle de taxa. 

No modelo de tráfego PCSTS foi adotado, no primeiro nível de escalonamento, um 
enfileiramento por conexão, tendo em vista o número reduzido de conexões no ambiente do 
usuário. Desta forma, pode ser assegurada uma alocação imparcial de taxa (ou banda) a 
cada conexão. Os mecanismos de escalonamento baseados em taxa podem ser subdivididos 
ainda, segundo Zhang [ZHA 91] , em mecanismos por controle de taxa e mecanismos por 
alocação-de-taxa. Na disciplina de escalonamento por alocação-de-taxa, uma fila poderá 
ser atendida a uma taxa superior à taxa mínima assegurada a esta fila , desde que não haja 

4 O conceito de banda e taxa assoociados à uma conexão são considerados aqui como equivalentes. 
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prejuízo para as demais filas. Por outro lado, na disciplina de escalonamento por controle 
de taxa, o mecanismo nunca atende a uma fila a uma taxa superior à taxa alocada a esta fila. 
A figura 6.3 salienta a diferença entre os dois mecanismos. 

Os mecanismos de escalonamento por taxa ainda podem ser classificados como 
sendo conservadores-de-serviço (work-conserving) ou não-conservadores-de-serviço (non
work-conserving). Um mecanismo de escalonamento é considerado conservador-de-serviço 
quando ele nunca entra em estado ocioso enquanto houver células a serem transmitidas em 
qualquer uma das filas. 

Podemos ainda definir um escalonador-de-partilhamento-ideal como sendo aquele 
que utiliza partilhamento de processador, ou processor-sharing (PS), entre as diversas 
conexões. O processador divide a capacidade do enlace de forma igual, e segundo uma 
granulosidade fina entre as diversas conexões que estão disputando o enlace. Quando esta 
divisão, porém, não se dá de forma igual, mas sim segundo pesos atribuídos a cada 
conexão, então o partilhamento do processador é conhecido na literatura como generalized
processor sharing (GPS). A implementação, tanto do PS como do GPS , é inviável, pois é 
assumido em ambos que a capacidade do enlace possa ser dividida infinitamente (uma 
célula deve ser atendida por inteiro), e que todas as filas não vazias possam ser servidas 
simultaneamente. Foram propostos na literatura muitos esquemas de escalonamento do tipo 
enfileiramento imparcial, Jair queuing (FQ), ou também enfileiramento imparcial por 
pesos, weighted-fair-queuing (WFQ), que podem ser pensados como implementações 
práticas dos escalonadores ideais PS e GPS, respectivamente. 

Segundo Giroux [GIR 99], os escalonadores de partilhamento imparcial ou FSS 
(fair-share-schedulers) podem ser implementados segundo dois métodos: 

1. Método por prazo fatal ou deadline: 

Neste método, é associado um deadline de serviço F/ ( prazo fatal, ou time-stamp, 
ou virtual-finishing-time, oufinish number) a cada célula de uma conexão j em um 
instante i. As células com o menor deadline são escalonadas em primeiro lugar. 
Supondo uma capacidade de enlace igual a um (normalizada), o deadline de serviço 
F/ associado a cada célula de cada conexão j, em um instante i, pode ser dado pela 
seguinte expressão: 

F j = max{Fj v j }+(1/r j ) l ,_,, l 

(6.1) 
Fj =0 

Nesta expressão, r j é a banda mínima garantida da conexão j , no instante i. A 
diferença principal entre os diferentes algoritmos de escalonamento, segundo este 
método, é a maneira de como é calculado este deadline . 

2. Método round-robin (ou circulação-de-vez): 

Neste método, as filas são servidas segundo uma circulação-de-vez ou circulação 
de oportunidade (round-robin), utilizando um quadro ou ciclos. Em cada ciclo é 
dada uma oportunidade a cada fila para transmitir uma célula ou várias células. Às 
filas com pesos maiores podem ser dadas diversas oportunidades em cada ciclo. No 
primeiro caso, falamos em escalonamento RR (round-robin) , enquanto no segundo 
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caso estamos diante de um escalonamento WRR (weighted-round-robin). Com N 
conexões ativas (backlogged connections), as disciplinas de escalonamento RR 
alocam uma banda de I (banda total )IN da banda total do enlace para cada conexão, 
enquanto em uma disciplina de escalonamento WRR, e com um peso wi associado a 

cada conexão, a banda de cada conexão será dada por w/ II;Nwi . 
Os dois métodos, como se observa, diferem principalmente em relação aos níveis de 

garantia para o oferecimento de uma banda mínima a cada conexão e a granularidade na 
manipulação da banda total do enlace. 

Para finalizar, podemos avaliar um algoritmo de escalonamento de tráfego segundo 
o seu desempenho em relação às seguintes características [STI 96]: 

1. Isolamento dos fluxos: o algoritmo deve isolar uma conexão fim-a-fim de 
efeitos indesejáveis de outras conexões. Este isolamento é necessário, mesmo 
quando são utilizados mecanismos de conformação no ponto de entrada da rede, 
tendo em vista o acúmulo de explosividade (burstiness) ao longo da rede. 

2. Baixo atraso fim-a-fim : aplicações de tempo-real exigem da rede garantias de 
atraso fim-a-fim baixos. 

3. Eficiência: o algoritmo de escalonamento deve utilizar a banda de forma 
eficiente segundo o conceito de conservação-de-serviço (work-conserving). 

4. Imparcialidade: a banda disponível do enlace deve ser partilhada entre as 
conexões ativas que partilham o enlace de forma imparcial. Um algoritmo não 
imparcial pode oferecer taxas de serviço diferentes a duas conexões com taxa de 
serviço reservada igual, em períodos de tempo curtos. 

5. Simplicidade de implementação: o algoritmo deve possuir uma implementação 
simples. Em redes ATM, o tempo para tomar uma decisão de escalonamento é 
muito curto e, por isso, o algoritmo deve ser implementado em hardware. 
Decisões de escalonamento devem ser tomadas preferencialmente próximas à 
taxa de chegada das células. 

6. Escalabilidade: o algoritmo deve possuir um bom desempenho em comutadores, 
mesmo com um número grande de conexões ativas e para taxas de enlace 
variáveis . 

A maioria dos algoritmos atende bem a um ou mais destes critérios, deixando a 
desejar em outros. Na próxima seção, serão abordados alguns algoritmos baseados nos dois 
métodos de escalonamento gerais apresentados. Vamos privilegiar principalmente os 
algoritmos que se enquadram nos primeiros quatro critérios acima: isolação por conexão 
VC ou VP, baixo atraso, alta imparcialidade e, por último, eficiência segundo o conceito de 
conservadores-de-serviço (work-conserving). 
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6.2 Escalonadores de partilhamento imparcial por pesos (WFQ) 

Quando a taxa de serviço alocada a uma fila que está disputando a vez de 
transmissão é definida segundo um critério de pesos específicos para cada fila, está-se 
diante de um algoritmo do tipo weighted-fair-queuing (WFQ) [ROB 96]. WFQ é uma 
implementação prática do conceito de GPS , proposto pela primeira vez por Demers, 
Keshav e Shenker [DEM 89], e mais tarde discutido e analisado por Parekh e Galleger 
[PAR 93], sob o nome de Packet by packet Generalized Processar Sharing (PGPS). No 
texto a seguir utiliza-se o termo PGPS para designar este algoritmo e reservamos WFQ 
como um termo genérico para designar uma classe de escalonadores. Os escalonadores da 
classe WFQ também são chamados de Rate Proportional Servers por Stiliadis [STI 96] . 
Apresentam-se a seguir, inicialmente, as características do algoritmo de PGPS de Parek 
[PAR 93] e, após, alguns dos algoritmos mais significativos da classe WFQ, como o 
escalonador baseado em relógio virtual de Zhang [ZHA 90], o escalonador de Deficit 
Round Robin (DRR) de Shreedhar [SHR 96], o escalonador de Delay Ealiest Due Date (D
EDD) de Ferrari [FER 90] , o escalonador de Weighted Round Robin (WRR) e Hierarchical 
Round Robin (HRR) de Kalmanek [K.AL 90] , e finalmente, o algoritmo de escalonamento 
frame -basedfair queueing (FFQ) de Stiliadis [STI 96a]. 

6.2.1 O algoritmo de Weighted-Fair-Queuing (WFQ) de Parekh e Gallager [PAR93] 

A primeira implementação prática do conceito de GPS foi proposta por Demers, 
Keshav e Shenker [DEM 89], que emularam uma disciplina de serviço do tipo round-robin, 
bit-a-bit, para sua implementação. O algoritmo pressupõe enfileiramento por conexão de 
VC ou VP e a cada conexão é associada uma banda igual: portanto, um algoritmo do tipo 
fair-queuing (FQ). 

O algoritmo FQ de Demers associa a cada célula um tempo de serviço fatal 
(deadline), que corresponde ao tempo de finalização da célula, supondo que as células são 
atendidas segundo uma disciplina de round-robin , bit-a-bit. As células são transmitidas 
segundo ordem crescente do tempo de finalização. O tempo de finalização associado a uma 
célula i de uma conexão j pode ser dado por: 

F/ = max{ F;~1 , R/ }+ 1 (6 .2) 

em que R/ é o número de rounds feitos pela disciplina de round-robin. 

Uma extensão do algoritmo de FQ, devida a Parek e Gallager [PAR 93] , é 
conhecida como Packet-based Generalized Processar Sharing (PGPS), ou também como 
Weighted-Fair-Queuing (WFQ). Através de um peso é associado uma parcela 1/r da banda 
total do enlace. Uma célula qualquer i de uma conexão j é marcada com um tempo de 
finalização F/ , dado por: 

F j =max{F1 v j }+(1/r j ) 
l t-1' l 

(6.3) 

Nesta expressão o tempo virtual v/ durante um período ativo [t1 ,t2} é definido como: 
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(6.4) 

Nesta expressão, Bk é o conjunto de conexões que possuem células enfileiradas (ou 
backlogged) e </Ji é o peso da conexão i. Parek demonstrou que, independente do padrão de 
chegada das células, o PGPS se aproxima do GPS dentro de, no máximo, um tempo de 
transmissão de célula. O trabalho de Parek [PAR 93] também deriva expressões para as 
limitações de atraso que sofrem as células em conexões atendidas por escalonadores do tipo 
GPS ou PGPS. Estas limitações de atraso são mais severas do que as limitações derivadas 
através de somas dos piores casos de atraso de cada fila. 

6.2.2 Escalonamento baseado em relógio virtual 

O mecanismo foi proposto por Zhang [ZHA 90] e emula uma disciplina tipo TDM 
(Time Division Multiplex) utilizada em sistemas de transmissão determinísticos. O TDM 
utiliza um conceito de fatias de tempo (time-slots) fixas , portanto, não permite qualquer 
tipo de multiplexação estatística. Por outro lado, oferece garantias de banda fixa para as 
conexões, alocando fatias de tempo fixas por conexão. Se uma fila não possui dados para 
enviar em um determinado time-slot, a banda é desperdiçada, não podendo ser utilizada por 
outra conexão. No entanto, com relógio-virtual, é possível realizar multiplexação estatística 
e a fatia de tempo é utilizada por outras filas que não estiverem vazias (work-conserving). 
Enquanto em sistemas TDM é utilizado um relógio real para definir os time-slots, neste 
escalonamento é utilizado um relógio virtual para carimbar as células. A cada célula, agora, 
é associado um tempo de serviço fatal (ou tempo virtual), que será o tempo que uma célula 
levaria se estivesse em um sistema TDM. As células a seguir serão transmitidas na ordem 
crescente do seu tempo virtual . O tempo virtual v/ , correspondente a um tráfego j, é o 
próprio tempo-real t no qual a célula desta fila chega. As células serão marcadas, portanto, 
com um carimbo de tempo dado por: 

(6.5) 

Os limites quanto a atraso, tanto no caso de um servidor único como para diversos 
servidores em uma rede, foram derivados por Figueira e Pasquale em [FIG 95]. 

6.2.3 Escalonamento por Deficit Round Robin (DRR) 

O escalonamento por Deficit Round Robin foi sugerido por Shreedhar e Varghese 
[SHR 96], e vem a ser uma extensão do escalonador de round-robin genérico. Neste 
esquema de escalonamento, é implementado um "contador-de-deficit" (DC) para cada 
conexão. Este contador de déficit é resetado cada vez que a fila fica vazia. O contador é 
inicializado com o peso da conexão (Qi) no momento que a conexão se toma backlogged 
(enfileirada). O peso Q ;, neste caso, é o número de células que uma conexão pode enviar 
num dado round. Como uma conexão pode não ter células suficientes para transmitir em 
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um dado round, pode-se acumular um déficit para cada conexão. O déficit atual é igualado 
ao anterior (se existia), menos o número de células enviadas (Ci). Portanto, DCi <== DCi + 
(Qi - Ci). Desta forma, a conexão pode tirar vantagem do déficit disponível na próxima 
rodada, ou seja, a quantidade de banda que a conexão pode usar será a soma de DCi mais o 
peso da conexão Qi a menos das células enviadas Ci. 

6.2.4 A disciplina de Earliest-Due-Date (EDD) e suas extensões 

Os métodos de escalonamento até aqui apresentados estavam preocupados 
unicamente em oferecer de forma imparcial uma quantidade de banda a cada fila, com um 
atraso o menor possível, sem no entanto oferecer garantias para este atraso. 

A disciplina earliest-due-data (EDD), que é apresentada a seguir, é uma das mais 
antigas e se enquadra dentro das disciplinas baseadas no método do prazo-fatal (dead line) 
de emissão. Foi sugerida inicialmente por Jackson [JAC 60] sob o nome de Dynamic 
Priority Discipline (DPD). Mais tarde, foi analisada por Holtzman [HOL 71] e 
posteriormente por Goldberg [GOL 77], que a chamou de EDD, nome pelo qual é mais 
conhecida atualmente. Recentemente, Saito [SAI 90] demonstrou que o EDD atende a 
condições de optimalidade, quando aplicada a um comutador A TM com serviços de tempo
real. 

A condição de optimalidade de Saito foi estabelecida baseada no seguinte modelo: 
supondo que seja d(t; J.1) o número de células prontas (due-devidas) para serem 
transmitidas no tempo t, mas que não foram enviadas e assim foram descartadas, baseado 
em um controle J.1 em t. Além disto, se D(t; J.1) for o número acumulado de células 
descartadas durante [0, t], então pode-se dizer que; 

I 

D(t;J.1)= L,d( s;J.1) (6.6) 
s=O 

A partir desta expressão, Saito estabeleceu a condição de optimalidade como sendo 
a minimização da seguinte expressão: 

min11 D(T; J.1) (6.7) 

considerada dentro de um horizonte de tempo T. Saito [SAI 90] demonstrou que a 
disciplina EDD atende ao critério estabelecido em (6.7). 

Vamos chamar de DD/ (due-date) o tempo em que deve ser realizada a transmissão 
de uma célula k, pertencente a uma conexão j, para que não sejam violados os QoS da 
conexão. Este tempo pode ser calculado a partir do intervalo de tempo máximo que a célula 
pode esperar para sua emissão T/ , somado ao seu tempo de chegada ta: 

(6.8) 

Na disciplina EDD, num dado instante é transmitida sempre a célula com o menor 
tempo de due-date (DD). Pode-se observar que a disciplina EDD preserva a ordem das 
células dentro de uma conexão. 



128 

Uma desvantagem da disciplina é a sua complexidade de implementação, já que em 
cada time-slot do enlace devem ser examinadas todas as células enfileiradas esperando 
transmissão, e é selecionada então aquela com o menor DD. Uma vez realizada a 
transmissão, deve ser decrementado o tempo DD de todas as células que não foram 
selecionadas para transmissão, além do que, deve ser feito ainda o cálculo do DD das 
células que estão chegando nas diversas conexões. A implementação da disciplina pode-se 
tornar inviável em comutadores com um número muito grande de conexões (o que, porém, 
não é o caso do ambiente de usuário). Em um trabalho recente de Liang e Yuang [LIA 98], 
é sugerida uma implementação do EDD que consegue contornar algumas destas 
dificuldades para a sua implementação. 

Uma extensão do EDD é o chamado algoritmo de Delay-EDD (D-EDD), proposto 
por Ferrari et ai. [FER 90], que oferece garantias de atraso em redes de longa distância. O 
esquema funciona segundo dois tipos de serviço, um com limitações de atraso 
determinísticas e outro com limitações de atraso estatísticas. Os prazos fatais das células 
pertencentes aos serviços com atrasos determinísticos são alinhados de tal maneira que, 
quando o prazo-fatal tende a ser ultrapassado, o mesmo é reduzido de forma conveniente, 
para que as garantias de atraso sejam atendidas. Na hora de atender às filas, o algoritmo 
compara os valores do prazo-fatal das células que encabeçam as duas filas: de atraso 
determinístico e estatístico. A comparação se dá em relação ao tempo final (deadline) da 
célula da fila estatística com o tempo inicial (service-time) da célula da fila determinística. 
Se a última estiver com o prazo menor que a primeira, a fila de atraso determinístico é 
servida imediatamente. Os prazos fatais , de cada célula, podem ser expressos da seguinte 
forma: 

(6.9) 

onde a;k é o tempo de chegada da célula i , dt é a limitação de atraso associada pelo servidor 

à conexão k, e x!in é o intervalo mínimo entre-chegadas das células da conexão. 

Mais tarde, Verma et ali [VER 91] apresentaram uma extensão ao D-EDD, que 
fornece, além de limitações de atraso, também limitações quanto ao jitter de atraso, por isso 
denominado J-EDD. Para garantir limitações ao jitter de atraso, cada nó da rede deve 
preservar o padrão de chegada das células de cada conexão. Para conseguir isto, cada célula 
é marcada com um valor chamado termo de correção que corresponde à diferença de tempo 
entre o instante em que a célula é servida e o instante em que ela é suposta já servida 
(tempo fatal). Um conformador de tráfego é utilizado no próximo switch que segura a 
célula por este tempo, antes que a célula seja declarada elegível para transmissão. O 
esquema pode ser olhado como formado por conformadores de tráfego por conexão, 
seguido por um servidor que oferece limite de atraso que é partilhado por todas as 
conexões. 
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6.2.5 Escalonamento Weighted Round Robin (WRR) e Hierarchical Round Robin 
(HRR) 

Diferente dos esquemas de escalonamento anteriores, que são baseados em tempos de 
finalização virtuais, este algoritmo pode ser implementado segundo quadros de transmissão. 
O caso mais simples de RR ocorre quando tivermos N conexões em N filas e, em cada 
ciclo, o servidor de round-robin visita cada uma das conexões e atende uma célula (se 
houver uma célula na fila). Neste caso, o servidor de RR partilha igualmente a banda do 
enlace entre as N filas. O comprimento do ciclo do servidor de RR neste caso será de N 
fatias de células. Ao invés de um partilhamento igual por fila, podemos associar pesos às 
filas e desta maneira associar fatias de células de acordo com estes pesos. Com isto são 
possíveis comprimentos de ciclos muito maiores que N, dependendo da granularidade 
suportada pelo servidor de WRR. Para um comprimento de ciclo de F fatias de células, a 
largura de banda mínima associada a uma conexão será 1/F da capacidade total C do 
enlace. Associando fatias de acordo com um peso w; em um ciclo, cada fila ganha uma 
parcela de banda b; da banda total C do enlace, dado por: 

(6.10) 

Para se obter uma granulosidade de banda maior, o ciclo de comprimento F pode ser 
tornado maior, o que porém traz implicações sobre o atraso. Uma maneira melhor de se 
obter esta granulosidade é através de uma implementação hierarquizada de escalonadores 
WRR, como foi proposta por Kalmanek et al. [KAL 90]. Neste caso, estamos diante de 
escalonadores do tipo Hierarchical Round Robin (HRR), que também são capazes de 
oferecer garantias de atraso e jitter a uma conexão. 

6.2.6 Algoritmo de Escalonamento frame-based Jair queuing (FFQ) 

Este algoritmo foi proposto por Stiliadis e Varma [STI 96a] e se enquadra dentro 
das implementações de escalonadores segundo o método de circulação-de-vez (round
robin) baseado em quadro de tamanho fixo. O algoritmo utiliza umafunção-potencial P;(t), 
para uma conexão i em um tempo t, definida como : 

P;( t ) -P;(-r ) = W;( -r ,t ) 
P; 

(6.11) 

em que W;( -r,t) é a quantidade de serviço recebido pela conexão i durante o intervalo de 

tempo (r, t), e p; é a taxa alocada à conexão i. 

Pode-se definir agora uma versão baseada em fluido do algoritmo de FFQ, em que o 
servidor de escalonamento que atende ao conjunto das conexões aguardando-vez 
(backlogged) para transmitir, são atendidas a uma taxa proporcional às taxas requisitadas 
por cada conexão. O tempo é dividido em quadros de F bits. Se C for a taxa do enlace, 
então o período T será dado por T = F/C. A quantidade máxima de tráfego q>i que uma 
conexão i pode mandar durante um quadro pode ser expressa por q;; = p;T. Se Lc representa 
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o tamanho de uma célula, então é assumido também que Lc :::; cpi. Seja f(t) o quadro em 
processamento no tempo t. Se o sistema está vazio, f(t) é resetado e os potenciais de todas 
as conexões aguardando-vez também são resetados para zero. Quando os potenciais de 
todas as conexões aguardando-vez forem iguais a T, entãof(t) é aumentado de T. 

A função potencial, P i(t), é determinada como segue. Vamos supor que o tempo de 
atualização de P( t) ocorre em r. Neste caso f( t) e P( t) são determinados por: 

f( r) =f( r)+ T, e portanto, 

P(r) = max(P(r), f( r)). (6.12) 

Para outros tempos, o potencial-do-sistema é calculado como sendo: 

P(t) = P(r) + (t- r) 

O escalonador utiliza esta função potencial-do-sistema como o carimbo de tempo 
(time-stamp) da célula. 

São executados dois algoritmos no escalonador: um na chegada de uma célula e 
outro na partida de uma célula. Na chegada, a célula é carimbada com o seu potencial de 
finalização , calculado com base no comprimento da célula, a taxa reservada, e o potencial 
inicial. O potencial inicial é estimado como sendo o máximo potencial de finalização da 
célula anterior e o potencial-do-sistema. Quando a célula termina de ser transmitida, é 
executado um outro algoritmo, que atualiza o estado do sistema escalonador 

O algoritmo FFQ pertence à classe geral dos algoritmos, definidos por Stiliadis 
como rate-proporcional servevers (RPS), que tem como principal característica baixa 
latência e imparcialidade bem caracterizada. Entre os algoritmos que se incluem nesta 
classe estão GPS, PGPS (ou WFQ), DRR, WRR e VC (virtual clock). 

6.3 Arquiteturas integradas de Conformação e Escalonamento 

Os mecanismos de escalonamento descritos anteriormente (EDD, DRR, WRR, 
HRR) são todos do tipo controlados-por-taxa (confira 6.1.4). Nestes mecanismos as células 
são retidas (ou atrasadas) para controlar a variação do atraso ou o jitter de taxa, como, por 
exemplo, no mecanismo de HRR, descrito anteriormente. O controle de taxa do HRR é 
baseado em uma taxa média da conexão e, portanto, não leva em conta as características de 
rajada da conexão ATM. 

No capítulo anterior, mostrou-se que o modelo de tráfego PCSTS engloba 
conformação por conexão VC - segundo um conformador de escalonamento virtual duplo 
(CEVD) baseado no algoritmo de conformação GCRA, do tipo escalonamento virtual, que 
pode ser conferido em (5.3.3). Uma combinação de conformadores de tráfego e uma 
disciplina de escalonamento do tipo conservadora-de-trabalho (work-conserving) , baseada 
em controle de taxa, será um bom compromisso para o oferecimento de uma plataforma de 
controle de tráfego de múltiplos serviços para o ambiente do usuário. Este tipo de 
arquitetura foi sugerido pela primeira vez por Zhang e Ferrari [ZHA 93], que demonstraram 
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que, quando ela é aplicada a serviços de tempo-real é capaz de oferecer garantias de atraso 
máximo por conexão. Num trabalho posterior, Zhang [ZHA 94a] apresentou a 
generalização da arquitetura para serviços de tempo-real e não-tempo-real, além de uma 
análise do desempenho da arquitetura. Variações desta arquitetura surgiram na literatura 
nos últimos anos, das quais discutem-se a seguir algumas das mais marcantes, como os 
trabalhos de Rex et al. [REX 97], Stiliadis [STI 97] e [Li 97]. 

6.3.1 A arquitetura integrada de conformação e escalonamento RCSP 

Em 1993, foi proposta por Zhang e Ferrari uma arquitetura integrada de 
conformadores e escalonamento segundo filas por classes de prioridade de serviço, que foi 
por eles chamada de rate-controlled static-priority (RCSP). A idéia principal da arquitetura 
do servidor RCSP é separar a função de controle de taxa da função de controle de atraso. A 
divisão da arquitetura do RCSP em duas componentes, um controlador de taxa e um 
escalonador de prioridade estático, é a responsável pela alocação de banda e o atraso, 
respectivamente, para as diversas conexões. Esta divisão do servidor em dois blocos 
favorece o desacoplamento entre atraso e largura de banda. 

A arquitetura utiliza conformadores de tráfego por conexão, seguido por uma 
estrutura de enfileiramento por prioridades estáticas como é mostrado na figura 6.4. O 
mecanismo de RCSP tem caracteristicas muito vantajosas: (1) é capaz de oferecer garantias 
em relação ao atraso, banda e perdas; (2) fornece desacoplamento entre alocação de banda e 
atraso; (3) é relativamente fácil de ser implementado, pois não usa fila de prioridade por 
ordenação; (4) requer testes de controle de admissão (CAC) relativamente simples. Os 
conformadores podem ter como objetivo obter um padrão de células na saída que forneçam 
garantias de taxa, jitter, ou ambos. O escalonador compreende uma ou várias filas, que 
correspondem a um conjunto de classes de prioridade de serviço. 

Tráfego 
tempo real 

Tráfego não 
tempo real ---IIJ-~ 

Conforma dores 
por Conexão 

Escalonador por filas de 
prioridade estática 

Enlace de 
Saída 

FIGURA 6.4 - A arquitetura integrada rate-controlled static-priority (RCSP) de Zhang e 
Ferrari [ZHA 93] . 
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O funcionamento do algoritmo pode ser entendido da seguinte forma. O controlador 
de taxa de entrada conforma o tráfego de entrada de cada conexão para um padrão de 
tráfego desejado, associando a cada célula um tempo elegível. O escalonador ordena a 
transmissão das células segundo os tempos elegíveis de cada conexão. Conceitualmente, 
um controlador de taxa consiste de um conjunto de conformadores, um para cada conexão 
ativa; cada conformador é responsável pela conformação de um fluxo ativo, segundo um 
padrão desejado. 

O conformador consegue este controle, associando a cada célula um tempo de 
elegibilidade quando de sua chegada, segurando a célula enquanto dura este tempo, antes 
de passá-la ao escalonador. Diferentes maneiras de calcular o tempo de elegibilidade de 
uma célula resultarão em diferentes tipos de conformadores. 

O servidor RCPS espera que cada conexão especifique o tráfego gerado pela fonte. 
Uma especificação de tráfego é a caracterização através de um vetor de tráfego dado por 
(Xmin, Xave, I, P). Neste vetor, Xmin é o tempo rrúnimo entre-chegadas das células, Xave é o 
tempo médio entre-chegadas considerando um intervalo I, e P o tamanho máximo do 
pacote para uma determinada conexão. 

Para um conformador que controla o jitter-de-taxa, ETf , o tempo de elegibilidade 

da k-ésima célula da conexão j é definido em relação às células que chegaram antes nesta 
conexão: 

ETf = max( ETt 1 + X min +r~ ,ATf ),k > 1, (6.13) 

onde Xmin é o intervalo rrúnimo entre-chegadas das células da conexão, ATf é o tempo de 

chegada da k-ésima célula da conexão j e r~ é o menor número, tal que, Xmédio, o tempo 

médio entre células, em qualquer intervalo de tempo I, não exceda Xave . A partir destas 
definições, pode-se ver que ETf ~ ATf vale sempre, ou seja, uma célula nunca é elegível 

antes da sua chegada. O algoritmo RCSP, portanto, é um algoritmo de escalonamento não
preemptivo (não antecipativo) e os tempos de elegibilidade satisfazem uma determinada 
caracterização de tráfego (Xmin, Xave, I). 

6.3.2 A arquitetura integrada com realimentação de Li e Tsai [LI97] 

Li e Tsai [LI 97] sugeriram uma arquitetura integrada conformador/escalonamento 
para serviços VBR em tempo-real , segundo uma estrutura de conformadores por conexão, 
do tipo GCRA, que convergem para uma fila com disciplina de escalonamento EDD. A 
arquitetura pode ser considerada como um caso particular da arquitetura RCSP [ZHA 93], 
mas apresenta como inovação uma realimentação por conexão, da saída do escalonador 
EDD para o conformador. A grande vantagem desta realimentação, como demonstram Li e 
Tsai [LI 97] , é que desta forma pode-se conseguir garantia de atraso por conexão na saída 
do escalonador EDD. No esquema de Li , quando uma célula atinge a condição de 
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transmissão na fila EDD, ela poderá ser transmitida por primeiro no início de um novo 
time-slot do enlace. Desta forma, o tempo de permanência mínima da célula na fila será de 
um time-slot. 

Confonnadores 
por Conexão 

A .. 

Conforrmdor 
GCRA -----T------------------· 

: Realimentação 1 
I 1 
I 1 
I I 
I I 
I 1 
I I 
I I 
I I 

-----1 : 

1--~1---T--~~ Tráfego 
de tempo_. B--------. 
r~ ~~~ 

Conformador 
GCRA 

Enlace de 
Saída 

FIGURA 6.5 - Arquitetura integrada com realimentação de Li e Tsai [LI97]. 

Para evitar a emissão de células pelo enlace que violem o descritor de tráfego da 
conexão, é implementado um sinal de realimentação, que é gerado pelo escalonador e 
repassado ao mecanismo de GCRA do conformador. Com isto, pode-se assegurar que o 
cálculo do tempo de elegibilidade para emissão da próxima célula na mesma conexão seja 
sempre feito após o recebimento deste sinal, engatilhado a partir da emissão da célula atual. 

6.3.3 A arquitetura integrada de conformação e escalonamento por filas de 
calendário [REX97] 

Uma arquitetura integrada de conformação de tráfego e escalonamento de enlace é 
descrita em Rexford et al. [REX 97]. Nesta arquitetura, é suposto que as conexões são 
caracterizadas e policiadas segundo os parâmetros (a; p i de um token-bucket, em que a 
corresponde ao tamanho do balde e p, à taxa de geração de tokens. As células "conformes" 
são escalonadas segundo um algoritmo de escalonamento imparcial baseado em taxa, 
enquanto as células não-conformes são atrasadas no conformador até que estejam de acordo 
com o descritor de tráfego. Os tempos de conformação são estimados a partir de um 

5 A correspondência em relação ao modelo ./D/1/B (conf. 3.7 .1 ) pode ser feita diretamente assumindo cr = B 
(tamanho do balde) e p = 1-l (taxa de serviço) 
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algoritmo de conformação do tipo escalonamento virtual (Fig. 3.4). Se ta for o tempo de 
chegada de uma célula, c o tempo de conformação da célula, X o valor estimado da chegada 
da célula e ( CJ, p) os parâmetros do balde furado de token, então o calculo do tempo de 
conformação c pode ser obtido a partir de um algoritmo, como apresentado na figura 6.6. 

Chegada de uma 
célula em ta 

X=X+ 1/p 

Balde cheio 
reseta para 

X = ta 

~ 

c=ta-p/cr 

FIGURA 6.6 - Obtenção do tempo de conformação c de uma célula segundo Rexford et al. 
[REX 97]. 

As células são carimbadas com o tempo c e o escalonador utiliza este tempo como 
critério para o escalonamento das células para a transmissão. O conformador também pode 
conformar simultaneamente, tanto PCR como SCR, incorporando um algoritmo de balde 
furado duplo ( CJ, p , ppico) para cada conexão. Uma fila de calendário6 pode ser usada para 
escalonar as células em ordem crescente do tempo de conformação. Como tipicamente 
diversas conexões são multiplexadas em um mesmo enlace, existe a probabilidade de que 
algumas poucas células podem ter o mesmo tempo de conformação. Neste caso, falamos 
em uma "colisão ", o que deverá ser mantido em limites bem definidos. Como somente 
podemos transmitir pelo enlace uma única célula num determinado instante, é usada uma 
fila FIFO de transmissão para segurar as células que esgotaram o seu tempo de 
conformação. Em vez de incluir todas as células prontas (backlogged) para a transmissão 
de uma conexão, somente a célula da ponta da fila é escalonada para a fila de calendário, 
pois desta forma reduz-se a complexidade do conformador e evita-se um número excessivo 
de "colisões". Esta simplificação é possível , porque a célula-da-ponta-da-fila do 

6 Uma fila de calendário pode ser pensada como um arranjo de listas concatenadas . Cada posição do arranjo 
corresponde a um determinado tempo de conformação e a lista de uma determinada posição corresponde às 
células que deverão ser escalonadas neste instante. 
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conformador possui um tempo de conformação futuro maxtmo de 1/p; caso contrário, 
deveria haver uma célula anterior desta conexão dentro do conformador. Desta forma, 
pode-se utilizar uma fila PIFO por conexão para segurar as células prontas (backlogged) 
para transmissão, enquanto a célula da ponta é escalonada para a fila de calendário, onde 
aguarda a sua vez para transmissão. 

Enfileiramento 
por Conexão 

Conexão A~ 

ConexãoB~ 

Conexão C~', 
', 

' ',, 
' ' , 

Conexão J ~ '',, _____ _ 

Conexão K-m-

Classificador por 
filas de calendário 

Fila FIFO de 
transmissão 

JTfTl_______}nlace de 

-----/////~ Saída 

I 
Tempo da fila 
de Calendário 

FIGURA 6.7 -Escalonador Integrado segundo um classificador por filas de calendário 
[REX 97] . 

Na figura 6.7, mostra-se uma arquitetura deste sistema, em que é pressuposto uma 
fila para cada fluxo de tráfego. O tempo de conformação para as células que estão prontas 
para a transmissão é marcado com c = x. O classificador de calendário, em uma 
determinada posição (tempo de conformação), fornece o identificador de conexão de todas 
as células das pontas de filas de conexão que estão aguardando a vez para serem 
escalonadas para o enlace naquele tempo de conformação. Assim, por exemplo, na figura 
6.7, a posição t = 1 do calendário está vazia; já na posição t = 4, encontramos duas células: 
uma da conexão K e outra da conexão B. O selecionador de calendário lê todas as células 
correspondentes ao tempo atual do calendário para dentro do buffer PIFO de transmissão 
pelo enlace. 

Este esquema, porém, pode complicar a implementação de classificadores exatos. 
Uma célula que entra numa fila de calendário, pode ter atingido, na realidade, o seu tempo 
de conformação, e portanto precisaria ser inserida entre outras células aguardando 
atendimento. Para contornar este problema, seria necessário um algoritmo-de-classificação 
aproximado ou com tolerância. Por exemplo, células das pontas das filas de conformação 
que atingiram o seu tempo de conformação poderiam ser enviadas diretamente para o buffer 
de transmissão PIFO, em vez de serem escalonadas a partir da fila de calendário. Um outro 
problema é a granulosidade do classificador. Para evitar que células de conexões com 
pequena banda sejam escalonadas em um futuro muito longínquo, seriam necessários 
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classificadores de calendário segundo arranjos muito grandes. Para evitar isto, poderia se 
utilizar, por exemplo, classificadores de múltiplas granulosidades em hierarquia. 

Observe-se, também, que o classificador por filas de calendário escalona as células 
das pontas das filas segundo regras baseadas em conformação de tráfego por conexão. 
Poderiam ser utilizadas, também, regras que implementassem um algoritmo de 
escalonamento do tipo conservador-de-trabalho, ou seja, em vez de usar um conformador 
do tipo balde furado, poderia se utilizar tempos-fatais virtuais para o escalonamento das 
células para as filas de calendário. 

6.3.4 O método geral para projetar arquiteturas integradas de conformação e 
escalonamento baseado em FFQ de Stiliadis e V arma [STI 97]. 

Em 1997, Stiliadis e Varma [STI 97] apresentaram uma metodologia geral que 
permite a obtenção de arquiteturas integradas de conformação e escalonamento baseado em 
FFQ (Frame-based Fair Queueing).7 O algoritmo FFQ pertence à classe dos algoritmos de 
escalonamento denominados de escalonadores-proporcionais-à-taxa (rate proporcional 
schedulers - RPS), que tem como meta a equalização, em cada instante, da função 
potencial definida em (6.11), de todas as conexões que estão enfileiradas para transmissão. 
A arquitetura geral proposta por Stiliadis compreende um conformador e um escalonador 
RPS; por isso, a arquitetura também é chamada de SRPS (shaped-rate proportional 
sheduling). 

.. 
Realimentação 

(Função Potencial do sistema) 

:-----------------------~ 
r--------------L ___________ _ 
I 

I 
1 Conexão A 

Conexão B 

Co nexão C 

Co nexão J 

Conexão K 

por Conexão 
Escalonador 

RPS 

Enlace de 
Saída 

FIGURA 6.8 -Arquitetura genérica para integração de conformador e escalonador (RPS) 
segundo Stiliadis e V arma [STI 97]. 

7 Veja-se resumo das características gerais do algoritmo FFQ em 6.2.6, ou em [STI96a]. 
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A idéia principal do servidor RCSP é separar a função de controle de taxa da função 
de controle de atraso. A divisão da arquitetura do RCSP em dois componentes, um 
controlador de taxa e um escalonador de prioridade estático, é a responsável pela alocação 
de banda e o atraso, respectivamente, para as diversas conexões. Esta divisão do servidor 
em dois blocos favorece o desacoplamento entre atraso e largura de banda. A combinação 
não só simplifica o controle de admissão, mas além do mais também é simples de 
implementar. 

6.4 Comparativo entre Algoritmos de Escalonamento 

Neste capítulo foram revisados e analisados diversos algoritmos de escalonamento. 
Foram adotadas algumas métricas genéricas para classificar estes algoritmos como: 
imparcialidade na alocação de banda, conservação de trabalho ou não, escalonamento 
baseado em controle de taxa ou alocação de taxa, escalonamento por prazo fatal ou por 
circulação de vez. 

Para a escolha de um algoritmo adequado para o ambiente de usuário, é conveniente 
que sejam levadas em conta também, além destes aspectos, métricas mais específicas como: 
complexidade computacional do algoritmo, índice de imparcialidade, latência, garantias de 
atraso e critérios de prioridade. 

TABELA 6.1- Comparativo entre alguns algoritmos de escalonamento segundo [ZHA91] 

~o FQ VCL 
c [DEM89] [ZHA90] 

Conservação de sim sim 
Trabalho 
Rate-controlled (RC) RP RP 
ou Rate Propor. (RP) 
Garantia de banda sim sim 
Garantia de atraso não não 
Garantia de Jitter não não 
Alocação estática de buffer por não não 

conexão 

LEGENDA 
FQ: Fair Queueing 
HRR: Hierarchical Round Robin 
D-EDD: Delay-Early Due Date 
RCSP: Rate-controlled Static Priority 

HRR 
[KAL90] 

não 

RC 

sim 
na o 
não 
sim 

SG 
[GOL90] 

não 

RC 

sim 
sim 
sim 
sim 

VCL: 
SG: 
J-EDD: 
DRR: 

D-EDD J-EDD 
[FER90] [FER90] 

sim não 

RC RC 

sim sim 
sim sim 
não sim 
não sim 

Virtual Clock 
Stop and Go 
Jitter-Early Due Date 
Deficit Round robin 

DRR RCSP 
[SHR96] [ZHA93] 

não depende 
implement 

ação. 

RC RC 

sim sim 
sim sim 
não sim 
sim Slm 



138 

Em vista das caracteristicas específicas do ambiente de usuário, podemos abrir 
mão de métricas corno: limitações fim-a-fim relativas a atraso e jitter, introduzidas por 
switches intermediários. 

Num trabalho de Zhang e Keshav [ZHA 91] apresenta-se um estudo comparativo 
de algumas disciplinas de escalonamento. Os critérios adotados nesta comparação e um 
resumo dos resultados por eles obtidos podem ser observados na Tabela 6.1, na parte cinza. 
Acrescentamos à tabela também alguns algoritmos mais recentes corno o RCSP e DRR 
(confira 6.2.3 e 6.3.3), segundo os mesmos critérios. 

Num trabalho posterior [ZHA 95], Zhang apresenta um survey de diversas 
disciplinas de escalonamento que oferecem garantia de desempenho fim-a-fim por conexão 
recentemente propostas na literatura. Na tabela 6.3, apresenta-se um resumo da taxinornia 
sugerida por Zhang, que leva em conta na sua análise, tanto aspectos da arquitetura do 
escalonador, como da disciplina de escalonamento a ser adotada. 

Num trabalho mais recente de Stiliadis [STI 96], apresenta-se uma classe mais geral 
de escalonadores que ele chamou de Latency-Rate Servers (LR Servers). Stiliadis 
demonstra que os algoritmos pertencentes a esta classe têm seu comportamento definido 
por apenas dois parâmetros- a latência e a taxa associada. Giroux [GIR 99] apresenta uma 
extensão ao trabalho de Stiliadis quantificando alguns dos critérios analisados por ele. Na 
Tabela 6.2 [GIR 99], resumem-se os principais resultados obtidos para os algoritmos mais 
significativos pertencentes a esta classe mais geral de escalonadores. 

TABELA 6.2- Comparativo de alguns servidores latency-rate (LR-servers) [GIR 99]. 

Servidor Imparcialidade Imparcialidade Latência Complexidade 
de banda de pior caso Computacional 

GPS Slffi excelente o impraticável 
PGPS sim pobre (L) p;)+ (Lc/r) O(N) 

v c não pobre (L, /P ;)+(L, /r) O(logN) 

FFQ sim pobre (L, /P ;)+(L, /r) O(logN) 

SCFQ sim pobre (L, / P; )+( N -1 J(L, jr) O(logN) 

WFQ sim bom (L, jp;)+(L, jr) O(logN) 
[ZHA95a] 

DRR Sim pobre (3F- 2rp;)jr 0(1) 

WRR SIID pobre (F-({J; +LJ/r 0(1) 

LEGENDA: 

Lc: tamanho da célula pi: taxa requerida pela conexão 

r: taxa de serviço total do servidor c : uma pequena constante 

({Ji: a quantidade de tráfego alocada em um quadro a uma conexão i F: tamanho do quadro 

N: número total de conexões 
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TABELA 6.3 - Taxinomia de disciplinas de escalonamento segundo [ZHA 95] . 

Arquitetura do Servidor 

Abordagem 

I~ de 

Controle 

Controle de Controle de 
Distorção Jitter de Atraso9 

(Não 
Controle de Conservadores 

de trabalho) Jitter de Taxa 10 

A como- Baseado em atualização 

dação de de índice 

distorção Baseado em atualização 
(Conservadores de índice de fila de 

de trabalho) referência 

Servidor de Mecanismo 
único 

(escalonador) 

Seleção a partir Framing 
de fila de segundo 

prioridade múltiplos níveis8 

SG 

HRR 

DelayEDD 

v c 
WFQ 
SCFQ 

Servidor de mecanismo 
duplo 

(conformador e escalonador) 

Escalonador usa Escalonador 

seleção de ma usa mas de 
prioridade 

estática 

Jitter EDD RCSP 

Servidores Rate Controled 
com filas Stand-bay 

WFQ 

Baseados nos estudos comparativos de [ZHA 91], [ZHA 95], [STI 96] e [GIR 99], 
cujos resultados estão resumidos nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, pode-se agora escolher um 
algoritmo de escalonamento adequado para uma determinada situação. A nossa 
preocupação está voltada para o ambiente do usuário, onde a exigência principal será no 
sentido de que o fluxo agregado do enlace mantenha as garantias em relação aos QoS das 
conexões individuais. Para atingir este objetivo, adotamos para a escolha do algoritmo de 
escalonamento do modelo de tráfego PCST as seguintes características desejáveis para o 
escalonador: 

1. imparcialidade na alocação de banda; 

2. garantia de atraso e jitter para os serviços real time; 

3. se possível conservador de trabalho; 

4. baixa complexidade computacional; 

5. garantia dos QoS por fluxo na saída do escalonador; 

8 O atendimento se dá segundo circulação-de-vez (round-robin) em que, a cada conexão, é associado o 
escalonamento de um quadro de tamanho variável (multiníveis) definido por conexão. 
9 Jitter de Atraso (delay-jitter) é um parâmetro que captura a distorção introduzida num fluxo de células pela 
rede. Pode ser definido como sendo a diferença máxima de atraso experimentado por duas células quaisquer 
em uma conexão [ZHA 93] . 
10 Jitter de Taxa (rate-jitter) é um parâmetro de tráfego que captura a explosividade (burst iness) de um fluxo. 
Pode ser definido como o número máximo de células que são emitidas durante um intervalo de medida de 
jitter prédefinido [ZHA 93] 
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6. facilidade para ser integrado ao algoritmo de CAC; e 

7. escalabilidade. 

A arquitetura do algoritmo e sua implementação é outro ponto importante na 
escolha do mesmo. Assim, os algoritmos que apresentam de forma integrada a função de 
conformação (ou regulador) por conexão, com a função de escalonamento para o enlace, 
·são preferíveis aos que não apresentam esta integração. 

Os escalonadores imparciais, que ofereçam garantia de atraso, nos remetem aos 
escalonadores do tipo RC (rate-controlled) da TABELA 6.1, pois somente os algoritmos do 
tipo rate-controlled (ou rate-based) possuem esta característica. Infelizmente os algoritmos 
rate-controlled são na maioria dos casos do tipo não-conservadores-de-trabalho, com 
exceção do RCSP (Rate-controlled Static Priority ), que admite também uma 
implementação tipo conservadora de trabalho , utilizando o mecanismo de filas stand-bay 
[ZHA 93] . Uma outra vantagem oferecida pelo RCSP é a sua arquitetura integrada, 
conformador/escalonador, que facilita a sua implementação. 

Em vista das considerações anteriores, optamos para o escalonador do PCST pelo 
algoritmo básico do RCSP, ao qual, porém, acrescentamos algumas extensões. O RCSP, na 
sua forma original [ZHA 93], não apresenta garantias de atraso por conexão na saída do 
fluxo agregado para o enlace. Para contornar este problema, adotamos a função de 
realimentação sugerida por Li [LI 98] , que permite restabelecer garantias de QoS por 
conexão na saída do escalonador para o enlace de acesso à rede ATM. O algoritmo RCSP, 
assim modificado, denominou-se de RCSP-R (RCSP com Realimentação) , cujas principais 
características apresenta-se a seguir. 

6.5 O algoritmo de escalonamento RCSP com realimentação (RCSP-R) 

O RCSP foi proposto originalmente por [ZHA 93] , e na seção 6.3 .3 abordou-se de 
forma sucinta o seu funcionamento. Dentro de suas características mais marcantes, 
podemos salientar os seguintes aspectos: 

• arquitetura integrada e flexível de conformador e escalonador de enlace; 

• atrasos limitados (bounded) por níveis de prioridade estática; 

• permite limitação no jitter de atraso ou de banda; 

• desacoplamento entre as funções de controle de atraso e alocação de banda; 

• permite implementação conservadora de trabalho ; 

• é simples e de fácil escalabilidade. 
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FIGURA 6.9 - Arquitetura do servidor RCSP-R. 

Saída 

A idéia de usar realimentação de algum tipo de informação sobre o estado atual do 
servidor de escalonamento, e assim tentar otimizar o escalonamento de uma próxima célula, 
foi sugerido pela primeira vez por Kuri [KUR 97] . Kuri tenta otimizar o escalonamento de 
processos de chegada aleatórios através de uma realimentação de um atraso arbitrário em 
relação a uma fila única. Também no algoritmo FFQ proposto por Stiliadis et ai. [STI 96a], 
em que se calcula umafitnção potencial, inicial e final do escalonador (conf. seção 6.2.6), 
não deixa de ter características de um sistema realimentado baseado em tempo. Em um 
trabalho recente de Li e Tsai [LI98] , propõem-se uma realimentação extremamente simples 
e mostra-se que, com isto, os fluxos na saída do escalonador são capazes de oferecer limites 
em termos de atraso e jitter. A realimentação de Li consiste basicamente de uma 
informação sobre o tempo de escalonamento atual da célula precedente, e que é usada para 
condicionar o calculo do tempo teórico de emissão (TTE) da próxima célula do 
conformador. Li também mostra no seu trabalho [LI 98] , que com esta realimentação é 
possível assegurar limitações de atraso e jitter, por conexão, na saída do escalonador. 

Neste trabalho, está-se propondo uma extensão ao algoritmo RCSP através da 
realimentação sugerida por Li, que se chamou de RCSP com realimentação, ou 
simplesmente RCSP-R. Mostra-se que, desta forma, o fluxo na saída do conformador 
incorpora as propriedades previstas por Li , ou seja, tem condições de oferecer garantias de 
QoS por fluxo na saída do escalonador. 

O algoritmo RCSP-R pode ser aplicado a qualquer serviço VBR, tanto de tempo
real, ou não, e sua arquitetura consiste basicamente de conformadores individuais por 
conexão que convergem para duas filas de escalonamento por prioridade: uma, para rt-VBR 
e outra, para nrt-VBR, ambas sujeitas à disciplina de escalonamento EDD, conforme se 
mostra na figura 6.9. 
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Para descrever o seu funcionamento, vamos assumir que o conformador de uma 
conexão qualquer é definido segundo um descritor de tráfego dado por (Pj, Sj, B7}), em que 
Pj = 1/PCR, Sj = 1/SCR e B7j é a tolerância a rajadas. Para caracterizar melhor o 
funcionamento do conformador, vamos definir alguns formalismos. Consideremos uma 
conexão qualquer VCj, e vamos supor que a k-ésima célula desta conexão chega no 

conformador no tempo TAJ, e que possa ser bufferizada até um tempo limite que 

chamaremos de tempo de emissão elegível, TEE J , antes que seja repassado ao escalonador. 
Ao ser inserida no escalonador é associado à célula um intervalo de tempo para a realização 
de sua transmissão, que chamaremos de intervalo de atendimento inicial ou initial-due-date 

IDDJ , que define um intervalo de tempo limite, dentro do qual a célula deverá ser atendida 

pelo escalonador. Uma célula não atendida dentro do seu intervalo de atendimento é 
considerada uma célula com prazo vencido (overdue cell). Ao tempo alvo teórico para que 

a célula deixe o escalonador, vamos chamar de tempo teórico de emissão TTEJ . O tempo, 

porém, em que a célula realmente deixa o escalonador pode ser diferente do tempo teórico 

de emissão previsto; por isto chamaremos este tempo de tempo-real de emissão, TRE ; . 

Tabela 6.4- Parâmetros associados ao escalonador RCSP-R supondo a chegada da k-ésima 
célula numa conexão j. 

~ Definição Símbolo 
B 
Descritor de tráfego intervalo mínimo entre células ( 1/PCR) Pj 

da conexão} intervalo mínimo médio entre células ( 1/SCR) Sj 
tolerância a jitter ( CBR) 'rj 

tolerância a rajada (VBR) B7j 
tempo atual de chegada da célula TA k 

1 

Conformador tempo de emissão elegível TEEk 
1 

Conexão j, célula k intervalo de tempo de atendimento inicial IDDk 
1 

tempo teórico de emissão TTE k 
1 

tempo de atendimento ( due-date) DDk 
J 

Escalonador 
tempo-real de emissão TRE k 

1 

Nota: Os tempos são supostos normalizados em relação a fatias de transmissão de uma célula (time-slot) do 
enlace. Um time-slot igual a 424/C (C: capacidade do enlace em bit/s) 

Um resumo dos diversos parâmetros de tempo associados ao escalonador RCSP-R 
pode ser observado na Tabela 6.4. Na figura 6.10 apresenta-se, como exemplo, o padrão 
temporal de um fluxo de células de uma conexão VBR, caracterizado por um descritor de 
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tráfego (PJ, SJ, BT]) . O gráfico apresenta as relações que podem ser observadas entre os 
diversos parâmetros, considerando-se um eixo de tempo normalizado em relação à fatia de 
tempo básica do enlace (ts=time-slot) , que corresponde ao tempo de transmissão de uma 

célula na taxa de transmissão máxima (PCR) do enlace. Observa-se que tanto TA ;, como 

TEEJ e TRE J, são múltiplos inteiros do tempo normalizado em relação ao tempo de 

inserção de uma célula no enlace (PJ). Já as variáveis ITEJ e IDDJ podem não ser inteiras. 

6.5.1 Funcionamento do algoritmo RCSP-R para serviços VBR 

Para descrever o funcionamento deste algoritmo vamos dividir o modelo RCSP-R 
em dois blocos funcionais: (1) o conformador realimentado e (2) o escalonador EDD. 

6.5.1.1 Funcionamento do conformador 

Vamos considerar uma conexão específica VCj, à qual está associada um descritor de 
tráfego dado por (PJ, SJ, BT]) . Quando a k-ésima célula desta conexão chega ao 

conformador11
, o tempo teórico de emissão TTEJ desta célula é calculado somente após o 

recebimento do sinal de realimentação que é disparado no momento em que a (k-1)-ésima 
célula é emitida pelo escalonador. Para que, no entanto, seja garantida a conformidade da 
célula em relação aos parâmetros do descritor de tráfego dado por (PJ, SJ, BT]) , a k-ésima 
célula deverá atender aos seguintes requisitos: 

1. Após o recebimento do sinal de realimentação, o tempo teórico de emissão ITEJ é 

fixado a partir da relação recursiva: 

(6.14) 

pois desta forma é garantida a conformidade da taxa de células sustentável, SCR do 
fluxo VC}. 

2. O tempo de emissão elegível TEEJ da k-ésima célula deverá atender a ambos os 

parâmetros (PJ, BT]) do descritor de tráfego da conexão j. Pelo primeiro parâmetro, a 
célula não poderá entrar no escalonador antes do tempo dado por: 

TEE =TRJ!-l +ÍPl-1 12 
; J I J 

e assim será garantida a taxa de pico de rajada PCR da conexão. Pelo segundo 
parâmetro (BTj), a célula também não poderá entrar no escalonador antes de um tempo 
de emissão elegível (TEEj) dado por: 

TEEk = í TTEk-I - BT l-1 
; I ' ' 

11 Usamos neste texto como equivalentes os termos confo rmador (shaper) e regulador (regulator) 
12 Na expressão, lxl indica menor inteiro, maior ou igual a X 
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pois desta forma será garantida a conformidade em relação à tolerância de rajada BTj 
da conexão. Estas duas condições podem ser escritas de forma englobada, ou seja, o 
tempo de emissão elegível da k-ésima célula será dado por: 

TEEJ =max{TREt 1 +ÍPj l-I,ITTEJ-1 -BT l-I,TAJ } (6.15) 

3. Em condições ideais de operação, todas as conexões poderão ser mantidas na sua vazão 
máxima com a utilização do conformador de tráfego. Para que isto aconteça, é 
necessário que não haja perda de células no escalonador e que todas as células sejam 
emitidas antes do seu tempo teórico de emissão CITE). A primeira condição é atendida 
facilmente se forem disponibilizados M buffers para as células no escalonador, onde M 
é o número máximo de conexões que o conformador suporta. Para atender à segunda 
condição, um tempo apropriado de Initial Due Date , IDD, deve ser definido. Como 
valor preliminar para este tempo usaremos a diferença entre ITE J e ETf , quando o 

conformador da conexão VCj não estiver vazio. A partir de (6.14) e (6.15) pode-se 

mostrar que a diferença 1TEJ -TA ~ nunca é menor que 8}, salvo quando 1TEJ =TA~, 

em que 8.i é o valor mínimo do prazo de atendimento inicial, dado por 8) = IDDJ = 
min{Sj- (Pj 7 +1, BTj}. Pode-se então definir o Initial Due Date (IDD) como sendo o 
valor máximo dado pela seguinte expressão: 

IDDJ =max(ITEJ-TEEJ,ô1 } (6.16) 

O valor mínimo 8) de IDDJ é utilizado para resolver, de forma imparcial, conflitos de 
emissão, reduzir limites de atraso no escalonamento e também pode ser utilizado para 
melhorar a utilização do conformador pelo mecanismo de CAC. Os eventos, que 
chamamos de células-vencidas nas diversas conexões, provocados por emissão 

imediata das células com TE~ =T~, possam ser minimizados. Pode-se mostrar a partir 

das relações (6.14) , (6.15) e (6.16), além disto, que IDiiJ está definido dentro do 

intervalo: BTj + 1 ;:;::: IDq ;:;::: Ój. 

Podemos resumir, portanto, a operação do conformador de uma conexão VCj 
através das relações iterativas definidas pelas expressões (6.14), (6.15) e (6.16), com os 

valores iniciais (k=1) dados por: TTE ; =TA;, TEE; = TA; e ID~ = 8.i 
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FIGURA 6.10 - Gráfico dos diversos parâmetros de tempo associados ao escalonador 
RCSP-R para uma conexão VC, tipo VBR, caracterizada por um descritor 
de tráfego dado por: (P = 3, S = 6 e BT = 9). 

6.5.1.2 Funcionamento do escalonador EDD 

O escalonador adota a disciplina de Earliest Due Data (EDD ) para mmnnizar a 
ocorrência de células-vencidas 13 (overdue-cells). A disciplina EDD é considerada uma 
disciplina de escalonamento otimizado, conforme demonstração apresentada na seção 
(6.2.4) baseada em um trabalho de Saito [SAI90] . Segundo a disciplina EDD, num dado 
instante de transmissão, sempre será transmitida a célula que apresentar o menor intervalo 
de tempo-de-realização-da-transmissão ou due-date (DD), conforme a expressão (6.8). 

Supondo que a k-ésima célula de uma conexão VCj entre no buffer do escalonador, 
então o tempo-de-realização-da-transmissão desta célula, ou simplesmente o due-date, 

DDJ da célula k no instante t , será dado por: 

13 Uma célula é considerada uma célula-vencida (overdue-cell), quando o seu tempo de emissão (due-date ) se 
esgotou (for igual a zero) e ela ainda permanece na fila de transmissão do escalonador. 
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DD; (t) = IDD; (t) (6.17) 

e o seu valor, após um time-slot de inserção no buffer, será dado por: 

DDJ(t + 1) = max{ DDJ(t) -1, O} para t ;::TEEJ (6.18) 

Na figura 6.10 ilustra-se, através de um exemplo, a evolução de um padrão de 
células tipo VBR de uma conexão VC qualquer, caracterizado por um descritor de tráfego 
dado por: P = 3, S = 6 e BT = 9). 

6.5.2 Operação do algoritmo RCSP-R para serviços CBR 

Nos serviços CBR, não é especificada a taxa de pico do enlace no descritor de 
tráfego, e sim a taxa de bit constante (CBR) de cada serviço, que deve ser mantida pelo 
escalonador a menos de um jitter e que deve ser especificado para cada serviço. Desta 
forma, as células destes serviços não podem ser paradas na operação do conformador 
quando há conflitos na emissão de células no escalonador; portanto, não há condições para 
uma realimentação entre o escalonador de emissão e o conformador. O limite de jitter que é 
admissível para uma determinada conexão j na saída do escalonador deve ser especificado 
no descritor de tráfego. Os limites de jitter das diversas conexões CBR podem ser 
garantidos na saída do escalonador, desde que levados em conta de forma apropriada pelo 
mecanismo de CAC. 

Considerando-se a j-ésima conexão CBR, definida através de um descritor de 
tráfego na entrada dado por (I} e Te) , e um descritor de tráfego na saída dado por (I} e Ts), 

em que I} é o inverso da taxa de bit constante (CBR) e Te é o jitter do fluxo na entrada do 
escalonador e Ts o jitter na saída. Pode-se escrever, baseado num raciocínio semelhante ao 
utilizado para os serviços VBR, as equações iterativas que descrevem o funcionamento do 
conformador para a k-ésima célula de uma conexão CBR. Assim, o tempo teórico de 
emissão deverá atender à relação: 

TTEk = TTEk-l + T 
J J J 

(6.19) 

Observe-se que o tempo teórico de emissão (TTE) deve possuir uma separação 
uniforme segundo o intervalo T.i. Além disto, em conexões CBR, é definido uma variação 
no atraso ou jitter de saída ( Ts), portanto, o tempo de emissão elegível (TEE) da célula 
deverá atender à relação: 

TEE ~ =ma.x[TTE ~ -Ts l-1, TA ~ } 
O tempo de emissão inicial será então dado por; 

IDD k =TTE k -TEE k 
} } } 

(6.20) 

(6.21) 

As condições iniciais do conformador serão dadas por TTE~ =A~ + p j +1:5 +1 , TEEJ =A~ + p j 

e IDD~ = T s + 1 , onde PJ é um parâmetro de projeto que deve satisfazer a condição 

1: e 2:: p j 2:: ma.x{O, 1: s -1: e}. O parâmetro de projeto PJ pode ser usado para atender Iimi tações de 
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jitter de atraso e também para que o IDDmin não seja menor que 1. Pelas equações (6.19-
6.21) pode se verificar que o IDDmin (IDDmin=OJ) não pode ser menor que; 

8j =min{_rs,pj -r e +rs + 1}, e portanto IDDJ satisfaz à condição 7:
5 

+ 1 '?. IDDJ '?. 8 j. 

O funcionamento do escalonador CBR, da mesma forma, pode ser descrito em 
relação à uma conexão j e da k-ésima célula que entra no escalonador. O tempo de due-date 
instantâneo no tempo t, que representaremos por DDJ(t), é calculado então por: 

DdJ(TEEJ ) =IDdJ 

DDJ(t+1 )=malpDJ(t )-1,0}, t ?.TEEJ 

(6.22) 

(6.23) 

Como no escalonador VBR, também no escalonador CBR a disciplina EDD sempre 
emitirá em cada time-slot a célula com o menor due-date. Uma célula com o due-date em 
zero e que ainda não tenha sido emitida é considerada uma célula vencida (over-due) . Se 
em um dado instante há várias células com o mesmo due-date estas serão emitidas em 
ordemFIFO. 

6.6 Análise de Desempenho do escalonador RCSP-R 

Uma das grandes vantagens do algoritmo de escalonamento do RCSP-R é que, 
através do mecanismo de realimentação, pode-se assegurar aos fluxos um limite, por 
conexão, tanto do atraso como do jitter, na saída do escalonador. Estes limites deverão ser 
assegurados principalmente aos serviços do tipo tempo-real, que correspondem às 
categorias de serviço CBR e rt-VBR. Para assegurar concretamente estes limites a cada 
fluxo, é necessário que o estabelecimento de novas conexões com exigências de tempo-real 
sejam condicionadas aos limites de atraso e jitter já asseguradas às conexões que estão 
ativas naquele instante. A análise de desempenho do RCSP-R será dividida em duas partes: 
(1.) desempenho em relação à garantia de limites de atraso e jitter para os serviços do tipo 
tempo-real , e (2.) as condições para o funcionamento do mecanismo de CAC, para que 
sejam asseguradas estas garantias. 

Quanto à primeiro parte, desempenho do RCSP-R em relação aos limites do atraso e 
o jitter na saída do escalonador para serviços do tipo real-time, segmentou-se esta análise 
em dois aspectos: (1 .) considerou-se inicialmente um conjunto de serviços do tipo CBR e, a 
seguir (2.) um conjunto de serviços real-time mistos; CBR e rt-VBR. A nossa análise se 
baseia principalmente nas conclusões sobre o desempenho do EDD de Saito [SAI 90], e 
também em análises recentes feitas por Li e Tsai [LI 98] sobre o mesmo assunto. 

Quanto à segunda parte as condições para o funcionamento do mecanismo de CAC 
para que sejam assegurados os limites de atraso e jitter, apresentam-se apenas algumas 
considerações genéricas sobre algumas estratégias que devem ser perseguidas na definição 
do algoritmo de CAC, tendo em vista que este assunto foge do escopo deste trabalho. 
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6.6.1 Limites de atraso ejitter em serviços CBR 

Supondo um conjunto de conexões CBR atendidas por um escalonador baseado na 
disciplina EDD, Li e Tsai [LI 98] demonstraram que, o limite de atraso, dJ(y), de uma célula 
alvo de uma conexão CBRJ, que entrou no escalonador no tempo t, com um IDD = y (y~8i), 
pode ser dado por; 

dl y )= ~~{min{u ~N1 ~+ Ll,sJ,; u+Ll,u ;u}, (6.24) 

em que Sj=min{y-u, '0}. 

Considerou-se nesta expressão que o período de ocupação do escalonador, que 
contém o tempo t, iniciou em um instante tempo (t - .1) e que a célula alvo foi emitida no 
instante (t+u). O período de ocupação do escalonador para a célula y pode ser dada então 
por [t-.1, t+u}. Temos, além disto, as seguintes definições: 

y : valor do IDD no tempo t da célula alvo; 
,1 : Período de tempo qualquer (LL>O), tal que (t-.1) indique o início do período de 

ocupação do escalonador que contém t; 
u : período de tempo tal, que somado ao tempo t, define o tempo de emissão da célula 

alvo em (t+u); 
K : número total de conexões CBR ativas; 
Ni : número de células que entram no escalonador no intervalo de tempo [t-.1, t+u} e que 

são emitidas antes da célula alvo; e 
Si : valor de IDD no tempo t da última célula que entra no escalonador antes da célula 

alvo. 
A derivação detalhada da expressão (6.24) pode ser encontrada no ANEXO I, no final 

deste trabalho. 
Baseado na expressão (6.24), LI [LI 98] demonstrou também que a condição 

suficiente para que não ocorram células over-due é dada por: 

dJ8 j )'5,8j (6.25) 

em que & é o menor due-date inicial (IDDmin = &J de uma conexão CBRJ. Se a condição 
(6.25) estiver satisfeita, LI demonstrou [LI 98] que todas as células CBRJ também 
satisfazem à condição de jitter menor que 'rj. 

Finalmente, o limite do atraso total que sofre uma célula ao passar pelo 
conformador e escalonador pode ser expresso por: 

D) ~ pj + Te + 1 + dj (Ts + 1 ), (6.26) 

em que Te e Ts são respectivamente, o jitter de entrada e saída do fluxo j , e PJ é um 
parâmetro de ajuste de engenharia do RCSP-R. 
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6.6.2 Limites de atraso ejitter em serviços combinados CBR e rt-VBR 

Nesta análise, considera-se tanto o atraso relacionado com os serviços CBRi (i::lj) no 
escalonador CBR de prioridade maior, e o atraso que se verifica no escalonador VBR de 
prioridade dois. Nestas condições, considerando-se uma célula alvo de uma conexão VBRj, 
com um due-date inicial y, o limite de atraso dj (y) desta célula no escalonador, segundo Li 
e Tsai [LI 98], pode ser dado então por: 

d
1
. ( y) = max{min{ uiLc( u,11 )+L ( u,11 , y ) ~ u + 11}} (6.27) 

LI~O v 

Considerou-se, nesta expressão, que o período de ocupação do escalonador rt-VBR, 
que contém o tempo t , iniciou em um instante tempo (t - i1) e que a célula alvo foi emitida 
no instante (t+u) . O período de ocupação do escalonador para a célula y pode ser dado 
então por [t-i1, t+u]. Temos, além disto também, as seguintes definições: 

y : valor do IDD no tempo t da célula alvo; 
i1 : Período de tempo qualquer (LL>O), tal que (t-11) indique o início do período de 

ocupação do escalonador que contém t; 
u : período de tempo tal, que somado ao tempo t , define o tempo de emissão da célula 

alvo em (t+u); 
K: número total de conexões CBR ativas; 
Ni : número de células que entram no escalonador no intervalo de tempo [t-11, t+u] e que 

são emitidas antes da célula alvo 
Si : valor de IDD no tempo t da última célula que entra no escalonador antes da célula 

alvo. 
A derivação detalhada da expressão (6.27) pode ser encontrada no ANEXO li, no final 
deste trabalho. 

Baseado na expressão (6.28), LI [LI 98] demonstrou também que a condição 
suficiente para que não ocorram células over-due é dada por: 

dJ 8j )~8j (6.28) 

em que Ôj é o menor due-date inicial (IDDmin = Ôj) de uma conexão VBRj. 

Finalmente, se houver garantia para uma conexão VBRj, que todas as células estão 
livres de sofrer over-due, então o limite do atraso total que sofre uma célula VBRj ao passar 
pelo conformador e escalonador pode ser expresso por: 

l BT j D 5: d (o ) + 1 (S . - P . ) 
1 1 1 S, . _ P' . 1 1 

1 1 

(6.29) 

Em que (Sj,Pj, BTJ) e (S 'j, P 'j, BT'j) correspondem respectivamente aos descritores 
de tráfego da conexão j na entrada e saída do escalonador. Como porém, muitas vezes, as 
taxas estatística e de pico na entrada e saída do escalonador são idênticas (Sj=S'j e Pj=P'j), 

então a expressão (6.29) se reduz a: Dj ~dJ 8 j )+ BTj . 

UFRGS . 
tr,stituto de lnfonnát1C3 

Bibiioteca 
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6. 7 Arquitetura do modelo de tráfego PCSTS 

Na figura 6.11, apresenta-se a arquitetura completa do modelo de tráfego PCSTS. 
Pode-se distinguir, nesta arquitetura, dois grandes blocos funcionais: os conformadores de 
entrada dos serviços e o bloco de escalonamento. V amos descrever, a seguir, de forma 
resumida, as funcionalidades de cada um destes blocos. 

Para a conformação dos fluxos dos serviços tipo CBR, ABR e UBR, foram adotados 
conformadores de escalonamento virtual simples (CEV), cuja funcionalidade é apresentada 
na seção 3.8.2. Para a conformação dos serviços do tipo nrt-VBR e rt-VBR, adotamos o 
conformador de escalonamento virtual duplo (CEVD), cuja funcionalidade pode ser 
conferida na seção 3.9.2. 

A conformação dos fluxos do tipo rt-VBR e nrt-VBR, além disto, está sujeita a um 
condicionamento baseado em uma informação de realimentação, que é gerada pelo bloco 
de escalonamento, no momento em que uma célula é escalonada para emissão (confira fig. 
4-6). O efeito desta realimentação, como se viu em (6.6.1), assegura que o fluxo na saída do 
escalonador mantém uma conformidade em relação aos parâmetros do seu descritor de 
tráfego e, desta forma, é assegurada a garantia dos QoS desta conexão na interface UNI. 
Lembramos que no capítulo 5 considerou-se, para fins de obtenção do descritores de 
tráfego, o fluxo na entrada dos conforrnadores, portanto antes do bloco escalonador; desta 
forma, decisões em relação à realimentação a partir do bloco escalonador, ainda não 
precisaram ser levados em conta. 

Observa-se que o modelo PCSTS utiliza para as categorias de serviço do tipo VBR 
(tempo-real ou não), uma estrutura integrada de conformador e servidor, baseada no 
modelo RCSP-R. Implementam-se ao todo cinco filas de prioridades estáticas, sendo que as 
quatro filas de prioridade mais alta são atendidas segundo a disciplina EDD, garantindo-se 
desta forma as exigências de QoS destes serviços. 

As duas primeiras filas atendem aos serviços de tempo-real, sendo que a fila de 
prioridade mais alta atende aos serviços do tipo taxa de bit constante (CBR), enquanto a 
segunda fila atende aos serviços de tempo-real com taxa de bit variável (rt-VBR). 

A terceira fila de prioridade atende aos chamados serviços nrt-VBR. A segunda e 
terceira fila de prioridade integram o modelo RCSP-R, cuja principal característica é o sinal 
de realimentação entre escalonador e conformador e, desta forma, é possível assegurar 
garantias de limite de atraso e jitter individual a estes serviço na saída do escalonador. 

A quarta fila atende aos serviços da categoria ABR, que não fazem qualquer 
exigência temporal. Porém, especificam uma certa banda mínima (MCR) para seu 
funcionamento. Para assegurar esta banda mínima (MCR) aos serviços ABR, a fila quatro 
também segue a disciplina de escalonamento EDD, pois só desta forma pode-se garantir 
esta banda mínima para cada serviço. 
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FIGURA 6.11 -Arquitetura completa do modelo de tráfego PCSTS. A inserção do servidor 
integrado RCSP-R é indicado pelas filas de prioridade e conformadores em 
cor cmza. 

A última fila atende aos chamados serviços da categoria do tipo best-effort, ou UBR, 
que não fazem qualquer exigência para seu transporte. Os serviços best-effort ocupam a 
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sobra da banda do enlace de acesso. A fila utiliza uma disciplina de escalonamento simples 
do tipo first come first served (FCFS), já que não há nenhum tipo de exigência ou garantias 
por parte destes serviços. 

Podemos destacar as seguintes caracteristicas mais marcantes do modelo de tráfego 
PCSTS que está se propondo: 

1. Enfileiramento dos serviços por conexão segundo duas grandes categorias: 
serviços tempo-real e serviços não-tempo-real (conferir figura 6.11). 

2. Conformação dos fluxos de tráfego segundo dois esquemas: conformação por 
balde furado duplo de escalonamento virtual (CEVD) para conexões rt-VBR e 
nrt-VBR, e conformador por balde furado de escalonamento virtual (CEV) para 
serviços CBR, ABR e UBR. 

3. Cinco classes de serviço de prioridade estáticas. Em ordem de prioridade 
decrescente observa-se: (1) serviços CBR; (2) serviços rt-VBR; (3) serviços 
nrt-VBR; (4) serviços best-effort com taxa mínima (ABR); (5) serviços best
effort sem maiores exigências (UBR). 

4. Disciplina de escalonamento do tipo earliest due date (EDD) para as quatro 
primeiras filas, ou seja, as categorias de serviço CBR, rt-VBR, nrt-VBR e 
ABR, para desta forma garantir o atendimento das exigências em termos de 
QoS destes serviços. Disciplina de escalonamento do tipo first come first 
served (FCFS), ou FIFO, para a fila dos serviços da categoria UBR, já que não 
fazem maiores exigências quanto a tráfego. 

5. Tendo em vista a garantia de atendimento dos requisitos de QoS de todas as 
classes de serviço segundo as diversas categorias de serviço do ATM Forum 
[ATM 96], o modelo de tráfego PCSTS pode ser considerado um modelo 
otimizado para o ambiente de usuário, segundo a definição na seção 4.3.2. 

Até aqui consideramos somente a inserção dos serviços do tipo VBR (tempo-real ou 
não) no modelo de tráfego PCTS. Para completar a análise do modelo, vamos examinar a 
seguir a inserção das outras categorias de serviço. Inicialmente, examinaremos como se 
dará a inserção dos serviços da categoria CBR; a seguir, os serviços da categoria ABR com 
taxa de serviço mínimo (MCR) do tipo ABR e, por último, os serviços da classe UBR, que 
não fazem maiores exigências em termos de QoS. Mesmo não sendo o objetivo deste 
trabalho a definição de um algoritmo de CAC para o modelo de tráfego PCST, o capítulo 
finalizará com algumas considerações sobre a estratégia, que poderá ser adotada em relação 
ao mecanismo de controle de acesso (CAC) para o modelo de tráfego PCSTS. 

6.7.1 Escalonamento dos serviços ABR no modelo PCSTS 

Os serviços das classes ABR e UBR se enquadram nos chamados serviços de 
melhor-esforço (best-effort) por parte da rede, ou seja, não necessitam especificar um 
descritor de tráfego, mas em contrapartida a rede tampouco assegura qualquer tipo de 
garantia de atraso ou jitter mínimo a estes fluxos. Os serviços da categoria ABR, como é 
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indicado na Tabela 3.1, poderão eventualmente exigir uma taxa mínima MCR (minimum 
cell rate) para determinados serviços, que uma vez aceita pelo mecanismo de CAC na hora 
do estabelecimento da conexão, deverá então ser assegurada por parte do escalonador. 

Para que o escalonador assegure uma taxa mínima MCRj, para uma determinada 
conexão j do tipo ABR, o fluxo é passado inicialmente por um conformador de balde 
furado simples, definido por (Bj, ) .. lj), em que )lj está relacionado com a taxa mínima, 
enquanto a capacidade do balde Bj será um parâmetro de engenharia que estará vinculado 
com a tolerância de rajada (BT), que será levado em conta também pelo mecanismo de 
CAC. Os serviços ABR, com exigência de taxa mínima MCR, são escalonados no modelo 
de tráfego PCSTS segundo uma fila com prioridade igual a 4 (ver figura 6.11), que também 
segue a disciplina EDD e desta forma tem condições de assegurar a taxa mínima a cada 
conexão ABR. 

6. 7.2 Escalonamento dos serviços UBR no modelo PCSTS 

Aos serviços da classe UBR não são assegurados quaisquer tipos de garantias, e 
estes serviços também não fazem nenhum tipo de exigência em relação a qualquer tipo de 
QoS por parte da rede. Os serviços UBR, portanto, consomem as sobras de banda do enlace 
de acesso que não foram utilizadas pelos serviços CBR, VBR e ABR. São utilizados 
conformadores por conexão para estes serviços, para policiar unicamente a taxa de pico 
destes serviços baseados em exigências do mecanismo de CAC. A fila de escalonamento 
destes serviços, portanto, possui a última prioridade no modelo PCSTS e é atendida 
segundo uma disciplina de escalonamento mais simples como a PIFO. 

6.7.3 Estratégias de CAC para o modelo PCSTS 

Tendo em vista que o modelo de tráfego PCSTS foi concebido especialmente para o 
ambiente de usuário, a estratégia de CAC que for definida para o modelo deverá levar em 
conta principalmente três aspectos; (1) a capacidade máxima do enlace físico que dá acesso 
à rede ATM, (2) a dinâmica a ser adotada na divisão da banda entre os serviços CBR e 
VBR na ocupação da banda do enlace e, finalmente, (3) o critério a ser adotado para 
assegurar limites, em relação ao atraso e ao jitter máximos, exigidos pelos serviços de 
tempo-real individuais. Soluções para estas questões, e possivelmente outras, deverão ser 
buscadas quando da definição de um framework para definir um algoritmo de CAC para o 
modelo PCSTS, que fogem do escopo deste trabalho. 

Quando se trata do acesso a uma rede B-ISDN pública, o nível físico é suportado 
pelo SDH [ROC 98], e as interfaces de acesso são padronizadas pela recomendação 1.413 
do ITU [ITU 93]. A capacidade máxima do enlace na UNI definida pela 1.413, se dá 
atualmente segundo duas opções: (1) ou uma interface do tipo STM-4 de 622,08 Mbitis ou 
(2) uma interface do tipo STM-1 de 155,52 Mbit/s (conf. Tabela 4.1). O ATM Forum, por 
outro lado, quando se trata de acesso a redes ATM privativas, definiu diversas interfaces de 
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acesso que vão desde acessos estruturados, via a hierarquia digital PDH e SDH pública, até 
acessos não estruturados em taxas de 25 a 100 Mbit/s (confira seção 4.2.1). 

Uma vez definida a capacidade máxima do enlace da interface, deverá ser feita uma 
divisão desta banda segundo um critério em relação a duas grandes macro categorias de 
serviços: (1) os serviços com exigências em relação à vazão rninima e tempo de tráfego 
(jitter e atraso), como CBR e VBR e (2) os serviços sem estas exigências, ou best-effort, 
como ABRe UBR. A divisão da banda total do enlace de acesso em duas bandas parciais, 
uma para cada macro categoria de serviços, poderá ser feita de forma estática ou dinâmica. 
Na divisão estática da banda, pode ocorrer que, quando for esgotada a banda de uma das 
categorias, a solicitação de uma novo conexão desta categoria seja refugada, pois não pode 
utilizar a banda ociosa da outra categoria. Na divisão dinâmica da banda do enlace de 
acesso contorna-se este problema, desde que a dinâmica desta divisão leve em conta o 
perfil típico de demanda e duração de cada um destes serviços no ambiente de usuário, 
assim caracterizado. Uma banda rninima estática poderá ser assegurada aos serviços do tipo 
best-effort (ABR e UBR), principalmente se for aceita uma garantia de taxa rninima para os 
serviços ABR. 

Para os serviços da primeira categoria (tempo-real), o mecanismo de CAC deverá 
levar em conta, não só se há disponibilidade em termos de banda efetiva no enlace para o 
novo serviço, mas também se há condições de aceitar as exigências quanto aos limites de 
atraso e jitter deste novo serviço. A aceitação ou não da nova conexão pelo CAC estará 
condicionada também a não acarretar prejuízos para os limites de atraso e jitter dos serviços 
de tempo-real já implementados. Esta verificação deverá ser feita em dois níveis ; (1) a nível 
do ambiente do usuário em relação ao escalonador e a interface de acesso e (2) a nível de 
VC, ponto-a-ponto, a nível de rede ATM. 

Em Li e Tsai [LI 98] demonstra-se que se puderem ser evitadas completamente as 
ocorrências do tipo células-vencidas (ou over-due) nos escalonadores, então podem ser 
asseguradas tanto as exigências quanto a vazão (taxa estatística e BT), como os limites de 
atraso e jitter desta conexão. Assim, para que possam ser garantidos limites de atraso e 
jitter para os serviços de tempo-real no RCSP-R, o algoritmo de CAC deverá levar em 
consideração as exigências impostas pela condição (6.25) ou (6.28), dependendo do tipo de 
serviço, ou seja; 

(6.30) 

em que Ôj é o menor due-date inicial (IDDmin = ÔJ) desta nova conexão candidata, seja ela 
do tipo CBR ou VBR. A exigência deve-se verificar, tanto para as conexões já 
estabelecidas, como para a conexão nova. Nesta expressão (6.30), o atraso d i ( 8 i ) será 

calculado a partir da expressão (6.26) se for um serviço CBR e a partir de (6.29) se for do 
tipo VBR. A nova conexão somente será aceita pelo CAC se puderem ser atendidos os 
limites de atraso, vazão ou jitter desta conexão sem prejuízo para as demais conexões já 
implementadas de sua classe. 



7 Simulação e Avaliação de Desempenho do Modelo 

7.1 O Simulador de Rede ns do LBNL1 

O objetivo de nossa simulação é a avaliação do desempenho do modelo de 
tráfego PCSTS, quando submetido a diversas combinações de fluxos e cargas, e 
compará-lo com o desempenho de um modelo de tráfego equivalente, no qual porém, 
em vez da disciplina EDD, será utilizada a disciplina de escalonamento FCFS 2 (ou 
FIFO)- normalmente utilizada como referencial neste tipo de avaliação [SRI 99]. 

Nos últimos anos, o Grupo de Redes de Computadores do Instituto de 
Informática da UFRGS investigou diversas ferramentas de simulação para redes ATM, 
.voltadas principalmente para o controle de tráfego em tempo real. Entre as ferramentas 
mais significativas examinadas destacamos: 

• VISTA, da Universidade do Texas [TUM 96]; 

• ATM-TN, Universidade Saskatchewan, Canadá [MCC 98], [Wll.. 95] e [TEL 
98]; 

• CLASS (Cell Levei ATM Services Simulator) da CSELT (Centro de Studi E 
Laboratori Telecomunicazione) e Technical University of Budapest; 

• DTIX!Miniscope-Plus, da Digital Technology, produto comercial; 

• A TMIHFC Network Simulator do National Institute o f Standard ( NIST); e 

• Network Simulator (ns) da UCBILBNL (Lawrence Berkeley Network 
Laboratory )IVINT Project. 

Na TABELA 7.1 , foram tabuladas as características mais marcantes de cada uma 
destas ferramentas , baseadas nas informações que puderam ser obtidas a partir da 
documentação disponível. Na escolha da ferramenta de simulação mais adequada aos 
nossos objetivos levou-se em conta principalmente fatores como: 

- código da ferramenta aberto e de preferência orientado a objeto (C++); 
- técnica de simulação orientada a eventos discretos ; 
-flexibilidade quanto à topologia e componentes da rede; 

I LBNL: Lawrence Berkeley Network Laboratory 
2 FCFS: First Come First Served 
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-geração de um conjunto amplo de fluxos de tráfego segundo diferentes modelos 
de tráfego; 

- saídas estatísticas flexíveis e configuráveis; 
-facilidades gráficas para plotagem dos resultados; e 
-operação em diversas plataformas de computação (Linux, UNIX, SUN, etc.). 

TABELA 7.1 -Comparativo entre algumas ferramentas de simulação para ATM 

Ferramenta Simulação Código Flexibilidade Linguagem Técnica de Sistema 
(obtenção na WEB) aberto Aplicação Programação Simulação Operacional 

ATM-TN, Vl.O, 1996 SIID média CeC++ Paralela e MS-DOS 
(http://bungee.cpsc.ucalgary.ca) E. discretos UNIX, Linux 

NIST ATM!HFC, V4.1, 1998 sim boa C eX E. discretos UNIX, Linux 
(http://isdn.ncsl.nist.gov) Windows 

CLASS, V6.2, 1998 sim boa c E. discretos VAX,AXP 
Linux, Ultrix 

DTIX/Miniscope, V2.1, 1998 não limitada N.D. N.D. Windows 
(não disponível) NT 

NS(network simulator) V2.0 Sim boa C++ E. discretos UNIX, 
1997, Linux 
(http://www.isi.edu/nsnarnlnsl) 

VISTA, Vl.O, 1996 sim limitada c E. discretos UNIX, 
(http://vip.cs.utsa.edu/systems/pubs/) Linux 

Baseado no levantamento das características operacionais e funcionais que se 
encontram resumidas na tabela 7.1, optou-se pelo Network Simulator ns V2.0, 1997, 
acrescido de alguns módulos adicionais, desenvolvidos e disponibilizados por diversos 
usuários no site da ferramenta ns (http://www.isi.edu/nsnarn!ns/). 

O framework que se utilizou na simulação do modelo de tráfego PCSTS foi 
construído a partir da ferramenta básica do simulador ns.2 (Network Simulator versão2). 
O simulador ns.2 utiliza programação orientada a objeto, implementado em C++, e foi 
desenvolvido no Lawrence Berkeley Network Laboratory [FAL 99]. O ns.2 é urna 
ferramenta de simulação para rede, orientada a evento, e incorpora um módulo de 
extensão, também implementado em C++, que utiliza a linguagem OTcl (Object Tool 
Command Language) do MIT3

, uma versão orientada a objeto da Tool command 
language (Tcl) - que fornece urna interface de comando e configuração muito flexível 
ao ns2. Com as facilidades oferecidas por esta interface, além da linguagem de comando 
Otcl, consegue-se elaborar simulações específicas de forma simples e flexível. 

O simulador ns2 está atualmente integrado ao projeto VINT do qual também 
fazem parte UC Berkeley, USC/ISI, LBL e Xerox PARC, apoiados pelo DARP dos 
EEUU. Urna documentação mais completa sobre o simulador ns.2 pode ser encontrada 
em [FAL 99], enquanto um tutorial objetivo e muito didático sobre o simulador pode ser 
encontrado em [GRA 2000]. 

O simulador ns2, na sua versão básica, oferece suporte para alguns modelos de 
fontes de tráfego ATM, além de alguns escalonadores mais comuns. O módulo gerador 

3 MIT: Massachussets lnstitute ofTechnoliogy 

http://biingee.cpsc.ucalgary.ca
http://isdn.ncsl.iiist.gov
http://www.isi.edu/nsnam/ns/
http://vip.cs.utsa.edu/systeins/pubs/
http://www.isi.edu/nsnam/ns/
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de tráfegos oferece suporte para a geração de fluxos CBR e VBR. Os fluxos VBR são 
gerados a partir de um modelo de tráfego do tipo ON/OFF com distribuições 
exponencial ou Pareto [OLI 98], [SIL 2000]. Nosso objetivo na avaliação do 
comportamento do modelo de tráfego PCSTS foi submetê-lo a diversos tipos de 
combinações de fontes de tráfego e cargas que representassem com a máxima fidelidade 
as condições reais de operação do modelo PCSTS. Para isto implementou-se, como será 
apresentado nas seções 7.3 e 7 .4, alguns modelos de geração de tráfego, tanto para 
fluxos VBR como CBR, que permitissem uma ampla flexibilidade na sua utilização. 

7.2 A implementação do Escalonador RCSP-R no Simulador ns2. 

Para a implementação do escalonador RCSP-R (ver seção 6.5) foi utilizado um 
módulo de software modificado do escalonador RCSP desenvolvido originalmente por 
Srikar [SRI 99] , e que nos foi cedido gentilmente pelo autor para a avaliação do nosso 
modelo de tráfego. 

Na seção 6.3.1, mostrou-se que o RCSP integra a classe dos escalonadores do 
tipo arquitetura integrada, formada basicamente por um bloco conformador e um bloco 
escalonador, que atuam de forma integrada. O bloco conformador é constituído de um 
conjunto de conformadores, um por fluxo , do tipo escalonador virtual duplo (CEVD), 
para os serviços das categorias VBR e ABR e do tipo escalonador simples (CEV) para 
os serviços das categorias CBR e UBR (confira tabela 5.10). Deve-se observar, porém, 
que esta decomposição em conformadores múltiplos, por conexão, não implica que 
tenhamos necessariamente múltiplos conformadores físicos. 

O funcionamento básico do RCSP pode ser descrito da seguinte forma: No 
momento da chegada de uma célula em uma conexão, é calculado o tempo de 
elegibilidade desta célula pela relação (6.13). O conformador manterá a célula num 
buffer até o momento em que ela se tomará elegível. Esta dinâmica de manter as células 
até se tomarem elegíveis significa a implementação e manutenção de um conjunto de 
temporizadores. Esta tarefa é relativamente complexa e, além disto, requer 
funcionamento em tempo real. Para contornar este problema Brown, [BRO 88] sugere 
um método com grau de complexidade O( 1) baseado em filas de calendário, como foi 
utilizado posteriormente por Rexford [REX 97] conforme está resumido na seção 6.3.3. 
Os temporizadores, portanto, podem ser gerenciados de forma mais simples através de 
um mecanismo de filas de calendário. 

Na figura 7.1, apresenta-se uma visão geral da implementação do RCSP-R 
baseado no mecanismo de fila de calendário. O conformador consiste de um relógio e 
um calendário. O calendário é formado por uma lista circular de ponteiros indexados 
por tempo. Cada ponteiro aponta para uma lista de células concatenadas, que contém as 
células das diversas conexões ativas (na figura identificadas pelas letras A, B ... J, K). 
As células nas listas contém, além disto, informação sobre o nível de prioridade a que 
elas pertencem. O relógio avança segundo um intervalo de tempo fixo chamado tique. A 
cada tique do relógio, todas as células da lista apontada pelo ponteiro do tempo atual são 
transferidas para as filas de escalonamento. O nível de prioridade das células é usado 



158 

para decidir a fila de prioridade correspondente em que a célula deverá ser enfileirada. 
A cada chegada de uma célula, o tempo teórico de emissão TTE é calculado em 
unidades de tiques, ou seja TTE=>L TT1.1tiquej. 

Realimentação i--------------------------------------------------------------------------: 
~- --- · -·- · - · - · - · -·- - -~- - -·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -·-·-·- · -·-·- - ~ ~- · - · - · - · - · - · - · - · - - - · ~ · - · - · - i 

: i Conformado r Classificação das células por i : 
; 

1 
TIE em listas de calendário i : 

' I I 

! ; ' Escalonador 
~ ! I 

~ ! I 

~ ~ I 

! ! I 
I I 

i i 

' 
~ ~-..................... ,_,,,,,_,,, .....•. --........ -;.·"''' ' ''''''''''' ' '' ' ' ' ' - ·•··· ··- · ·- ········ .. ··· 
I 

' 
I 

Fila circular de calendário 

I 

I 

Ftlasde 
prioridades com 
disciplina EDD 

··- ·-·-·-·- ·-·-·-·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·- L •-'- • - · - •- •- • - · - • - · - •- • - · - '-· 

FIGURA 7.1 -Implementação do escalonador RCSP-R utilizando filas de calendário 

Para um conformador que controla um fluxo caracterizado através de um 
descritor de tráfego definido por; (PJ, SJ, B1j), onde PJ é o intervalo mínimo entre 
chegada das células, SJ é intervalo médio entre as chegadas e B1j a tolerância à rajada da 

conexão j , o tempo teórico de emissão da primeira célula TTE; será dado por: 

em queTAJ corresponde ao tempo atual de chegada da primeira célula da conexão j. O 

tempo teórico de emissão ITE J , da k-ésima célula da conexão j , será calculado pela 

relação: 

TTE J = max{TTEJ-1 ,TAt 1
} + S j, (7.1) 

em que TTEt corresponde ao tempo teórico de emissão da célula de ordem k-1 

Se TTE é igual ao tempo de relógio atual, a célula é enfileirada imediatamente na 
fila de prioridade correspondente do escalonador, caso contrário, a célula é acrescentada 
à fila de calendário correspondente ao valor de TTE. Como o calendário é mantido 
como uma lista circular, uma função módulo pode ser usada para achar a entrada de 
uma determinada lista, correspondente a um determinado valor de TTE. 

Ao recobrar as células correspondentes a um tique, deve-se verificar se o tempo 
de elegibilidade das células corresponde efetivamente ao tempo atual , ou a algum tempo 
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futuro, que também é indexado na mesma entrada do calendário. Esta estrutura de dados 
e o mecanismo de filas de calendário facilitam em muito a implementação do RCSP. 

A extensão ao mecanismo de escalonamento RCSP que pode proporcionar a 
garantia quanto ao limite de atraso, consiste em um sinal de realimentação da saída do 
escalonador que é gerado quando a célula anterior k-1 é efetivamente escalonada, e que 
caracteriza o algoritmo RCSP-R. O cálculo do tempo teórico de emissão TEE da k
ésima célula será efetivado, portanto, somente a partir do recebimento deste sinal que 

será engatilhado a partir do instante real de emissão da célula anterior TREJ-1
. As 

relações iterativas de (7.1) serão escritas agora como: 

TTE~ =TAJ 

(7.2) 

Nesta expressão, a única diferença em relação a expressão (7.1) é o instante a 

partir do qual é calculado o tempo teórico de emissão TTE ~ da célula k. Enquanto em 

(7.1), este tempo é calculado em relação ao tempo teórico de emissão da célula 

anterior TTE ;-
1 

, agora o tempo teórico de emissão da célula k será calculado a partir do 

tempo real de emissão da célula k-1, dado por TREr 1 
• Através deste artifício, estende

se a garantia dos QoS das conexões, que eram asseguradas pelo conformador, agora 
também é assegurada na saída do escalonador. As filas de prioridade são atendidas pela 
disciplina de escalonamento EDD, conforme discutido na seção 6.5. 

7.3 Modelagem de Fontes de Tráfego no ns2 

Através da modelagem estocástica de uma fonte de tráfego, busca-se descrever 
da forma mais precisa possível as suas propriedades estatísticas. Um modelo estocástico 
para uma determinada fonte de tráfego deveria ter, na medida do possível, poucos 
parâmetros e que cada um deles estivesse relacionado diretamente com uma 
determinada propriedade da fonte de tráfego. Assim, com a variação de um destes 
parâmetro, pode-se investigar o comportamento de um sistema de controle de tráfego 
em relação a esta característica específica. 

Os serviços ATM das categorias ABR, UBR e VBR podem ser todos 
enquadrados em uma grande macro categoria que podemos chamar de VBR genérica. 
Fontes de tráfego do tipo VBR genéricas são atualmente a grande realidade dos fluxos 
de tráfego geradas pelas aplicações que se observam em redes de banda larga. A 
característica mais importante destes fluxos é a sua natureza essencialmente em rajadas, 
o que toma difícil tanto a sua modelagem como o seu controle. 

7.3.1 Modelagem de Fontes de Tráfego CBR 

As células destes serviços são escalonados em uma fila que tem a maxtma 
prioridade, seguindo uma disciplina de escalonamento EDD. Em vista da característica 
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determinística destes serviços (taxa constante), estes serviços são conhecidos também 
como emuladores de canais digitais. Não faz sentido para este tipo de serviço a 
utilização de realimentação na disciplina EDD (conf. 6.5.2). Assumiram-se conexões 
CBR idênticas, cada uma emulando um canal digital do tipo El , não estruturado4

, com 
uma taxa nominal R = 2,048 Mbit!s cada. 

Considerou-se um descritor de tráfego na entrada definido por (T, r-e), e na saída 
um descritor dado por (T, -rs), em que T corresponde ao espaçamento mínimo entre as 
células, enquanto Te o jitter máximo na entrada e -rs o jitter máximo do fluxo na saída do 
escalonador. 

O simulador gera um fluxo de células na entrada do conformador de acordo com 
a seguinte regra. A chegada da k-ésima célula é gerada inicialmente segundo um pseudo 
tempo de chegada teórico TCTk - x, em que x é uma variável probabilística cujo valor, 
com uma probabilidade r, é escolhido entre [0, Te]. O jitter típico tolerado em serviços 
CBR deve atender à condição de Te ::; T. A probabilidade de ocorrência de x = O, então, 
pode ser calculada pela probabilidade 1 - r. Lembrando que a equação recursiva para 

uma conexão j é dada por (6.19) TTE~ =TTEt 1 +Tj, então, o tempo de chegada real 

(TA) na simulação, para uma conexão CBR, será dado por: 

Tf\ =max[Tc~ -xlrA;-1 +1} (7.3) 

O valor de TA será sempre um inteiro e em unidades de time-slots. O fluxo CBR 
assim gerado está em conformidade com o descritor de tráfego (T, Te). 

7.3.2 Modelagem de Fontes de Tráfego VBR genéricas 

A modelagem de um fuxo VBR genérico5 requer o atendimento dos três 
parâmetros do descritor de tráfego (Pe, Se, Bte) da conexão. Pode-se gerar um fluxo de 
células na entrada do conformador de uma forma simplificada de acordo com a seguinte 
regra. A chegada da k-ésima célula é gerada inicialmente segundo um pseudo tempo de 
chegada teórico TCTk - x, em que x é uma variável probabilística cujo valor, com uma 
probabilidade r , é escolhido entre [0, BTe]. Lembramos que o valor de BTe deve 
satisfazer a relação (3 .1) estabelecida pelo ATM Forum. A equação recursiva para o 
tempo de chegada real (TA), na simulação de uma conexão j qualquer do tipo VBR, será 
dada então por: 

(7.4) 

Pode-se observar que TA, nesta expressão, será sempre um número inteiro de 
unidades de time-slots, e o fluxo VBR gerado segundo a expressão (7.4) estará em 
conformidade ao descritor de tráfego (Pe, Se, BTe) dessa conexão. Os fluxos VBR 
gerados segundo esse algoritmo simples simulam, de forma aproximada, fluxos reais de 
algumas aplicações e permitem avaliar de forma aproximada modelos de tráfego reais 

4 Canal não-estruturado, neste caso, indica que o canal não está inserido no sistema PDH e portanto não 
há perda de banda com cabeçalhos da estrutura PDH, ou seja, a taxa efetiva do canal é de 2,048 Mbit/s 
[ROC98]. 
5 Em fluxos VBR genéricos podem ser incluídos serviços do tipo ABRe UBR. 
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[GON 2000]. Apresenta-se a seguir uma modelagem mms refinada que atende 
principalmente aplicações de vídeo. 

7.3.3 Modelagem de Fontes de Tráfego VBR para Vídeo codificado :MPEG 

Um dos fluxos de dados VBR mais importantes em redes ATM é o representado 
pelos serviços de vídeo. Espera-se em futuro próximo, que o tráfego de fontes de vídeo 
represente uma porção substancial do tráfego total a ser transportado pelas emergentes 
redes de banda larga [HEY 96] . Tendo em vista as múltiplas formas de codificação 
destes fluxos, aliada à variação enorme de suas formas (qualidade) e conteúdos, fez com 
que nos últimos anos surgisse na literatura uma avalanche enorme dos mais diferentes 
tipos de modelos, cada um com aderência maior ou menor a um determinada conjunto 
de características de um fluxo VBR. Resumos e alguns modelos significativos sobre 
fluxos de vídeo VBR, podem ser encontrados em [MEL 92], [FRO 94], [ENS 95], 
[HEY 96] e [ENS 98]. Apresenta-se, a seguir, uma modelagem de fluxos de vídeo que 
foi integado ao gerador de fluxos do simulador 

Fluxos de vídeo podem ser codificados tanto como serviços CBR como VBR, no 
entanto, possuem diferenças fundamentais. Ao contrário da codificação de vídeo CBR, 
em que a qualidade do vídeo varia com a complexidade dos quadros, na codificação de 
vídeo VBR, o vídeo apresenta uma qualidade constante. Por este motivo, além do fato 
de que fluxos de vídeo VBR podem ser multiplexados de forma otimizada na busca de 
um ganho estatístico na utilização eficiente do enlace, fez com que os fluxos de vídeo 
com codificação VBR predominem atualmente em redes ATM. Consideraremos na 
avaliação do modelo de tráfego PCSTS principalmente os fluxos de vídeo VBR, já que 
fluxos de vídeo CBR são triviais do ponto de vista de análise estatística e modelagem, 
como foi apresentado na seção anterior. 

O vídeo comprimido que é emitido na saída de um codificador de vídeo, 
normalmente é do tipo VBR. Para a avaliação do modelo de tráfego PCSTS, optou-se 
pelo desenvolvimento de um gerador de tráfego de vídeo VBR, que permitisse a 
simulação de diferentes tipos de fluxos de vídeo codificado. O gerador de fluxos de 
vídeo desenvolvido como parte integrante do nosso simulador permite a simulação de 
uma ampla gama de tipos de vídeo através da definição de diferentes variáveis 
aleatórias associadas a diferentes funções de distribuição de probabilidade. 

Atualmente, a codificação de vídeo mais utilizado é o sistema de codificação 
segundo os padrões do l\1PEG (Moving Picture Experts Group) [GAL 91]. A seqüência 
de entrada de um codificador l\1PEG consiste de uma série de quadros, cada um 
contendo um arranjo bidimensional de picture elements (pels). O número de quadros 
por segundo, bem como o número de linhas por quadro e de pels por linha, dependem 
de uma norma definida a nível de país. Um algoritmo de compressão é utilizado para 
reduzir a taxa de dados, antes de transmitir o fluxo de vídeo pela rede. Pela compressão 
é reduzida a redundância espacial e temporal do fluxo de dados do vídeo. A redundância 
espacial é reduzida por transformações no domínio freqüência do tipo discrete cosine 
transform (DCT), além de codificações para minimizar a entropia. A redundância 
temporal é reduzida através de predição de quadros futuros baseada em vetores de 
movimento (interpolações predictivas e/ou anteriores). Para isto, são utilizados três tipos 
de quadros (conf. figura 7.2 ): 
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Quadros do tipo intraframes (quadros I) que utilizam somente compressão 
intraframes 

Quadros do tipo interframes (quadros B e P), que são transmitidos entre os 
quadros I. Podem ser de dois tipos; quadros P (predicteá), com 
codificação baseada somente no passado, e quadros do tipo B 
(codificação bidirecional ou interpolação) com codificação baseada tanto 
em quadros passados como futuros (confira figura 5.5). 

Um segmento de vídeo consiste de uma seqüência de cenas, que por sua vez são 
constituídos de múltiplos quadros. No início de cada cena, é necessário transmitir um 
quadro completo, chamado de quadro I (intraframe); porém, os quadros subsequentes, 
chamados de interframes (formado por quadros Bequadros P), poderão ter uma grande 
quantidade de informação redundante, já contida no primeiro quadro. É suficiente, 
portanto, transmitir nestes quadros apenas as diferenças em relação ao primeiro quadro, 
ao invés do quadro completo. Assim, é necessária uma alta taxa para a transmissão do 
primeiro quadro que compõem uma cena, enquanto uma taxa mais baixa é suficiente 
para os quadros subsequentes B e P da cena. 
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p p 
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----... ~ i, Is tempo de I quadro 
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' 7:2 quadros I 
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FIGURA 7.2- Exemplo de uma codificação de vídeo MPEG com GOP (N=6, M=3), 
padrão IBBPBB de 24fps. 

A seqüência de repetição dos diferentes quadros é fixa e periódica, determinada 
através do Group of Pictures (GOP). O padrão GOP é caracterizada através de dois 
parâmetros; N e M , que definem a distância entre quadros I e os quadros P 
respectivamente. O tamanho dos quadros segue tipicamente a relação I> P > B, como 
pode ser observado no exemplo da figura 7.2. Assumimos também em nossa 
modelagem que os quadros são espaçados uniformemente, e emitidos a uma taxa 
constante típica de 30 quadros por segundo. 
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Heyman [HEY 96] demonstrou, a partir de estatísticas levantadas para diferentes 
tipos de vídeo, que não é possível definir um modelo único, baseado apenas em alguns 
poucos parâmetros físicos significativos do vídeo e desta maneira pretender atender a 
qualquer tipo de vídeo. Heyman sugere para a modelagem de fontes de vídeo MPEG, 
uma combinação de três parâmetros, que representam três variáveis aleatórias, cada uma 
obedecendo uma determinada distribuição probabilística e cobrindo os seguintes 
aspectos de um vídeo MPEG: 

(a) a duração das cenas, ou seja, o comprimento das cenas (tempo), 
(b) o número de células nos quadros de mudança de cena (tamanho dos quadros I) 
(c) o número de células nos quadros intermediários das cenas (tamanho dos quadros 

B eP). 

A questão que se impõe agora é a seguinte; qual a função de distribuição mais 
adequada para cada um destes parâmetros estatísticos? Cada um destes parâmetros, 
dependendo do tipo de vídeo, segue uma distribuição de probabilidade diferente. 
Observou-se que, o que parece uma distribuição adequada para um determinado vídeo, 
já não o é para outro. 

No estudo estatístico de diferentes tipos de vídeo feitos por Heyman [HEY96] , 
sugerem-se três distribuições estatísticas que podem ser consideradas como candidatas 
para descrever os três parâmetros aleatórios: a distribuição Garnma, a distribuição de 
Weibull e a distribuição Paretto [ROB 96]. Num estudo posterior de Enssle [ENS 98], 
no entato, sugere-se além destas distribuições também a distribuição log-normal e a 
distribuição exponencial negativa. No anexo IIT, podem ser encontradas as funções e os 
parâmetros mais importantes destas distribuições. Para permitir algumas comparações 
entre as diversas funções de distribuição, Heymann sugere a definição de dois 
parâmetros equivalentes para cada uma destas funções de distribuição, chamados por 
ele de fator de escala (À) e fator de forma ou conformação (a) respectivamente. As 
funções de distribuição neste caso podem ser escritas como: 

1.) Distribuição Gama (a, À) ; 

Àa xa-1 
f c (x)= T(a) e-ÀX, comx,À, a> O 

onde T( a) é a função gama definida por: T( a)= f ta-l e-x dx. 

2.) Distribuição de Weibull(a, À), mais usada a função de distribuição 
complementar: 

- ÃP 
Sw( x)=l-e , com x, À, a> O 

3.) Distribuição generalizada de Paretto; tem dois fatores de escala (k, À,) e um 
fator de forma (a). 

1 ( a + k p,a xk-l 

fp ( x )= l(a)l( k )( À+x f+a com x , a, À, k >O. 

4.) Distribuição Exponencial Negativa; só tem fator de escala (À) pois o fator 
de forma a =1 . 

f x( x)=Àe-:Ax com x e À>O. 
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5.) Distribuição Lognormal( J.L,a 2
) ; pode se aproximar fazendo-se À:::::: cr"2, e a 

:::::; J.l. o 

I I - (In( y )-}1 % ' + 
fr( y) = ~ e 2

"" . com y e J.1 E IR e CJ >O 
-v 2nCJ 2 Y 

Heyman [HEY 96] também demonstrou que a distribuição de Paretto pode 
conter a distribuição complementar de Weibull e, em condições especiais, também a 
distribuição gama. Na modelagem de fluxos VBR, a escolha da distribuição mais 
adequada para a geração aleatória dos diferentes componentes do fluxo está fortemente 
relacionada com o tipo de vídeo que se quer modelar. Assim, a distribuição do intervalo 
de duração das cenas em vídeos muito movimentados, como o filme Star War, ou um 
jogo de futebol, se aproximam mais da distribuição de Pareto e Lognormal [ENS 98]. Já 
vídeos com menos mudanças de cena estão mais próximos da distribuição de Weibull, 
enquanto vídeos como pouca movimentação, como um noticiário, se aproximam mais 
da distribuição Gama [ROB 96], [MEL 93]. 

Em [ROB 96] é apresentado um levantamento das características estatísticas de 
quinze vídeos que vão desde talk show e noticiário até filmes mais movimentados como 
conida de carros e jogo de futebol. Dividimos os vídeos segundo estas duas classes e 
obtivemos os valores médios dos parâmetros estatísticos de cada classe. Na Tabela 7.2, 
apresentam-se os valores médios dos parâmetros estatísticos de cada classe. Observa-se 
claramente que não há uma caracterização estatística precisa, considerando-se apenas o 
primeiro momento dos vídeos (yi=CoV). 

TABELA 7.2- Características estatísticas médias para filmes do tipo pouca e muita 
movimentação [ROB 96]. 

Quadros GOPs 
Tipo de Taxa de Group of Pictures pattem: IBBPBBPBBPBB 

Compressão 
Vídeo média Tamanho Co V Explosividade Tamanho Co V Explosividade 

médio [bits] médio T. picorr. média médio [bits] média T. picorr. média 

Vídeos de 203,85 14,68kbit 1,27 10,65 176,22kbit 0,415 3.58 
movimentação 

LENTA 
Vídeos de 147,50 19,25kbit 0,99 8,24 230,96kbit 0,425 3.93 

movimentação 
RÁPIDA 

Característica 173,80 17,12kbit 1,12 9,97 205,42kbit 0,42 3,75 
média 

Num estudo apresentado por Heyman [HEY 96], sugere-se uma caracterização 
para as distribuições estatísticas de um fluxo de vídeo baseado nos diversos momentos 
associados a um determinado parâmetro estatístico. A seguir, apresentam-se as idéias 
básicas deste método. 

Consideremos uma variável aleatória. X qualquer e seja J.L = E( X ) o valor 

esperado de X (ou primeiro momento central) e a 2 = Var( X) a variança desta variável X. 

Vamos definir também que J.L 3 =E~ X - J.L )3
] corresponde ao momento central de ordem 

três de X. Podemos definir então, como sugere Cox, um coeficiente de variação y1 dado 

por, Y1 =CY/J.l e um momento padrão de ordem três como sendo: y3 =J.1)CY3
• Heymann 
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[HEY 96] demonstrou que para as principais distribuições consideradas, os coeficientes 
YJ e y1 são independentes do fator de escala. Apresentou também curvas de variação 

deY1 versus y 3 para algumas distribuições conhecidas, e localizou os momentos (yi , p) 

de diversos tipos de vídeos neste gráfico. Observa-se que os momentos destes vídeos 
localizam-se próximos a algumas das curvas de distribuição consideradas, podendo-se 
desta forma identificar a distribuição mais adequada para um determinado parâmetro 
estatístico para um determionado vídeo. Com base nesta caracterização, podem-se 
adotar alguns critérios na escolha das distribuições e seus coeficientes para fins de 
simulação. 

O gerador VBR simulado, além disto, assume que a transmissão da fonte VBR 
se dá de tal forma que as células correspondentes a um quadro são espaçadas 
uniformemente sobre o tempo fixo entre os quadros (-r=33ms), ou seja, a rajada do 
quadro é espalhada sobre o intervalo -r entre quadros. Para uma determinada fonte VBR, 
portanto, podem ser definidos o tipo de distribuição e os correspondentes parâmetros 
associados a esta, além de um parâmetro de escala. Através do parâmetro de escala 
pode-se determinar, por exemplo, o intervalo de distribuição da duração da mudança de 
cena de um vídeo ou o intervalo de distribuição do tamanho dos quadros iniciais (I) ou 
do tamanho dos quadros intermediários (B e P). O fator de escala também permite a 
modelagem de diferentes resoluções do vídeo. Na figura 7.3 , apresenta-se como 
exemplo a geração de um fluxo VBR simples, segundo a distribuição gama de ordem 
150, fator de escala À= 30 e fator de forma a= 3, de um total de150 amostragens. 
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FIGURA 7.3 - Exemplo de um fluxo VBR simples gerado segundo a distribuição gama 
de ordem150, fator de escala À= 30 e fator de forma a= 3 e um total de150 

amostragens. 

Utilizou-se nas nossas simulações uma modelagem de um fluxo de vídeo VBR 
típico. Para isso, considerou-se a distribuição gamma para a variação do comprimento 
das cenas (número de quadros) e a distribuição lognormmal , tanto para a variação do 
tamanho dos quadros iniciais (quadros 1), como do tamanho dos quadros intermediários 
(quadros B e P), em unidades de kbits [ENS 98]. Os parâmetros de escala e forma foram 
escolhidos de tal forma que tivéssemos variações na duração das cenas da ordem de 2 a 
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8 segundos e variações no tamanho dos quadros iniciais da ordem de 10 a 150kbits, 
enquanto para os quadros intermediários considerou-se uma variação do tamanho dos 
quadros da ordem de 5 a 60kbit [BAS 2000]. 

7.4 Cenários de Simulação e Resultados Experimentais 

Para obtenção de resultados numéricos, tanto por métodos analíticos como por 
simulação, que permitissem a avaliação de desempenho do modelo de tráfego PCSTS, 
considerou-se como enlace de acesso à rede ATM um canal digital do tipo STM16 do 
sistema digital síncrono (SDH), com uma taxa bruta de 155,52 Mbit/s, que corresponde 
a uma taxa útil de inserção de células de 149,76 Mbit/s [ROC 98]. Para verificar o 
comportamento do escalonador em função das diversas categorias de serviço, optou-se 
inicialmente por uma carga homogênea do modelo, ou seja, com serviços de uma 
mesma categoria. Para se obter um comparativo do desempenho, simulou-se o 
escalonador, tanto para a disciplina de escalonamento EDD, como FIFO. Para as 
categorias de serviço rt-VBR e nrt-VBR, além disto, foi considerada a disciplina EDD, 
com realimentação e sem realimentação, para salientar a influência desta sobre os fluxos 
na saída do escalonador. Finalmente, considerou-se um mix de serviços heterogêneos 
para obter o comportamento do escalonador em condições mais realísticas de carga. 

TABELA 7.3- Resumo das características dos diversos cenários experimentais 

Ambientes Disciplinas de 

Experimentais Escalonamento 

Escalonamento EDD 
de serviços CBR FIFO xEDD 

Escalonamento EDD(c/Real)* e 
de serviços EDD(s/Real)** 

CBReVBR 

Escalonamento EDD(c/Real) e 
de serviços EDD(s/Real) 
CBR, VBR FIFO 

* EDD (e/Real): EDD com realimentação 
** EDD (s/Real): EDD sem realimentação 

Número de 

Serviços 

50 serviços CBR 
25 serviços CBR 

10 serviços CBR 
45 serviços VBR 

1 O serviços CBR 
45 serviços VBR 

Descritor de Tráfego Condições de 

Entrada saída Contorno 

T=73,13 'te=60 T=73,13 'ts=50 p=45 e 0=36 
T=73,13 'te=60 T=73,13 'ts=50 p=25 e o=l6 

T=73,13 'te=25 T=73 ,13 'Ls=IO p=20e 
Pe=3 Se=73, 13 Ps=3 Ss=73,13 0=54,13 
BTe=l 600 BTs=200 

T=73,13 1:e=25 T=73 ,13 'Ls=IO p=20e 
Pe=3 Se=73,13 Ps=3 Ss=73 ,13 0=54,13 
BTe=l600 BTs=200 

Na tabela 7.3, apresenta-se um resumo das características dos diversos cenários 
experimentais aos quais se submeteu o escalonador do modelo de tráfego PCSTS. 
Foram definidos três ambientes distintos de análise e simulação: 

1.) A vali ação de desempenho quanto a atraso e jitter de serviços CBR com 
disciplinas de escalonamento EDD e FIFO. 

2.) Avaliação de desempenho quanto a atraso e jitter de serviços CBR e VBR e 
disciplina de escalonamento EDD, com e sem realimentação. 

6 O STMl no sistema SDH é equivalente ao STM3C do Sonet 
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3.) A vali ação de desempenho em relação ao ganho estatístico do MUX 
considerando-se um mix de serviços CBR, VBR e ABR; disciplinas de 
escalonamento EDD e PIFO 

Salientamos que as cargas em cada cenário foram definidas de tal forma que a 
carga total dos serviços ficasse aquém de um limite máximo estimado do sistema. Esta 
restrição se impõe tendo em vista a ausência de um algoritmo dinâmico de CAC em 
nossa modelagem. Para a validação do modelo, confrontaram-se também os valores do 
atraso e do jitter total dos serviços de tempo real, obtidos por métodos analíticos com os 
valores obtidos por simulação. 

7.4.1 Escalonamento de serviços CBR 

Como primeiro cenário experimental considerou-se a chegada de 50 serviços da 
categoria CBR. As células destes serviços são escalonados em uma fila que tem a 
máxima prioridade, seguindo inicialmente uma disciplina de escalonamento EDD. Em 
vista da característica determinística destes serviços (taxa constante), por isso também 
conhecidos como serviços emuladores de canais digitais, não faz sentido para estes 
serviços a utilização de realimentação na disciplina EDD (conf. 6.6.1.2). Para facilitar a 
análise, assumiram-se conexões CBR idênticas, cada uma emulando um canal digital do 
tipo El , não estruturado7

, com uma taxa nominal R= 2,048 Mbit/s cada. 

Considerou-se um descritor de tráfego na entrada definido por (T, Te), e na saída 
um descritor dado por (T, Ts) , em que T corresponde ao espaçamento mínimo entre as 
células, enquanto Te o jitter máximo na entrada e Ts o jitter máximo do fluxo na saída do 
escalo nado r. 

Para facilitar a análise, todos os tempos foram normalizados em relação à fatia 
mínima de tempo (time-slot) do enlace (E), dado por é= 4241149,76 = 2,831f.1S. Nestas 
condições, teremos que o espaçamento mínimo entre as células para estes serviços CBR 
será; 

Te = 424/é R= 73,13 time slot 

Para o jitter máximo do fluxo, na saída do escalonador, assumiu-se um valor de 
rs = 50ts (time slots) , para um jitter de entrada máximo de Te = 60ts. Lembrando que o 
parâmetro pJ deve satisfazer a condição re ~ p ~ max{O, Te -rs}, ou seja, 60;? p;? 10, o 
que nos levou a adotar p = 45ts. 

Corno estamos considerando fluxos homogêneos, o limite da região de admissão 
de conexões (CAC) corresponde ao valor mínimo do inicial due-date , ou seja, para cada 
célula devemos ter que d( 8) :::; 8 em que 8 corresponde ao due-date inicial mínimo das 
conexões CBR, dado por: 

8 = min{ Ts, p -Te + Ts + 1} ={50, 36} = 36, 

e, portanto, d( 8) :::; 36. O atraso dJ( 8) que sofre urna célula alvo qualquer de um uma 
conexão j pode ser calculado por (6.24). A figura 7.4 apresenta os resultados obtidos 
através deste cálculo analítico. 

7 Canal não-estruturado indica que o canal não está inserido no sistema PDH e portanto não há perda de 
banda com cabeçalhos da estrutura PDH, ou seja, a taxa efetiva do canal é de 2,048 Mbit/s [ROC 98] . 
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O atraso limite máximo (6.26), nestas condições, será dado por; 
DJ ::; PJ + 're + 1 + dj (rs +1), OU 

DJ ::; 97 + dj ( 'rs + 1 ). 
Nesta relação, dJ ( rs + 1) é calculado através da expressão (6.24 ), para cada combinação 
de fluxos CBR na entrada do escalonador. Na figura 7.5, apresenta-se a curva de limite 
do atraso máximo (D) também obtida de forma analítica. O mesmo atraso limite 
máximo (D) foi obtido também através de simulação e pode ser observado na mesma 
figura. Nota-se observando as duas curvas a boa aderência entre a curva analítica e a 
curva obtida por simulação. 

Na figura 7.6, apresentam-se as curvas limites de atraso para os mesmos canais 
CBR (El), porém diferentes tolerâncias de jitter. Observa-se que há um acentuado 
aumento no atraso total do fluxo com o aumento do jitter na entrada. A figura apresenta 
também a influência do parâmetro de projeto p sobre o atraso total do RCSP-R. 

Para comparar o desempenho do modelo sob condições de tráfego pesado e 
diferentes disciplinas de escalonamento, aplicou-se fluxos CBR idênticos definidos pelo 
descritor de tráfego (T= 73,13 e re=60) e (T=73,13 e rs=50) com p=25 e 8=16. O 
número máximo de conexões nestas condições está limitado a 16 (ver figura 7.4). 
Aplicou-se um número maior de conexões que o limite de CAC, e usou-se como 
métrica de avaliação a razão de células não conformes ao jitter. Os confonnadores 
foram implementados de forma idêntica, enquanto um escalonador foi implementado 
segundo a disciplina FIFO, e o outro segundo a disciplina EDD. A figura 7.7 mostra a 
razão de violação de células em relação ao número de conexões, observada na saída dos 
escalonadores EDD e FIFO. Observa-se que o escalonador EDD apresenta uma razão de 
células não conformes bem menor do que a fila FIFO, o que está de acordo com o que 
foi previsto também em [SAI 90]. 
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FIGURA 7.4- Limite de atraso contra número de conexões CBR (canais El não 
estruturados) e duas opções de parâmetro de projeto (p=25 e 45). 
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FIGURA 7.5- Curvas de limite de atraso total (D) obtidas por simulação [BAS 2000] e 
analiticamente. 
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FIGURA 7.7- Comparação de desempenho EDD e PIFO usando como métrica razão 
de células não conformes com tráfego CBR pesado [BAS 2000]. 

7 .4.2 Escalonamento simultâneo de Serviços CBR e VBR 

Para este cenário considerou-se um conjunto de conexões CBR como tráfego de 
fundo sobre o qual são adicionadas conexões VBR idênticas a partir do gerador de 
tráfego definido pela expressão (7.4). Como carga de fundo, consideraram-se dez 
conexões CBR idênticas, definidas pelos seguintes descritores de tráfego: 

Entrada, (T, -r)= (73,13 , 25); 

Saída, (T, -rs) = (73,13,10). 

Considerou-se como parâmetro de projeto para estas conexões, p = 25 ts. 
Para os serviços VBR consideraram-se conexões com taxa estatística equivalente 

a um canal E1 (1/SCR = 73,13ts), todas idênticas e definidas pelos seguintes descritores 
de tráfego: 

Entrada; (Pe, Se, BTe) = (3 , 73.13, 400) 

Saída; (Ps, Ss, BTs) = (20, 73 .13, 200). 

Nestas condições o due-date inicial (ÕvBR) para estas conexões será dado por: 

ÕVBR = min{ Ss - BTs + 1, Ps} 

ÔVBR = (73,13- 20 +1 , 200) = 54,13 

Portanto, para assegurar os limites de jitter e atraso, devemos ter que d(ÕvBR) ::::; ÕvBR, ou 
seja, define o limite do número de conexões que podem ser admitidas. Pela expressão 
(6.27) pode-se calcular os valores limites de atraso d(y) para cada combinação de 
conexões VBR na entrada. Na figura 7.8, mostra-se os resultados obtidos, assinalando
se também a região limite de conexões que podem ser admitidas neste caso. 
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FIGURA 7.8- Limite de atraso no escalonamento de conexões VBR com due-date 
mínimo 8= 54,13 e um tráfego de fundo de 10 conexões CBR idênticas. 

Na figura 7.9, apresenta-se o atraso total verificado no escalonador RCSP-R 
calculado a partir da expressão (6.29), que neste caso será escrita como: 

D j = d J Ô) + l BT, ~ S s - Ps ) = di( 8) + 285 
S , -P, J 

A figura apresenta também a curva do atraso máximo total verificado no 
conformador e escalonador a partir de simulação. Observa-se que a curva experimental 
e curva analítica estão bastante próximas uma da outra, o que valida a nossa 
modelagem. 
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FIGURA 7.9- Limite de atraso máximo no escalonamento VBR [BAS 2000] 
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7.4.3 Comparativo entre a implementação EDD e FIFO 

Neste cenário de simulação, o principal objetivo foi a avaliação de desempenho 
do conformador/escalonador RCSP-R em relação a outras disciplinas de escalonamento. 
Foram feitas três implementações distintas , todas com conformadores semelhantes 
porém disciplinas de escalonamento distintas, ou seja: (1.) EDD sem realimentação; (2.) 
EDD com realimentação; (3 .) PIFO sem realimentação. 

No caso dos modelos de tráfego sem realimentação, não está disponível a 
informação sobre o tempo de emissão real da célula k-1, de uma conexão qualquer j , 

( TREJ-1 
). Para fazer a avaliação do escalonador substituiu-se esse tempo, nas expressões 

(6.14) e (6.15) , pelo tempo de emissão elegível (TEE~-1 +1). 

Na figura 7.10 apresentam-se os gráficos obtidos a partir da simulação do 
modelo de tráfego utilizando-se a disciplina EDD, com e sem realimentação e, como 
métrica, a razão de células não conformes. Os resultados, como se observa, estão dentro 
do esperado. No caso do escalonador EDD com realimentação, o fluxo na saída não 
apresenta nenhuma célula não conforme. No entanto, o fluxo na saída do escalonador 
para a implementação EDD sem realimentação, apresenta células não conformes devido 
a conflitos de emissão no escalonador; porém, a razão se mantém razoavelmente 
constante para o número de conexões VBR consideradas. Utilizando-se no escalonador 
a disciplina PIFO, a razão de células não conformes apresenta um aumento significativo 
comparado com as implementações com EDD. 
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FIGURA 7.10- Razão de células não conformes para três implementações do 
escalonado: EDD com realimentação; EDD sem realimentação; PIFO sem 

realimentação [BAS 2000]. 
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FIGURA 7.11- Tamanho máximo da fila para dois tipos de escalonamento EDD (com e 
sem realimentação). 

O bom desempenho do escalonador EDD com realimentação pode ser explicado 
pelo fato de que com a realimentação, garante-se que no escalonador EDD não haverá 
nunca mais de uma célula para cada conexão VBR ativa. Este resultado é confirmado 
pela figura 7.11 em que, como se esperava, o tamanho máximo da fila no escalonador 
EDD com realimentação é controlado para ser igual ao número de conexões ativas. Já 
nas outras implementações (sem realimentação), o número de células aguardando na fila 
pode ser muito maior que o número de conexões VBR ativas, como se observa na figura 
7.11. 



8 Conclusões e Trabalhos Futuros 

8.1 Conclusões 

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de um modelo de 
tráfego genérico, denominado de PCSTS (Priority Class Services Traffic Shaping), que 
visa o controle e a otimização de fluxos de tráfego no ambiente do usuário corporativo. 
Apresentam-se justificativas pormenorizadas para a escolha de conformadores que 
permitam, em tempo real, a conformação rigorosa de cada fluxo de tráfego, dentro dos 
parâmetros do descritor de tráfego de cada serviço. O modelo atende, de forma ampla, 
aos requisitos de QoS associados a um conjunto completo das categorias de serviços 
padronizados pelo ATM Forum, antes de repassá-los para uma rede ou um backbone 
ATM, público ou privativo. 

As características do ambiente do usuário são distintas das encontradas em um 
switch ou nó de uma rede A TM. Enquanto em um switch de rede podemos ter milhares 
de conexões sobre diversos enlaces de entrada e saída, no ambiente do usuário temos 
poucas conexões, e todas convergindo para um único enlace de acesso. No que diz 
respeito às características destes serviços, o ambiente de acesso corporativo, mesmo 
lidando com um menor número de conexões, apresenta uma maior diversidade quanto 
às exigências de QoS. Tipicamente encontramos neste ambiente desde os serviços 
conhecidos como best-effort, até serviços em tempo real - que exigem garantias em 
termos de limites definidos de atraso e jitter. Assim, funções de controle de tráfego, 
válidas para a realidade de um switch em uma rede ATM pública, não necessariamente 
encontram justificativas para atuarem de forma otimizada no ambiente do usuário, ou 
VIce-versa. 

Através de uma análise das características específicas deste ambiente introduz-se 
um conceito de modelo de tráfego otimizado para este ambiente. O modelo proposto foi 
definido, levando-se em conta as peculiaridades do ambiente do usuário, e pode ser 
implementado dentro de um equipamento conhecido como edge-switch ou comutador 
de acesso do usuário. A saída deste switch representa a interface de acesso UNI para as 
diferentes aplicações do ambiente de usuário. O modelo, em termos de arquitetura, 
apresenta três blocos com funções distintas: (1) caracterização de fluxos para obtenção 
dos parâmetros de UPC (descritor de tráfego); (2) conformação dos fluxos de tráfego 
individuais de acordo com os seus parâmetros de UPC; (3) escalonamento de cada fluxo 
em filas de prioridade por categoria de serviço, utilizando-se disciplinas de 
escalonamento como EDD, EDD modificada e FIFO. 



175 

Estes blocos funcionais se integram num modelo de tráfego homogêneo único, 
que se encarrega do controle e gerenciamento do tráfego de cada fluxo individual. A 
seguir, apresentam-se algumas conclusões e comentários em relação a cada um destes 
blocos funcionais com base nos resultados obtidos a partir de análises e simulações do 
modelo de tráfego PCSTS. Ao final do capítulo, são feitas algumas projeções de 
trabalhos futuros visando um aprimoramento do modelo. 

8.1.1 Algumas Conclusões sobre o Bloco de Caracterização de Fluxos de Tráfego 
ATM 

Uma rede ATM só poderá atender os requisitos de QoS de uma aplicação, se no 
momento do estabelecimento da conexão, estes requisitos puderem ser especificados de 
forma completa e confiável, através de um descritor de tráfego. Em contrapartida, os 
QoS de uma aplicação somente serão garantidos pela rede se o fluxo de dados gerado 
estiver perfeitamente dentro das especificações do descritor de tráfego que foi 
negociado. Portanto, o fluxo - uma vez especificado pelo descritor de tráfego -, deverá 
ser conformado de acordo com esta especificação, para que sejam assegurados os QoS. 

Uma das contribuições do modelo de tráfego PCSTS está relacionado com o 
bloco de caracterização de fluxos de tráfego em tempo real. Sabe-se que muitos fluxos 
de tráfego ATM ou não têm condições, ou não se preocupam em fornecer uma 
descrição confiável do comportamento estatístico do fluxo de dados que geram. Em 
vista da importância do descritor de tráfego, o modelo inclui uma metodologia prática 
que permite a obtenção destes parâmetros, quando não puderem ser fornecidos pela 
aplicação. 

O bloco de caracterização de tráfego do modelo PCSTS visa a obtenção em 
tempo real de um descritor de tráfego de uma aplicação e, a partir deste, os parâmetros 
de UPC a serem utilizados na conformação deste fluxo. A caracterização é feita através 
de uma amostragem inicial do fluxo, e os parâmetros podem ser renegociados com a 
rede, sempre que houver um desvio significativo dos mesmos. Apresenta-se um 
algoritmo prático simplificado, baseado em [MAR 98], que pennite inferir os 
parâmetros de tráfego estatísticos de um fluxo VBR genérico. São apresentados os 
resultados experimentais da avaliação de desempenho do algoritmo, quando aplicado a 
um fluxo de vídeo codificado MPEG real. Conclui-se que o algoritmo tem condições de 
ser utilizado em aplicações de tempo real que toleram algum atraso fixo na sua 
conformação. 

O atraso fixo introduzido pelo método é definido a partir do maior valor de três 
fatores que contribuem para este atraso: o tempo de processamento do algoritmo, a 
duração da amostragem, e o tempo de renegociação dos novos parâmetros de UPC com 
a rede. Como os três processos que caracterizam estes componentes de tempo são 
executados simultaneamente, o atraso fixo introduzido será definido essencialmente 
pelo processo de maior duração. O exame de cada um dos processos, a seguir, permite 
uma estimativa do atraso a ser introduzido. 

A renegociação de novos parâmetros de UPC com a rede é executada no plano 
de sinalização do ATM, portanto sem prejuízo para o plano de dados do usuário. Com 
os novos protocolos de sinalização do ATM [ATM96a], o tempo de renegociação de 
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parâmetros atualizados de UPC para uma conexão pode se situar na faixa de algumas 
centenas de milisegundos. 

O tempo de execução do algoritmo, pelas simulações realizadas, ficou situado 
em tomo de 4 segundos. Este tempo relativamente grande se deve ao fato de que não 
foram tomados cuidados especiais na programação destes algoritmos, no sentido de 
otimizar o tempo de processamento. Acreditamos que, com cuidados especiais na 
programação, este tempo possa ser reduzido à metade, sem muito esforço. 

Já o tempo de amostragem do fluxo entra em conflito com o tempo de 
processamento já que, idealmente, quanto maior o tempo de amostragem, mais 
fielmente será caracterizado o fluxo . Entendemos que deve ser buscado um 
compromisso entre os dois tempos, na definição do atraso fixo a ser introduzido no 
fluxo. 

Quanto à renegociação dos parâmetros de UPC, esta poderá ser feita de duas 
maneiras: renegociação periódica dos parâmetros de UPC a partir de segmentos de fluxo 
de tamanho fixo , ou renegociação dinâmica - somente executada, se for constatada uma 
variação dos parâmetros do descritor de tráfego acima ou abaixo de limites 
predefinidos. Em ambos os casos, o resultado será uma conformação adaptativa do 
fluxo a uma banda efetiva real exigida pelo fluxo ao longo do tempo. A aplicação de um 
ou outro tipo de renegociação (dinâmica ou periódica) deverá ser decidida com base em 
características como a variabilidade e explosividade do próprio fluxo. 

Finalmente, quanto à aplicação da metodologia de caracterização de fluxos , 
destacamos principalmente os serviços de vídeo como vídeo armazenado, vídeo em 
demanda (VoD) e vídeo multicast. Porém se considerarmos tempos de amostragens não 
muito grandes 1, as correlações de longo prazo que são observadas na maioria das atuais 
aplicações de redes [HEY 96a] podem ser modeladas satisfatoriamente, segundo uma 
distribuição de taxas do tipo exponencial - além de alguns parâmetros esiatísticos 
predefinidos (categoria de serviço, explosividade, etc.) [ABA 93]. 

Muitos dos serviços VBR genéricos das categorias ABR e UBR também podem 
ser enquadrados em modelos de tráfego markovianos aproximados e, portanto, também 
em relação a estes poderia ser aplicado o método de caracterização- visando assegurar, 
por exemplo, uma taxa mínima ou um limite superior em relação à taxa de perda de 
células para estes serviços. 

8.1.2 Algumas Conclusões sobre o Bloco de Conformação de Tráfego 

Uma das metas, quando da definição do modelo de tráfego PCSTS, foi a de que 
o modelo pudesse oferecer, para os serviços de tempo real a nível de conexão, limites 
bem caracterizados em relação ao atraso máximo (maxCTD) e ao jitter (ppCDV) na saída 
do escalonador. Para atender a estas exigências, é imperativo que o modelo utilizasse 
conformação de fluxo por conexão. 

O bloco de conformação (ou também regulagem de tráfego) visa a obtenção de 
um padrão temporal de células para cada fluxo , rigorosamente dentro dos parâmetros de 
UPC de cada conexão. Os serviços da categoria de rt-VBR (tempo real) e nrt-VBR (não 

1 O tempo (t) não muito grande em questão está relacionado com o tempo de duração média da conexão 
(Tm). Deve ser satisfeita a condição t<<Tm. 
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tempo real) do ATM Forum são conformados a partir conformadores do tipo 
escalonamento virtual duplo (CEVD), baseados no algoritmo GCRA. Visando atender 
requisitos de QoS, em termos de limite de atraso e jitter dos serviços rt-VBR e nrt-VBR, 
os conformadores destes serviços utilizam um sinal de realimentação fornecido a partir 
da saída do escalonador. Desta forma, pode-se assegurar que no escalonador nunca 
haverá mais de uma célula de uma determinada conexão. Mostra-se que, neste caso, os 
valores do atraso e jitter de uma conexão, na saída do escalonador, podem ser mantidos 
em limites predefinidos. 

Os serviços das demais categorias, como CBR, ABR e UBR, são conformados 
segundo conformadores de escalonamento virtual simples (CEV). Os parâmetros 
mínimos que são conformados, neste caso, são basicamente a taxa máxima e alguma 
variação em relação a esta taxa (jitter). 

8.1.3 Conclusões sobre o Bloco de Enfileiramento e Escalonamento 

Para definir uma dinâmica de multiplexação estatística otimizada no ambiente 
do usuário, foi feito inicialmente um estudo das características dos principais algoritmos 
de escalonamento sugeridos na literatura. Como resultado deste estudo, definiu-se uma 
arquitetura integrada- conformador-escalonador -, baseada em cinco filas de prioridade 
estática, além de três disciplinas de escalonamento distintas. As cinco filas de 
escalonamento possuem prioridades de atendimento fixas, e correspondem às cinco 
categorias de serviço padronizada pelo A TM F o rum. Em ordem de prioridade 
decrescente, temos a fila dos serviços CBR, rtVBR, nrtVBR, ABR e UBR. Vamos 
apresentar, a seguir, algumas considerações finais em relação ao escalonamento em 
cada uma destas filas. 

Escalonamento dos serviços CBR 

Os serviços da categoria CBR são escalonados na fila de prioridade mais alta, 
para que possa ser assegurado o atendimento dos rígidos parâmetros de tráfego 
determinísticos destes serviços, como taxa de serviço constante ( CBR) e jitter de saída 
(r). Para assegurar estes parâmetros, optou-se pela disciplina de escalonamento EDD 
para esta fila. Pelas características de tráfego destes serviços, pode-se observar que, na 
realidade, emulam um canal digital com taxa de transmissão igual a CBR. Portanto, um 
conformador de balde furado de escalonamento virtual simples (CEV), por serviço, é 
suficiente para regular estes fluxos. Em serviços do tipo CBR, a realimentação a partir 
da saída do escalonador sobre os conformadores não é nem viável (atraso) e nem 
necessária, tendo em vista a condição de mais alta prioridade desta fila. A garantia 
individual dos parâmetros de tráfego de cada conexão CBR é assegurada através dos 
conformadores de cada conexão. 

Escalonamento dos serviços rt VBR e nrtVBR 

Acreditamos que uma das contribuições importantes do modelo de tráfego 
PCSTS está relacionada com o escalonamento das células destas duas categorias de 
serviço. Após o atendimento dos serviços CBR, a prioridade no escalonamento é das 
células da fila de serviços rtVBR e, após isso, das células da fila de serviços nrtVBR. 
No escalonamento destas duas categorias de serviço, é utilizada a disciplina EDD e uma 
arquitetura modificada do RCSP, que foi desenvolvida originalmente por Zhang [ZHA 
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93] . O algoritmo, assim modificado, foi chamado de RCSP com realimentação, ou 
RCSP-R, e é discutido em detalhes na seção 6.5. 

A arquitetura RCSP integra em um bloco único o conformador e o escalonador. 
A modificação introduzida consiste basicamente em um sinal de realimentação, que é 
originado na saída do escalonador no momento em que uma célula é despachada. Desta 
forma, o tempo de due-date (DD) de cada célula é calculado somente a partir do 
recebimento deste sinal. Pode-se mostrar que, nestas condições, teremos no máximo 
uma célula de uma determinada conexão dentro do escalonador e, assim, tanto o atraso 
como o jitter de uma conexão na saída do escalonador possuem um limite máximo 
definido. 

O algoritmo RCSP-R apresenta características inovadoras em termos de 
limitações de atraso e jitter, a nível de conexão. Utilizando-se uma metodologia de 
análise adaptada de Li e Tsai [LI 98], demonstra-se, de forma analítica e por simulação, 
que o algoritmo RCSP-R tem condições de garantir um limite máximo, tanto para o 
atraso como para o jitter, a cada conexão rtVBR ou nrtVBR, de acordo com o seu 
descritor de tráfego. 

Escalonamento dos serviços ABR e UBR 

Os serviços da categoria ABR, como não fazem exigências em relação ao padrão 
temporal de seu fluxo, têm apenas como única exigência uma banda mínima, ou taxa 
mínima (MCR). O modelo de tráfego PCSTS tem condições de assegurar esta banda 
mínima, desde que a conexão seja aceita, a priori, pelo algoritmo de CAC a ser adotada 
no switch ATM do ambiente do usuário. 

Os serviços desta categoria são atendidos a partir de uma fila de escalonamento 
com prioridade quatro e uma disciplina de escalonamento EDD. Desta maneira, pode-se 
assegurar a banda mínima a cada conexão ABR. Os serviços desta categoria são 
conformados através de um conformador de escalonamento virtual simples (CEV) igual 
ao usado para os serviços CBR. 

Por último, os serviços da categoria UBR são escalonados numa fila de 
prioridade cinco, desde que aceitos pelo mecanismo de CAC. Isto se justifica, tendo em 
vista que os serviços desta categoria não fazem maiores exigências de QoS, 
contentando-se apenas com a promessa do "melhor esforço" (best effort) que a rede lhes 
assegura. A fila utiliza uma disciplina de escalonamento simplificada, FIFO, enquanto o 
conformador assegura, para a rede, que um serviço qualquer desta categoria nunca 
apresente um fluxo com uma taxa PCR maior que a taxa de transmissão do enlace. 

8.2 Trabalhos Futuros 

O modelo de tráfego PCSTS, proposto neste trabalho, apresenta importantes 
contribuições que visam a otimização dos fluxos de tráfego ATM dentro do ambiente do 
usuário. No entanto, existem ainda diversos aspectos no modelo que precisam ser 
examinados com mais profundidade, e que provavelmente nos levarão a refinamentos e 
melhorias do mesmo. 

Dentro destes aspectos , destacamos como o mais importante a definição de um 
algoritmo de CAC que leve em conta as características peculiares do modelo de tráfego 
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PCSTS. Repetimos aqui algumas questões importantes que já foram discutidas na seção 
6.7.3 e que deverão orientar a definição do mecanismo de CAC. 

Tendo em vista que o modelo de tráfego PCSTS foi concebido especialmente 
para o ambiente de usuário, a estratégia de CAC a ser definida deverá levar em conta 
principalmente três aspectos; (1) a capacidade máxima do enlace físico que dá acesso à 
rede ATM, (2) a dinâmica a ser adotada na divisão da banda entre os serviços CBR e 
VBR, e os serviços do tipo best-e.ffort (ABR e UBR); e, finalmente, (3) o critério a ser 
adotado para assegurar limites, em relação ao atraso e ao jitter máximos, exigidos pelos 
serviços de tempo-real. 

No bloco de caracterização de tráfego exploramos principalmente, devido a sua 
importância, a caracterização de fluxos de vídeo "tvff>EG. Para um melhor 
aproveitamento do potencial que está por trás deste mecanismo na otimização 
adaptativa do enlace, consideramos importante que seja estendida a aplicação do 
algoritmo para outros tipos de fontes - como, por exemplo, fluxos tipo ON-OFF, 
considerando-se períodos de ON e OFF segundo distribuições aleatórias. 

Finalmente, consideramos que ainda deve ser avaliado de forma mais ampla o 
desempenho do escalonador em situações de carga envolvendo, por exemplo, um 
conjunto amplo de serviços das diferentes categorias do ATM Forum e, desta forma, 
possa ser avaliado o ganho estatístico do escalonador, além do comportamento em 
relação aos QoS das diferentes categorias de serviço. 

UFRGS 
Instituto de lntormi\Fc:J 

Biblioteca 
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Anexo I 

Limite de atraso de uma célula no escalonador CBR 

Por conveniência definiremos inicialmente algumas premissas iniciais que serão 
utilizadas nesta análise e cuja validade pode ser verificada facilmente. 

1. Se existirem células CBRJ no escalonador no tempo t e a última célula a entrar no 
escalonador, anterior ao tempo t, possui um due-date instantâneo s no tempo t, então 
o número de células CBRJ que entram no escalonador durante o intervalo de tempo 
[ t-t1., t] é limita do por N) ( Ll, s), dado por; 

N/ Ll,s) =I +l LI+ ;
1

-0 1 J (Al.l) 

em que ~+s ~ Ôj, e ~ ~ O, caso contrário igual a zero. 

2. O número de células CBRJ emitidas pelo escalonador durante o intervalo (t-Ll, t] é 
limitado por S( Ll),dado por; 

S( Ll)=~~{~NJv+Ll,r; )-v}, (A1.2) 

onde h é o periodo de ocupado (PO) máxima do escalonador CBR. 

Vamos considerar em nossa análise urna célula alvo de urna conexão CBRJ, que 
possui um due-date inicial (IDD) y, no tempo t . Vamos assumir além disto que o 
período de ocupado (PO) do escalonador, que contém o tempo t, iniciou a um certo 
tempo anterior (t-Ll) e a célula alvo é emitida pelo escalonador no tempo (t+u), com ~ 
O e uê:J (confira figura A.l). 

__________ periododeocupado(PO) ________ _ 
do escalonador CBR 

t-ô 

chegada 
célula alvo 

I 
I 
I 
I 

: 
I 
I 

ultiim célula CBRi 
que connibui com 

ro 

------t+U-1 ---+-------
I 
I 
I 

+----v-----: 

FIGURA- A.l 

' I 
I 

t+v 
IDD=s 

t+u 
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Nestas condições podemos fazer as seguintes considerações: 

a) Como o tempo de processamento do escalonador é de um time-slot, então a 
última célula que pode entrar no escalonador e contribuir para o periodo de 
ocupado (PO) do escalonador, não pode entrar após o tempo (t+u-1). 

b) Vamos assumir que a última célula de uma conexão CBRi, (i:t:j) que pode ser 
emitida antes da célula alvo, entra no escalonador no tempo (t+v), com um 
IDD=s. Como devem ser satisfeitas as exigências, tanto em relação às 
condições iniciais de IDD, como da disciplina EDD, teremos que v~in[y-&, 
u-1}. 

c) Durante o intervalo de ocupação [t-Ll, t+v], o número máximo de células 
CBR; que podem ser emitidas antes da célula alvo é limitado por: Ni(v+Ll, s). 
Pode-se mostrar que, N; (v+Ll, s) :::; N; (u+Ll, min{y-Ô;, u-1}) através da 
equação (Al.l) da premissa!. Além disto, no intervalo [t-Ll, t], o máximo de 
células CBRj que entram no escalonador, será limitado por NJ( Ll, y ). Para Ôj ~ 

y::; 'rj +1 , é óbvio que, NJ (L1, y) = NJ (u+L1, min[y-u, -qj). 

d) Como durante [t-L1, t+u} o escalonador está ocupado em atender células 
CBR, o atraso da célula alvo não será maior que o u mínimo tal que 

K 

satisfaça; L NJ u + Ll , s; ) ~ u + Ll , para qualquer Ll~, u~1, e onde s; = min{y- u, 
i=l 

r;}. Pode-se expressar então o atraso que sofre uma célula ao passar pelo 
escalonador CBR como sendo: 

d J y) = max {min{ ui± N; (u + L1, s;) ~ u + L1 , u ~ 1} , 
LI2:0 i=l 

(A1.3) 

em que s; = min{y-u, r;} . 
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Anexo 11 

Limite de atraso de uma célula no escalonador VBR 

Vamos considerar nesta análise que a célula alvo entra no escalonador com due
date inicial y no instante t . Assume-se também que, o período combinado de ocupado 
(PO) do escalonador, tanto de CBR como de VBR, que contém t, iniciou a um tempo 
anterior dado por (t-L1) e a célula alvo é emitida a um tenmpo (t+u), onde L1~ e u;:::::J 
(confira figura A.2). 

periodo de ocupado (PO) corrbinado 
<+--------- dos escalonadoresCBRe VBR -------+< 

chegada 
célula alvo 

' ' : 
' i 
: 

ultirra célula CBRi 
e VBRj que 

connibui comPO 

~~~4-~~~~~~~~~J-~~~~: LI~J-~~~~~1~1~~~~~~+-~~I~•re~ 

-----6..-----~-------U ---i----..;.._.; 

t-ll 

------tffi-1--~----
' ' ' ----v-----: 

t 

IDD=y 

FIGURA- A.2 

' ' 
t+v 

IDD=s 
tffi 

Por conveniência, definiremos algumas premissas IniCiaiS que serão utilizadas 
nesta análise e cuja validade pode ser verificada facilmente. 

1. Se existir uma célula CBRj no escalonador no tempo t com um due-date instantâneo 
s, então o número de células CBRj que entram no escalonador durante o intervalo de 
tempo [t-L1, t] é limitado em N} (L1, s), dado por; 

N J Ll,s) = 1 +l ;\+ ;

1

-õ 1 J (A2.1) 

em que L1+s;::::: &, L1;;? O, caso contrário, Nj ( L1, s) igual a zero. 

2. Se existir uma célula VBRj no escalonador no tempo t com um due-date instantâneo 
s, então o número de células VBRj que entram no escalonador durante o intervalo de 
tempo [t-L1, t] é limitado em Nj (L1, s), dado por; 

Nj(L1 , s)=l+l .1+~-l j, (A2.2) 

em que L1+s;;? &. L1;;? O, caso contrário, Nj ( L1, s) igual a zero. 
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Baseado nestas premissas e condições iniciais, pode-se fazer as seguintes 
considerações: 

a) Como o tempo de processamento do escalonador é de um time slot e 
portanto aquelas células que contribuem com o período de ocupado [t-..1, 

t+u] deverão entrar no escalonador antes de [t-..1, t+u-1], ou seja, pela 
premissa 1, o número máximo de células CBR que podem ser emitidos antes 

K, 

da célula alvo será igual a L N ;( u + .1-1, r ; ) , que como se vê facilmente, não 
i= l 

Kr 

é maior que ; LJ u, -1 ) = LNJ u + L1,r ;) . 
i=! 

b) V amos assumir que a última célula VBRi (i:;tj), que pode ser emitida antes da 
célula alvo, entra no escalonador no tempo (t+v), com um due-date inicial s. 
Como devem ser satisfeitas as exigências, tanto em relação ao IDD com da 
disciplinaEDD, ou seja &:5s :5 min{y-v, ri+l} , então temos que; v :5min{y

&, u-1}. Isto quer dizer que, a última célula VBRi que pode ser emitida antes 
da célula alvo, não deve entrar no escalonador após o tempo t+min{y-&, u
I}. 

c) Pela premissa 2 (A2.2) temos que o número de células VBRi, que entram no 
escalonador durante o intervalo [t-..1, t+v) e podem ser emitidos antes da 
célula alvo, está limitado a Ni (v+Ll, s) , que não é maior que Ni (u+Ll, si), 

onde si=min{y-u, ri}. Além disto, o número de células VBRj que entram no 
escalonador durante o intervalo [t-..1, t] está limitado em Nj( ..1, y ), que é igual 
a M(u+Ll, Sj). 

d) Como todas as células VBRi (para todos os i:t:j), que entram no escalonador 
durante o tempo [t-..1, t+v] e as células VBRj que entram no intervalo [t-..1, t) , 

podem contribuir para o PO de [t-..1, t+u} , então o número máximo de 
células VBR, que podem contribuir para o período de ocupado [t-..1, t+u} , 

Kv 

está limitado em L NJ u + L1, s;). 
i=l 

e) Como porém, existe um sinal de realimentação entre o conformador e o 
escalonador, e lembrando que todas as células VBR que podem contribuir 
para o PO [t-..1, t+u} , não poderão entrar no escalonador após o tempo 
(t+v*), em que v* = min{y -min{Ôi}, u-1} , então o número de células que estão 
no escalonador não pode ser maior que Kv no tempo (t+ v*). Segue-se que, o 
número de células VBR que podem contribuir com o PO [t-..1, t+u) não pode 
ser maior que Sv(Ll+v*)+Kv, em que Sv(Ll+v*) é o número máximo de células 
VBR emitidas em [t-..1, t+v*] , dado que o número de células CBR que 
entram no escalonador durante [t-..1, t+u-1] é Lc (u,Ll) . Pela premissa 2 do 
Anexo I (A1.2), pode se observar que; 

Sv(Ll+v*) = ..1 + v*- [Lc(u, .1) - Sc(u-1-v*)]' . 
Portanto, o número máximo de células VBR que podem contribuir com o PO 
[t-..1, t+u] é limitado em; 

K,. 

L v(u, .1) = min{Kv+Ll+v*-[Lc(u, ..1)-Sc(u-1 -v*)}', L NJ u +L1),s; }. 
i = l 
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f) Como porém, tanto Lc(u, Ll) como Lv(u, Ll, y), ambos contribuem com o PO 
[t-Ll, t+v} , o atraso da célula alvo não poderá ser maior que o mínmo que 
satisfaz; 

Lc(u, Ll) + Lv(u, Ll, y)::; u + Ll, para qualquer L1 c O eu c 1. 

g) Conclui-se portanto que, o atraso dj(y) de uma célula alvo VBRJ no 
escalonador, que tem um tempo de due-date inicial y, está limitado em: 

d/ y) = "1c;:fmin{ uiLc( u , .1) +L) u , .1, y):::::; u + .1 }} , (A2.3) 

dentro das considerações anteriores. 
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Anexo 111 

Funções de Distribuição mais utilizadas em Modelagem de Sistemas de 
Comunicação ou Computação [ENS98] 

1. Distribuição Uniforme: U(a,b) 

Função densidade de distribuição 

r_l_' para xE [a,b) eb >a a,bE IR 
fx(x)=~b-a 

lo 
Função de Distribuição: 

Valor Médio: 

Variança: 

O para x<a 

Fx(x)= x-a xE [a ,b] 
b-a 

1 para x> b 

E[X]=a +b 
2 

VAR[X]=(b-a/ 
12 

2. Distribuição Exponencial Negativa: Exp( /3) 

Função densidade de distribuição: fx( x) = ~ e -/ÍJ comxE IR; e /3E IR+ 

X 

Função de distribuição: Fx ( x) = 1-e 13 

Valor Médio: E[x] = f3 
Variança: VAR[X ]= {3 2 

3. Distribuição Normal: N( f.l , CY
2

) 

Função densidade de distribuição: 
] -{x-Jd / 

fx( x) = e h rr comx e JJ-E IR e O" E IR+ 
~2n~ 

Valor Médio: E[X] = f.1 

Variança: 
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Observação: Como a distribuição normal para qualquer combinação dos parâmetros f.-L e 
crpode gerar números aleatórios negativos , esta distribuição não pode ser usada diretamente para 
modelar intervalos de tempo em sistemas de computação ou comunicações. 

4. Distribuição Lognormal: LN( J.-L , cr 2
) 

Função densidade de distribuição: 
1 1 -{ln(y f-fJ. TI? 

jy(y)= e 12~ comyef.1ElR+ ea>O 
~2nd Y 

Valor Médio: E[Y ]= ejJ + aí{ 

Variança: 

S. Distribuição de Gama: Gama( a, {3) 

Função densidade de distribuição: 

{3 -a x a-J e-~ 
f x(x)= T(a) comxE!R+ e T(a)= J; x a- Je-xdx 

Valor Médio: E[X ]= a{3 

Variança: VAR[ X]= a/3 2 

6. Distribuição de Weibull: Wei( a, {3) 

Função densidade de distribuição: f x( x ) =a {3 -a xa-Je-rx/f3Ja com x E IR; e a,f3 E IR+ 

Função de Distribuição: Fx ( x)= 1-e-rx/fJf 

Valor Médio: E[x ]=~r( ~ ) 

Variança VAR[X]= ~ j2r[ ~ )- ~[r[ ~ )]'j 

7. Distribuição de Pareto: Par( a ,x0 ) [HEY96] 

Função densidade de distribuição: f x ( x) =~(~ Y com x 3 ]xo,=[ e a >1 
Xo X ) 
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Função de Distribuição: Fx (X)=]-(~ r 
ValorMédio: E[X]=~x0 

a-1 

Variança: VAR[X ]= [~- ( a2 

y Jx~ 
a-2 a-1 
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