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Resumo 

A utilização de redes de alta velocidade e de ferramentas multimídia tem se tomado comum em 

grandes corporações e instituições de ensino, disponibilizando um meio rápido e interativo de 

comunicação. Grandes quantidades de dados de diferentes tipos e prioridades trafegam nestas 

redes, sendo que um controle da Qualidade de Serviço se faz necessário para grande parte deles, 

como, por exemplo, dados de mídia contínua (audio e vídeo). Este projeto de mestrado tem como 

foco principal um estudo abrangente da tecnologia de rede ATM na transmissão de streams de 

áudio e vídeo, comprimidos ou não, considerando aspectos como Qualidade de Serviço, controle 

de admissão de conexões, congestionamento na rede, as diferentes prioridades de transmissão, os 

tipos de tráfego gerados e respectivas taxas de transmissão, além da problemática envolvida no 

setup da rede. Neste estudo será utilizada toda a infra-estrutura oferecida pela tecnologia de rede 

ATM, notadamente no que tange ao suporte oferecido para a manutenção de uma Qualidade de 

Serviço específica e essencial para aplicações de transporte de mídia contínua. Desta maneira, 

será possível também averiguar quão adequada é a utilização da tecnologia nas novas aplicações 

multimídia surgidas recentemente, como TV Interativa, Video on Demand, entre outras. 
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Abstract 

Fast and interactive communication facilities and multimedia applications are common on big 

corporations and education institutions. As different types and priorities are required by these 

applications, Quality-of-Service is a prime feature from the underlying network. This project 

aims to an overall laboratory assessment of the ATM technology capabilities to transport streams 

of video and audio considering QoS, connection admission control, network congestion, 

transmission priorities and the bandwidth associated to the applications demand, and network 

setup. Several conditions (using smooth movie, action movie and talking head video both 

compressed and uncompressed) are evaluated; data is collected from the switches and compared 

providing interesting results which can be useful for further work on mapping ATM channels to 

distribute multimedia information such as Interactive TV and Video-on-Demand. 
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1. Introdução 

Os computadores têm se tomado, cada vez mais rapidamente, uma ferramenta para comunicação, 

em vez de apenas um dispositivo para efetuar cálculos matemáticos, como foi no passado. Com  o 

passar do tempo transformaram-se em ferramentas poderosas de utilização diária. Escrever 

textos, cartas ou memorandos, criar planilhas, etc, tomaram-se tarefas comuns e são realizadas 

por milhões de usuários todos os dias. 

Com a introdução de tecnologias de rede surgiram inúmeras aplicações denominadas 

"distribuídas", ou seja, que se utilizam da infra-estrutura de rede e de modelos de 

disponibilização de serviços com o intuito de transportar dados de maneira eficiente entre 

aplicações executadas em computadores distintos. Entre estas aplicações destacam-se o correio 

eletrônico, servidores de arquivos, bancos de dados remotos, compartilhamento de recursos 

como impressoras, modems, etc. 

Mais recentemente, com o avanço tecnológico na área de infra-estrutura das redes, notadamente 

quanto à capacidade de transmissão, interconectividade e disponibilidade de protocolos, tomou-

se possível o transporte de volumes cada vez maiores de dados. Esta característica viabilizou o 

projeto de inúmeras aplicações nas áreas de multimídia, hipermídia, computação gráfica, entre 

outras, em ambientes distribuídos, tais como a transmissão (broadcast ou ponto-a-ponto) de 

áudio e vídeo, tele-medicina, tele-imersão, WWW, controle remoto de dispositivos [PIS97], etc. 

Observa-se hoje em dia que as aplicações desta natureza são as que mais consomem recursos das 

redes de banda larga [CNP97]. Nota-se também que o desenvolvimento de tais aplicações foi 

incentivado enormemente devido à euforia causada com a disponibilização do acesso à Intemet, 

o que possibilitou utilização destas aplicações a nível mundial. 

Considera-se atualmente como um dos pontos de maior importância neste contexto o 

aprimoramento e a utilização de infra-estruturas de redes (a base dos serviços de 

telecomunicação) capazes de assegurar qualidade de serviço (QoS — "Quality of Service"), ou 

seja, as características desejadas de um serviço. Através da definição de um conjunto de 

parâmetros que, no momento do estabelecimento das conexões, descrevem as características 

relevantes de tráfego de dados, toma-se possível manter o controle sobre os recursos da rede de 

forma a preservar a qualidade de serviço desejada. 
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Esforços têm sido feitos no sentido de melhorar os serviços baseados em redes de banda larga 

com qualidade de serviço tanto no Brasil como no exterior. Iniciativas concretas nessa direção 

incluem, por exemplo, os projetos Internet 2, nos Estados Unidos, e TEN-34 na Europa, onde 

consórcios de universidades e empresas estão desenvolvendo as ferramentas e as aplicações que 

constituirão a próxima geração da Internet. As novas ferramentas e protocolos em 

desenvolvimento buscam oferecer a usuários e provedores de serviços os mecanismos 

necessários para o monitoramento, administração e distinção dos diferentes tipos de tráfego, a 

fim de prover Qualidade de Serviço de forma seletiva. Dentre as aplicações em desenvolvimento 

destacam-se aquelas que fazem uso intensivo e interativo de redes eletrônicas, requerendo 

velocidades da ordem de gigabits por segundo 

No Brasil, por enquanto, os esforços traduzem-se em projetos de implementação de backbones 

metropolitanos de alta velocidade, patrocinados por entidades de amparo à pesquisa como a 

Fapesp e o CNPq. Após um levantamento da atual infra-estrutura de telecomunicações 

disponível no país, foi constatada a existência de infra-estrutura adequada (fibra óptica, enlaces 

de rádio etc.) em áreas metropolitanas de diversos estados. 

A implantação destes backbones tem como principais objetivos: 

• Promover a implantação das tecnologias adequadas à nova geração de serviços e 

aplicações da Internet, mesmo que em ambientes limitados; 

• Capacitar pessoal técnico de universidades e centros de pesquisa para operar e utilizar a 

nova geração de ferramentas e aplicações da Internet; 

• Prover universidades, centros de pesquisa e empresas com a infra-estrutura 

(equipamentos e software) necessária ao desenvolvimento de aplicações que demandem o 

uso intensivo e interativo de redes eletrônicas locais e de longa distância; 

• Estabelecer as condições necessárias para administração e operação de um backbone 

nacional de alta velocidade. 

Particularmente na cidade de São Carlos, onde se encontram os campi da Universidade de São 

Paulo - USP, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, além de outros estabelecimentos de 

ensino de nível superior e de empresas de alta tecnologia, existe um projeto em andamento, 



3 

aprovado e financiado pela Fapesp, para a implantação de uma Rede Metropolitana de Alta 

Velocidade (RMAV), utilizando um backbone SONET/ATM [TAN96]. 

Esta rede deverá promover a integração de grupos de pesquisa em Ensino à Distância, Redes de 

Computadores e Hipermídia Distribuída existentes nas universidades citadas acima, sendo que 

uma estrutura semelhante, por enquanto, é inexistente no país. Com  a chegada dos equipamentos 

previstos e instalação das fibras ópticas, o projeto se encontra em fase de implantação. A 

implementação desta rede na cidade de São Carlos possibilitará o desenvolvimento de inúmeras 

pesquisas que envolvem a transmissão de dados em alta velocidade. Está prevista também a 

conexão desta rede com a operadora de TV a cabo local, a Net São Carlos e à companhia 

telefônica. 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo explorar as características da tecnologia de rede ATM 

particularmente no que tange à transmissão vídeo, através de estudo qualitativo, utilizando a 

infra-estrutura de rede ATM do ICMC e os equipamentos de transmissão e recepção de vídeo em 

ATM adquiridos para uso na RMAV, obtendo-se respostas a várias questões inerentes à 

transmissão de mídia contínua de alta prioridade. Estudou-se e utilizou-se grande parte da infra-

estrutura oferecida pela tecnologia de rede ATM, principalmente o que diz respeito ao suporte 

oferecido para a manutenção de uma Qualidade de Serviço específica e essencial para aplicações 

desse tipo. Dentre as principais questões abordadas neste estudo, destacam-se: 

1. Quais são dificuldades em se estabelecer conexões específicas para transporte de 

sinais de vídeo utilizando-se as diferentes categorias de serviços disponíveis no ATM, 

levando-se em consideração o hardware disponível? 

2. Qual o real suporte à manutenção da qualidade de serviço que uma rede ATM pode 

oferecer frente às várias classes de streams de vídeo a serem transmitidos (que podem 

diferir quanto ao formato, compressão, largura de banda, etc) e frente ao número de 

streams transmitidos, utilizando as várias categorias de serviços disponíveis no 

ATM? 

3. Quais as políticas de descarte de pacotes de dados que podem ser empregadas 

levando-se em consideração a prioridade dos mesmos e o impacto causado na 
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qualidade do vídeo transmitido? 

Por outro lado, ou seja, além do enfoque qualitativo, é inerente a este projeto o estudo de toda a 

problemática envolvida no setup da rede (principalmente dentro do Laboratório Intermídia), que 

envolve desde a ativação e programação dos switches ATM, sua conexão com o backbone, o 

tunning dos protocolos, roteamento, etc. 

Dentro do panorama apresentado anteriormente, estes estudos poderão servir como base para 

outros estudos na área de multimidia distribuída que deverão surgir graças à infra-estrutura 

oferecida pela rede de alta velocidade a ser instalada em São Carlos. Este projeto é um dos 

primeiros a utilizar esta infra-estrutura. 

1.2 Organização deste trabalho 

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte maneira: 

• Este capitulo apresenta uma contextualização do trabalho e seus objetivos. 

• O segundo capítulo apresenta uma abrangente revisão bibliográfica sobre redes ATM, 

abordando os principais aspectos da tecnologia. Aborda também questões sobre 

Qualidade de Serviço e transmissão de vídeo em redes ATM. 

• O terceiro capítulo apresenta o sistema de transmissão de vídeo utilizado neste 

projeto, suas potencialidades e especificações. São apresentados todos os seus 

componentes de hardware e software, com explicações básicas de seu funcionamento. 

Também é apresentado o software de gerenciamento e configuração de redes ATM da 

Fore Systems, o ForeView. 

• O quarto capítulo apresenta uma descrição do ambiente de trabalho onde foram 

realizadas as avaliações previstas neste projeto e como foram organizados os recursos 

de hardware e software utilizados. 

• O quinto capítulo discorre sobre os testes e avaliações que foram feitos com intuito de 

se estudar a tecnologia de rede ATM na transmissão de streams de áudio e vídeo, 

mostrando as diferenças entre a transmissão de vários tipos de streams com diferentes 

classes de serviços, os efeitos causados pelo descarte de células, a degradação na 
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qualidade dos vídeos recebidos devido à não manutenção da qualidade de serviço, 

entre outros aspectos. 

• O sexto e último capítulo apresenta as conclusões do trabalho, assim como as 

possibilidades de trabalhos futuros. 



2. Redes ATM 

2.1 Pequeno Histórico 

De modo a compreender o que é o ATM ("Assynchronous Transfer Mode'), seria útil fazer uma 

breve introdução ao STM ("Synchronous Transfer Mode"), do qual o ATM é complemento. O 

STM [SIR97] é usado como espinha dorsal das redes de telecomunicações para transferência de 

voz e dados em pacotes para longas distâncias. É um mecanismo de comutação de circuitos na 

rede, onde a conexão é estabelecida entre dois pontos finais antes de se iniciar a comunicação, e 

é desligada após a comunicação. Deste modo os pontos finais alocam e reservam a largura de 

banda necessária à conexão, que permanece reservada mesmo quando não há transmissão. 

Os dados são transportados ao longo da rede em unidades fundamentais de transmissão 

chamadas de buckets, ou s/ots de tempo, resultantes da divisão da largura de banda dos links 

STM em porções de tamanho fixo. Estes buckets são organizados em seqüências contendo um 

número fixo, rotulados de 1 até N. A seqüência é repetida periodicamente a cada espaço de 

tempo T, com um determinado bucket sempre na mesma posição e com o mesmo rótulo dentro 

da seqüência. Podem coexistir até M diferentes seqüências, rotuladas de 1 a M, todas sendo 

repetidas a cada T espaços de tempo, e todas chegando dentro do período de tempo T. Os 

parâmetros N, T, e M são estabelecidos pelas comissões de padronização e são diferentes na 

Europa e na América. 

N = 4 
	

Slots de empo 

6 

/1.31/1 /2.11/2 3/4 1i3j1 

••• 

   

=Buckets contendo dados transmitidos 
• =Buckets vazios 

No TDM. uma estação pode transmitir apenas durante o slot 
de tempo previamente associado a ela 

Figura 1 - Os buckets no STM 
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O espaço de tempo T é um legado histórico do critério de amostragem de Nyquist para a 

recuperação de informação. Segundo o teorema de Nyquist, para digitalizar informações 

analógicas é necessário fazer amostragem numa freqüência no mínimo duas vezes maior do que 

a do componente de maior freqüência para que se possa reconstruí-las de maneira satisfatória 

posteriormente. T é derivado da amostragem de sinais analógicos de 4 1CHz, a freqüência 

tradicionalmente usada na transmissão de sinais de voz (que contém harmônicos na faixa de 20 

Hz a 4 KHz) sob linhas telefônicas. O dobro da componente de maior freqüência (4 Khz) dá 8 

Khz, o que se traduz em um período de tempo de 125 pis entre cada amostra. Esta é uma das 

unidades mais importante em telecomunicações atualmente [TAN96]. 

Em um link STM, uma conexão entre dois pontos é associada a um número fixo de bucket, entre 

1 e N, pertencente a uma das M seqüências que transitam pelo link. Por exemplo, bucket N=3 da 

seqüência M=2 está associado à conexão A. Os dados dessa conexão são sempre carregados 

nesse bucket pré-associado. Se existirem nós intermediários na rota desta conexão é possível que 

o número do bucket seja modificado, bem como o número da seqüência (1 a M), em cada link 

STM da rota, para acomodar o tráfego proveniente de outros links. De qualquer forma, existe 

sempre um bucket conhecido reservado, a priori, àquela conexão em cada link ao longo da rota. 

Em outras palavras, uma vez que um s/ot é associado a uma conexão, geralmente permanece 

alocado apenas para esta conexão durante o tempo que a mesma existir. Este mecanismo de 

multiplexação de dados de diferentes conexões em um mesmo link é chamado de TDM ("Time 

Division Multiplexing"). 

Para melhor compreender isto, imagine a mesma seqüência passando pelos pontos pertencentes 

às conexões em todos os períodos de tempo T. Então, se a conexão tem alguns dados para 

transmitir, os dados são colocados no bucket associado a esta conexão e a seqüência segue em 

frente. Se a conexão não tem dados para transmitir, esse bucket segue vazio nessa seqüência. 

Nenhum dado de outra conexão esperando para ser transmitido pode ser colocado nesse bucket. 

Se existe um grande número de seqüências e um grande número de buckets viajando vazios a 

maior parte do tempo, acontece uma perda Considerável de largura de banda, além de limitar o 

número de conexões que podem ser suportadas simultaneamente, ou seja, o número máximo de 

conexões nunca pode exceder o número total de buckets em todas as diferentes seqüências (N x 

M). O surgimento da tecnologia ATM se deve a estes fatos. 
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2.2 Surgimento das redes ATM 

Milhões de dólares são gastos em pesquisas pelas empresas de telecomunicações na tentativa de 

se desenvolver meios mais eficazes de transmissão de dados utilizando-se, por exemplo, fibra 

óptica e ligações oceânicas, com larguras de banda da ordem de Gigabits por segundo que 

suportem de um modo integrado tráfego em tempo real de áudio e vídeo, tolerando-se algumas 

falhas, mas não atrasos, bem como o tráfego de dados (não necessariamente em tempo real), 

tolerando algum atraso, mas não falhas. 

O maior problema no transporte de informÁções dom prioridades tão diferentes no mesmo meio 

de forma integrada é que o pico da largura de banda destas fontes de tráfego pode ser muito alto, 

por exemplo, numa transmissão de vídeo em alta resolução, mas a duração da transmissão dos 

dados pode ser muito pequena. Em outras palavras, os dados chegam de repente e tem de ser 

transmitidos à taxa de pico da chegada dos dados, mas a média de tempo de chegada entre 

sucessivos dados pode ser muito grande e aleatoriamente distribuída. Para ilustrar este fato, 

pode-se imaginar, por exemplo, a transmissão de voz. Numa conversação telefônica (ou via 

computador) entre duas pessoas, A e B, existem períodos em que A esta' falando e B escutando e 

períodos em que B esta' falando e A escutando, e estes períodos geralmente são alternados. 

Porém, existem períodos em que nem A nem B estão falando, ou seja, períodos de silêncio. Nos 

sistemas modernos, os períodos de silêncio são, geralmente, cortados por um mecanismo de 

detecção de silêncio e, sendo, assim, no momento em que A ou B começar a falar novamente, 

haverá uma rajada de dados que deverão ser transmitidos imediatamente, à mesma taxa em que 

chegaram ao sistema de transmissão. 

Para este tipo de situação, aconteceria uma considerável perda de largura de banda se fosse 

reservada uma conexão com uma largura de banda correspondente ao pico, ou seja, quando há a 

"rajada". Seria bom que a largura de banda consumida pelos períodos de silêncio pudesse ser 

usada para qualquer outra conexão, ou seja, que os s/ots de tempo durante os períodos de silêncio 

pudessem transportar dados de outras conexões. Ainda mais quando ocorrem situações em que, 

por exemplo, apenas 1 a cada 10 buckets carregam dados. Por estes motivos, o modo de 

transferência STM torna-se ineficiente na gestão da largura de banda. 

Neste contexto surgiu o ATM, que foi proposto pela Bellcore, uma entidade de pesquisa ligada à 

AT&T nos E.U.A. e a várias empresas de telecomunicações na Europa. No julgamento dos 
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peritos da indústria, o ATM é definitivamente o produto indicado para as telecomunicações 

integradas multimídia e comunicações de dados para as economias globais do fim deste século e 

do início do século XXI. 

São três os principais estágios de evolução das redes de longa distância (WANs, "Wide Area 

Networks"): primeiro surgiram as redes por comutação de pacotes, evoluindo para o 

chaveamento de quadros ("Frame Relay") e posteriormente para a comutação de células. Tanto a 

comutação de pacotes quanto o chaveamento de quadros transmitem os dados em quadros de 

tamanho variável, tipicamente contendo centenas ou milhares de bytes de informação. A 

tecnologia de comutação de células emprega pacotes (denominados agora de células) de tamanho 

fixo igual a 53 bytes: cinco de cabeçalho e quarenta e oito de dados. A idéia é comutar 

velozmente essas células durante seu trajeto e carregar, em cada célula, apenas o identificador de 

conexão e os dados, sendo o tamanho da célula pequeno e fixo, o que facilita a recuperação dos 

dados no caso de perda de células por congestionamento ou qualquer outra razão, pois a 

quantidade de dados em cada célula é pequena. Essa filosofia é denominada "banda sob 

demanda" pelo fato da rede prover exatamente a banda efetivamente necessária às aplicações. 

ATM comuta as células na velocidade em que são submetidas para transmissão (toda a 

comutação é feita por um hardware dedicado a esse fim). Em sua essência, este mecanismo é 

muito parecido com a comutação de pacotes e por isso foi denominado "comutação rápida de 

pacotes de tamanho pequeno e fixo". 

Os dois extremos de uma conexão em uma rede ATM são associados um com o outro através de 

um identificador, chamado Identificador de Circuito Virtual (VCI - "Virtual Circuit Identifier") 

em vez de um número de bucket N dentro da seqüência M, como é feito no STM. O VCI é 

copiado na porção de cabeçalho do pacote, sendo que no ATM, o pacote não mais possui a 

designação para o siot como no STM. 
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2.3 Aspectos de Controle de Admissão de Conexões e Multiplexação Estatística 

Um dos grandes desafios em termos de gestão de largura de banda é o desenvolvimento de 

mecanismos pelos quais se decide aceitar ou não uma conexão requisitada por um usuário e, 

conseqüentemente, o tráfego que será gerado por esse usuário na rede. O conjunto destes 

mecanismos é conhecido como Controle de Admissão de Conexão (CAC - "Connection 

Admission Contra). 

Quando uma nova conexão é requisitada pelo usuário, a rede deve decidir entre aceitar ou não a 

conexão e, se aceita, como roteá-la através da rede e quais os recursos alocar no caminho de sua 

rota. Redes por comutação de pacotes utilizam-se de protocolos de níveis superiores para 

garantir uma entrega de pacotes aceitável, o que pode não ser uma boa saída para redes de banda 

larga, pois é necessário antes tudo, rapidez de decisão, o que é conseguido utilizando-se 

protocolos de nível mais baixo. Já em redes por comutação de circuitos (como a maioria das 

redes telefônicas) o Controle de Admissão de Conexão geralmente bloqueia a conexão quando a 

largura de banda requerida ultrapassa a capacidade do sistema. Porém, em uma rede de serviços 

integrados, que transportam vídeo, voz e dados, o tráfego pode acontecer em "rajadas", fazendo 

com que a largura de banda requerida varie com o tempo durante conexão. 

A natureza desse comportamento variante com o tempo e a quantidade de largura de banda 

necessária podem ser diferentes, dependendo da origem dos tráfegos. De qualquer maneira, é 

difícil caracterizar a largura de banda requisitada por uma conexão. Esta dificuldade gerou 

propostas de se reservar o pico de largura de banda para a conexão (multiplexação 

determinística), como é necessário no caso de fontes de dados com taxa de bits constante. Porém, 

o ganho em eficiéncia quando se tira vantagem da natureza estatística de fontes de dados com 

taxas variáveis de bits gerou diversas propostas para que se resolvesse o problema com 

multiplexação estatística. 

Quando se utiliza a multiplexação estatística, a cada conexão é associada uma largura de banda 

que pode ser menor que o pico em determinados momentos. Porém, estatisticamente, durante 

razoáveis períodos de tempo, a soma das larguras de banda de todas as conexões não ultrapassa a 

capacidade do sistema devido à variação de largura de banda utilizada pelas conexões. Desta 

maneira, o sistema de transmissão consegue acomodar todas as conexões. Entretanto, em alguns 

momentos, a soma das larguras de banda de cada conexão pode ultrapassar a capacidade do 
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sistema, ocasionando a introdução de delays ou a perda de alguns pacotes, o que é muito mais 

vantajoso do que simplesmente recusar um pedido de conexão. Quando isto acontece, 

geralmente escolhe-se as conexões que tem menor prioridade para introdução de delays ou para 

perda de pacotes, ou seja, aquelas às quais uma diminuição da taxa de transmissão dos dados não 

comprometeriam as aplicações as quais pertencem. É o caso, por exemplo, das conexões 

utilizadas para downloads. 

O ideal seria que os usuários que requisitam uma conexão pudessem dar uma descrição 

estatística completa da conexão, mas, na prática, apenas uma indicação limitada do 

comportamento da conexão pode ser fornecida. O comportamento de uma conexão pode ser 

descrito por uma serie de parâmetros chamados "descritores de tráfego", como por exemplo, a 

taxa de bits, o pico da taxa de bits, o tamanho médio das "rajadas" de dados, a probabilidade de 

chegada de células em um determinado intervalo de tempo e assim por diante [MUR97]. 

Aspectos como este são as bases do que chamamos de Qualidade de Serviço - QoS. As 

necessidades em termos de qualidade que um usuário pode requisitar são expressas usualmente 

em termos de quantidade de células que podem ser perdidas e do atraso que estas células podem 

sofrer durante a transmissão. Baseando-se nesses parâmetros, as fontes geradoras de tráfego são 

divididas em classes e a cada classe é associada uma garantia de QoS diferente. Baseado no 

conhecimento das características descritas, os esquemas de admissão de conexões têm sido 

desenvolvidos com o intuito de se poder associar urna largura de banda efetiva às conexões 

permitindo, no entanto, um ganho em termos de capacidade de multiplexação, devido às 

características estatísticas dos diferentes tipos de tráfego. 

As condições sob as quais a multiplexação estatística funciona eficientemente nas redes ATM é 

uma área ativa de pesquisa e experimentação nos meios acadêmicos e industriais. Tem sido 

também uma fonte prodigiosa de publicações técnicas e considerações especulativas. As 

empresas de telecomunicações nos E.U.A., Europa e Japão, bem como muitos centros de 

pesquisa e comissões de padronização estão investigando ativamente qual a melhor forma de se 

realizar a multiplexação estatística de modo que a largura de banda nas redes ATM seja utilizada 

eficientemente, e a qualidade de serviço exigida, no que diz respeito a atrasos e perdas para 

diferentes tipos de aplicações em tempo real ou não, bem como para tráfego inconstante e 

contínuo, seja também satisfeita durante os períodos de congestionamento. A razão pelo qual 

este problema é tão estudado é que se a largura de banda de pico necessária a todas as coneXões 
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está alocada, o ATM degenera para STM e não existe vantagem estatística ganha com a 

antecipação do uso da largura de banda. 

Nos E.U.A. o desenvolvimento do ATM tem sido realizado pela subcomissão T1S1 (patrocinado 

pela ANSI). Na Europa, pelo ETSI, agora ITU-T. Existiam diferenças mínimas entre os dois 

padrões propostos, mas a tendência é a convergência para um padrão comum. As diferenças são, 

no entanto, pequenas e não colidem com os conceitos base aqui desenvolvidos. A organização de 

padrões internacionais CCITT também dedicou o grupo de estudo XVIII ao B-ISDN 

("Broadband -Integrated Services Digital Network") com o objetivo de fundir as diferenças 

existentes e produzir um padrão global para as interfaces de redes de banda larga [5IR97]. 
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2.4 O modelo de camadas no ATM e a especificação ISO - 051 

Como provavelmente é evidente agora, o ATM é projetado para troca de pacotes pequenos de 

comprimento fixo em hardware, sob ligações da ordem de Gigabits por segundo, ao longo de 

distâncias que podem variar de poucos a centenas de quilômetros. O seu lugar no conceito de 

camadas de protocolos é algo semelhante à camada 2 - enlace de dados. Apesar disso, não se 

ajusta perfeitamente ao modelo abstrato de camadas, porque dentro da própria rede ATM as 

conexões ponto-a-ponto, o controle de fluxo e o roteamento são feitos pela mesma camada que 

monta as células ATM propriamente ditas. Logo estão presentes algumas das funções 

tradicionais de camadas mais altas. 

Porém, não é muito importante rotular o ATM dentro do contexto de camadas do modelo 

ISO/OSI, pois o mesmo é reconhecido como uma implementação de chaveamento rápido de 

pacotes em hardware que utiliza pacotes de tamanho pequeno (53 bytes) e fixo. O importante é 

entender, por exemplo, como o ATM interage com as atuais redes TCP/IP e com as aplicações 

que necessitam se comunicar via ATM puro. Um modelo conveniente para entender a interface 

que o ATM fornece é considerá-lo como uma outra porta de comunicações no sistema, ou seja, 

uma pilha de protocolos que juntos são capazes de transmitir e receber dados, semelhante, por 

exemplo, ao TCP/IP sobre Ethernet. Deste modo, do ponto de vista de um sistema de software, a 

camada ATM pode ser tratada como outra porta da camada de enlace de dados. 

Supondo-se, por exemplo, redes IP conectadas via gateways a um backbone ATM, o modelo de 

camadas não é diferente do utilizado em uma conexão de circuito virtual suportado por um link 

STM, exceto que um pacote IP sobre o ATM precisa ser fragmentado em células no UNI ("User-

to-Network Interface") de origem e remontado no UNI destino [5IR97]. 

Assim como o modelo de referência OSI descreve como dois computadores devem se comunicar 

através de uma rede, o modelo de protocolos do ATM descreve como dois sistemas devem se 

comunicar através de um switch ATM. Este modelo consiste em 3 camadas funcionais, como 

mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - O modelo de camadas ATM 

Na Figura 2, as três camadas do modelo ATM correspondem grosseiramente à camada 1 e partes 

da camada 2 do modelo OSI. 

Numa aplicação onde seja necessário utilizar TCP/IP sobre o ATM, a pilha de protocolos teria o 

seguinte aspecto: 

Aplicação 

TCP 

IP 

Camada de Adaptação ATM 

Camada de enlace ATM 

Camada Física (SONET STS-3c STS-12 STS-48) 

Figura 3 - TCP/IP sobre ATM 

Semelhante a uma interface Ethemet numa estação, a qual se atribui um endereço IP, à interface 

ATM pode também ser atribuído um endereço IP. Logo, o software IP num roteador decide para 

que interface deve enviar um pacote baseado no endereço IP, e envia o pacote até essa interface. 

Em uma interface Ethemet, o cabeçalho Ethemet é adicionado e o frame é transmitido em estilo 

Ethemet. Similarmente para uma interface ATM, o datagrama IP é fragmentado em células de 

acordo com as especificações da camada de adaptação. A fragmentação e a remontagem são 

feitas em hardware por quem envia e por quem recebe os dados. 
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Por outro lado, para que aplicações pudessem utilizar o ATM diretamente, novas interfaces 

tiveram de ser projetadas em software fornecendo à aplicação mecanismos rápidos e fáceis para 

o estabelecimento de conexões, transferência dos dados, manutenção da conexão ativa e 

desligamento da mesma.-Um exemplo deste tipo de interface são os sockets ATM, uma extensão 

da conhecida interface de sockets muito utilizada com TCP/IP que incorpora todas as 

características do ATM, permitindo assim a criação de conexões em ambientes como Windows 

ou Unix. 

Os serviços não orientados à conexão são também suportados pela rede ATM, mas estes são 

implementados na camada de adaptação. Os pacotes num serviço connectionless podem chegar 

desordenados por causa dos seus múltiplos VCIs ("Virtual Channel Identifier") e múltiplos VPIs 

("Virtual Path Identifier") utilizados na conexão. Deste modo a operação de fragmentação e 

remontagem que implementa os datagramas connectionless deve carregar os números de 

seqüência na camada de adaptação em todos os pacotes e corrigir a desordem dos pacotes na 

remontagem. 

2.4.1 A camada de adaptação ATM - AAL 

O princípio básico da camada de adaptação ATM (AAL — "ATM Adaption Layer') é prover um 

conjunto de serviços úteis aos programas aplicativos, fnendo com que os mesmos não 

necessitem executar tarefas ao nível de montagem das células na origem e desmontagem da 

célula no destino [TAN96]. 

O AAL é dividido em duas partes maiores, sendo cada uma delas subdivididas como mostra a 

Figura 4: 

Camada de adaptação 

Figura 4 - O modelo ATM com o AAL e suas subcamadas 

A parte superior do AAL é chamada de subcamada de convergência. Sua função é prover uma 
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interface para a aplicação. Ela consiste em uma subparte que é comum a todas as aplicações 

(para um determinado tipo de AAL) e de uma subparte para aplicações específicas. As funções 

de cada uma dessas subpartes são dependentes dos protocolos superiores, mas podem incluir 

quebra de mensagem em frames e detecção de erros. 

Adicionalmente, na origem, a subcamada de convergência é responsável por aceitar streams de 

bits ou mensagens de tamanho arbitrário vindos da aplicação e por quebrar estes dados em 

unidades de 44 a 48 bytes para transmissão. O tamanho exato é dependente do tipo do AAL, pois 

alguns utilizam parte dos 48 bytes de carga do protocolo ATM para seus próprios cabeçalhos. 

No destino, esta subcamada monta novamente as células no formato das mensagens originais, 

preservando o tamanho original, ou seja, se forem enviadas quatro mensagens de 512 bytes, elas 

serão remontadas como quatro mensagens de 512 bytes, e não em uma mensagem de 2048 bytes, 

por exemplo. 

A parte inferior do AAL é chamada de SAR ("Segmentation and Reassembly"). Ela pode 

adicionar cabeçalhos e traillers (dados adicionados ao final) às unidades de dados (PDU) 

recebidas pela subcamada de convergência para formar o campo de carga das células, que são 

passados para a camada ATM para transmissão. Basicamente, a subcamada SAR trabalha com 

células, enquanto a subcamada de convergência trabalha com mensagens. 

A subcamada SAR está presente em todas as classes de serviços, mas pode executar mais ou 

menos trabalho, dependendo do protocolo. Por exemplo, pode dar suporte a detecção de erros e 

multiplexação para alguns tipos de classes (não todas). 

A comunicação entre a aplicação e o AAL se dá em forma de primitivas padrão OSI como 

request e indication [TAN96]. Já as comunicações entre subcamadas utilizam primitivas 

diferentes. 

No inicio da defmição do AAL pelo ITU, levou-se em consideração que diferentes aplicações 

possuem requisitos diferentes. Por isso, os serviços da camada AAL foram organizados em três 

categorias diferentes: 

1. Serviços real-time versus serviços non real-time; 

2. Serviços com taxa de bits constante versus serviços com taxa de bits variável; 
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3. Serviços orientados a conexão versus serviços não orientados a conexão. 

Em princípio, com três categorias e dois tipos de serviços cada, oito diferentes serviços podem 

ser definidos, como mostra a Figura 5. 

A 
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Bit Rate 

Modo 

Real 

Time 
Nene 

Real 

Time 
Nene 

Real 

Time 
None 

Real 

lime 
Nene 

Constant Varlable.  Constam Variable 

Connection Orlented Conectionless 

Figura 5 - Classes originais de serviços suportados pelo AAL 

Porém, o ITU percebeu que apenas quatro destes serviços possuíam alguma utilidade, 

nomeando-os de classes A, B, C e D. Os outros não são suportados. Pensando em termos de 

hoje, a figura anterior fica obsoleta. Ela somente se apresenta aqui como informação de apoio 

para ajudar a entender a maneira como os protocolos AAL foram desenvolvidos. Ao invés dessas 

classes de serviços, a maior distinção agora é feita considerando-se classes de tráfego: 

• CBR ("Constant Bit Rate"): tráfego caracterizado pela taxa constante de transmissão 

de bits definida através do pico da taxa de células (PCR — "Peak Cell Rate"), 

disponível durante todo o tempo da conexão, e por ser real-time. Serviço orientado à 

conexão. É análogo ao tipo de tráfego em um sistema STM, ou seja, que utiliza 

multiplexação por divisão de tempo. Aplicações em CBR são sensíveis à perda de 

pacotes e a atrasos. Os atrasos são controlados através de dois parâmetros de QoS 

conhecidos como CTD ("Cell Tranfer Delay") e CDV ("Cell Delay Variation"). 

• rt-'VBR ("real time - Variable Bit Rate"): tráfego caracterizado pela variação da 

banda necessária para transmissão dos dados, o que leva a uma necessidade menor de 

garantia de banda do que no CBR. Os parâmetros de tráfego são PCR ("Peak Cell 

Rate), MBS ("Maximum Burst Size"), CTD ("Cell Transfer Delay") e CLR ("Cell 

Loss Ratio"). É nesta categoria que se encaixam os tráfegos gerados pela transmissão 

de áudio e vídeo comprimidos a uma taxa não constante de bits. Orientado à conexão. 

• nrt-VBR ("non real time - Variable Bit Rate"): tráfego caracterizado por não ser real-

time, ou seja, não exige sincronismo entre as fontes transmissora e receptora, como 
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por exemplo, transferência de dados. Deste modo, parâmetros como CDV e CTD não 

possuem tanta importância como no nt-VBR. Para este tipo de tráfego são mais 

importantes o PCR e o MBS, além da taxa de perda de células, o que é definido pelo 

parâmetro CLR ("Cell Loss Ratio") Também orientado a conexão. 

Atualmente, existem mais duas classes relacionadas à taxa de bits: 

• ABR ("Ávailable Bit Rate"): assim como as redes TCP/IP de hoje, este serviço foi 

projetado para transportar, da melhor maneira possível, dados com tráfego em 

"rajada", tolerante a atrasos, utilizando a porção de largura de banda que não está 

sendo usada pelos demais serviços. É indicado para aplicações onde seja possível 

alterar a taxa de transmissão de bits, de acordo com as possibilidades da rede. Para 

isso, dois parâmetros são definidos: o PCR e o MCR ("Minimum Cell Rate"), sendo 

que a rede fornece um feedback às aplicações, indicando as condições de tráfego 

atuais, através do qual as aplicações aumentam ou diminuem sua taxa de transmissão 

de bits. O parâmetro CDV ("Cell Delay Variation") não é controlado A principal 

aplicação do ABR é suportar o tráfego entre LANs. 

• UBR ("Unspecified Bit Rate"): Esta classe é chamada de "best effort service", ou 

seja, os dados são transmitidos da melhor maneira possível, considerando-se a largura 

de banda que ainda resta e que não é utilizada por nenhum outro tipo de serviço. É 

indicada para aplicações não críticas, onde não há preocupação com o delay na 

transmissão de células ou com a variaç'ão do delay. UBR suporta um alto grau de 

multiplexação entre as fontes de tráfego. Não há garantias específicas relacionadas ao 

tráfego, assim como não há negociação de banda por conexão e nem feedback da 

rede. Também não há nenhuma negociação em termos numéricos para taxa de perda 

de células (CLR). 

Para suportar as classes de serviços descritas inicialmente, o ITU definiu 4 protocolos, do AAL1 

ao AAL4, respectivamente. Posteriormente descobriu-se que os requisitos técnicos para as 

classes C e D eram muito similares e decidiu-se fundir o AAL3 e o AAL4 no que foi chamado de 

AAL3/4. Além desses, um AAL mais recente, inicialmente chamado de SEM. ("Simple Efficient 

Ádaption Layer") e posteriormente de AAL5, foi criado para suportar vários tipos de tráfego, 

mas sua característica principal é o suporte ao trafego entre LANs conectadas por ATM. 
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Tabela 1 - Características das diferentes camadas de adaptação 

AAL1 KA x 4ACS 	. 
Real Time Sim Sim Não Não 
Bit Rate Constante Variável Variável  Variável 

Tipos de tráfego Audio e emulação de 
circuito Audio e vídeo Dados Dados e 

outros 

Existe uma certa confusão quando se fala em classes de serviços e AALs. Não se deve pensar, 

por exemplo, que um tráfego CBR deve ser única e exclusivamente transportado através de 

AAL1, mas sim que o AAL1 foi projetado para dar suporte especifico ao transporte de tráfegos 

CBR. Isso não impede, por exemplo, que um stream CBR (ou VBR) seja transportado através de 

AAL5, algo muito comum nas aplicações que utilizam ATM. 

2.4.1.1 AAL1 e AAL2 

O AAL1 é apropriado para transmissão de audio e vídeo não comprimidos, ou seja, com taxas 

constantes de bits. Requer sincronismo entre a fonte e o destino e, por esse motivo, necessita de 

um meio de transmissão que suporte clocking, como é o caso da SONET [TAN96]. A parte da 

célula que carrega dados (veja a Figura 10) consiste geralmente de uma amostra síncrona, por 

exemplo, um byte gerado na digitalização de voz a uma amostragem de 8 Khz. Os campos SN 

("Sequence Number") e SNP ("Sequence Number Protection") fornecem as informações 

necessárias para que o AAL no lado do receptor verifique se a célula chegou na ordem correta. O 

resto do campo de dados é preenchido até que atinja o tamanho de 48 bytes. 

O AAL2 é derivado do AAL1 e adaptado a taxas de variáveis de transmissão de bits, podendo 

ser utilizado na transmissão de audio e vídeo comprimidos. A taxa de compressão depende das 

características momentâneas da mídia, produzindo assim uma variação na largura de banda 

utilizada. Assim como no AAL1, os dados chegam ao receptor em sincronismo com o emissor, 

isto é, a rede não altera a ordem temporal dos segmentos de mídia no fluxo. 

Serviços classe A e B são implementados através de uma base de tempo comum, ou, na 

inexistência desta, através de buferização. Dada a velocidade de comutação das células ATM, o 

atraso de propagação e o delay entre células são muito baixos, o que propicia certa facilidade 

para a camada de adaptação prover a devida sincronização entre o emissor e o receptor. 
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2.4.1.2 AAL3/4 

O AAL3/4 foi projetado para ser utilizado por provedores de serviços, principalmente para 

aqueles que oferecem o SMDS ("Switched Multimegabit Data Service"). O AAL3/4 possibilita a 

transmissão de pacotes SMDS através de redes ATM. A subcamada de convergência (CS) cria 

um PDU ("Protocol Data Unit") adicionando um header que contém um tag Início/Fim e um 

trailler que contém o tamanho do PDU, como mostra a figura a seguir. 

}
. Convergeme 

effidayer 

i

SAIR eublayer 

Figura 6 - Preparação da célula no AAL3/4 [CIS97] 

Em sua subcamada SAR, o AAL3/4 fragmenta o PDU e adiciona um header contendo os 

seguintes campos: 

• Tipo - identifica se a célula é o inicio da mensagem, o meio ou o fim da mensagem; 

• Número de seqüência - identifica a ordem com o qual as células devem ser 

remontadas; 

• Identificador de multiplexação - identifica células provenientes de diferentes fontes 

que estão sendo transportadas dentro da mesma conexão de circuito virtual (VCC — 

"Virtual Circuit Connection") possibilitando a remontagem das células corretas no 

destino. 

O SAR também adiciona um trailler contendo um checksum de 10 bits a cada fragmento do 

PDU. Depois disso, o PDU SAR torna-se o campo de dados de uma célula ATM, faltando 
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apenas o header padrão do ATM, que será adicionado pela camada ATM. 

2.4.1.3 AAL5 

No momento da especificação das camadas AAL, a indústria de computadores estava mais 

preocupada com o desenvolvimento dos switches. Posteriormente1  verificou-se que nenhum dos 

protocolos AAL era realmente bom para a indústria de computadores, pois foram definidos a 

partir de especificações utilizadas pelas indústrias de telecomunicações. A complexidade e 

ineficiência gerados pelo protocolo em duas camadas, juntamente com o pequeno checksum de 

apenas 10 bits, fizeram com que alguns pesquisadores desenvolvessem um novo protocolo de 

adaptação conhecido como SEAL ("Simple Efficient Adaption Layer"), que depois de muitas 

discussões com o ITU, foi chamado de AAL5. 

O AAL5 oferece vários tipos de serviços para as aplicações. Um deles é o "serviço confiável" 

(isto é, entrega das informações com controle de fluxo para evitar overruns). Outro tipo é o 

"serviço não confiável" (ou seja, a entrega das informações não é garantida), com opção de 

descarte de células com erro de checksum ou não. Unicast e multicast são suportados, mas o 

multicast não garante a entrega das informações. Assim como o AAL3/4, o AAL5 suporta tanto 

frames como streams. No modo frame, a aplicação pode passar um datagrama de até 65.535 

bytes para a camada AAL, de onde será transmitido com garantia de entrega ou da melhor 

maneira possível. 

Quando o frame chega à subcamada de convergência são adicionados um trailler e os bytes de 

padding (1 a 47, fazendo com que o seu tamanho seja múltiplo de 48), como mostra a figura a 

seguir. Não há a inserção de headers ao nível de subcamada de convergência. A partir dai, o 

conjunto frame + trailler e padding recebe a denominação de CS PDU. 

Bytes 
	

2 	4 

Payload (1 to 65535 bytes) UU 
	

Length 
	

CRC 

Figura 7 - Formato do PDU na subcamada de convergência do AAL5 

O campo UU ("User to User") não é utilizado pelo AAL, ficando disponível para utilização por 

camadas superiores para seqüenciamento ou multiplexação. O campo length contém o tamanho 

real da carga, sem contar o padding. O valor zero é usado para abortar a transmissão da 



SAIR PDU 

sAR PDU 

SAR PDU 

ro 1 PaYbod 

ATM oell O I Payload 

ATM cel ro 1  Paybad 

ATMoa 

ATM mil  1 Paybad  

Data trame 

ATM layer 

22 

mensagem atual. O campo CRC contém um checksum padrão de 32 bits para a mensagem 

inteira, incluindo padding e trailler. 

Para transmitir o CS PDU, a subcamada de convergência passa o mesmo para a subcamada SAR, 

que não adiciona nenhum cabeçalho ou trailler, mas sim, quebra-o em unidades de 48 bytes 

(SAR PDU), passando-as para a camada ATM para transmissão. 

Coeverpence 
sublwer 

BAR sublayer 

Figura 8 - Preparação da célula no AAL5 [CIS97] 

A principal vantagem do AAL5 em relação às demais camadas de adaptação é grande eficiência, 

conseguida através da diminuição de overheads adicionados aos dados a serem transmitidos. Por 

exemplo, o AAL3/4 adiciona 4 bytes por fi-ame mais 4 bytes por célula, reduzindo a capacidade 

de carga para 44 bytes, ou seja, uma perda de 8%. No AAL5, cada PDU possui um grande 

trailler (8 bytes), mas não há overhead em cada célula. A falta de números de seqüência nas 

células é compensada pelo checksum de 32 bits, possibilitando ao AAL5 no destino detectar a 

perda, a inserção fora da seqüência ou a falta de células sem utilizar números de seqüência. 

O AAL5 tornou-se o método dominante de conversão de tráfego de LANs baseados em fi-ames 

para células ATM. É usado na transmissão de dados não SMDS, como IP sobre ATM 

("Classical IP") e em LAN Emulation. 

2.4.2 A camada ATM 

A camada ATM estabelece as conexões virtuais e passa as células ATM através da rede, 
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utilizando-se das informações contidas no header de cada célula ATM. Esta camada é 

responsável pela execução de quatro tarefas básicas [SIR97]: 

• Multiplexar e demultiplexar as células de diferentes conexões virtuais, que são 

identificadas pelos seus rótulos VCI e VPI; 

• Traduzir os valores de VCI e VPI nos switches ATM (Figura 9 e Figura 11). 

Input 
	

Output 

Poit VPI Vai Peri VPI VC I 

Figura 9 - Tradução de valores VPI e VCI no switch 

• Extrair o header e identificar a qual AAL a célula deve ser enviada e inserir o header 

após receber o PDU do AAL; 

• Gerenciar o controle de fluxo no UNI. 

Uma célula ATM consiste em pacote pequeno, com um tamanho fixo de 53 bytes, divididos em 

5 bytes de header e 48 bytes de dados. Os 48 bytes de carga podem opcionalmente conter 4 bytes 

da camada de adaptação ATM e 44 bytes de dados, ou todos os 48 bytes com dados, 

dependendo de um bit do campo de controle do cabeçalho. Isto permite fragmentação e 

remontagem de células em pacotes largos na fonte e destino, respectivamente. A definição ETSI 

da célula ATM é similar, 53 bytes de tamanho, 5 de cabeçalho, 48 de dados. Apenas com a 

diferença no número de bits para o campo VCI, número de bits no checksum do cabeçalho, 

semântica e número de alguns bits de controle[TAN96]. 

A utilização de células de tamanho fixo permite o cálculo de estimativas de delay, o que faz do 

ATM uma tecnologia que pode ser usada para transportar informações em tempo-real, como 

vídeo e áudio, assim também como dados. ATM permite que a rede opere em altas taxas de 

transmissão de bits, muito maiores do que nas redes tradicionais que operam por comutação de 
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pacotes (como por exemplo, X.25). Isto acontece porque no ATM não há proteção contra erros 

ou controle de fluxo. Ao invés disso, a tarefa de recuperação de erros, como retransmissão de 

pacotes, fica a cargo dos dispositivos de origem e destino[SIR97]. 

Após dividir os dados em segmentos de 48 bytes para transmissão, um header com as 

informações necessárias é adicionado, como mostra a figura a seguir [CHA97]: 

5- 
	

48 bytes 

Cal header 	Cel Pasdoed 

5 4 

GFCNPI VPI 

VPI VCI 

VCI 

VCI P11 CLP 

HEC 

Figura 10 - A célula ATM 

2.4.2.1 O campo GFC - Generic Flow Control 

(Jeneric Flow Control (GFC): usado para controle de fluxo entre a rede e as aplicações. Possui 

um tamanho de 4 bits no UNI e é inexistente no NNI ("Network to Network Interface"). Em 

conjunto com os mecanismos de controle de fluxo, o campo GFC é usado para controlar o fluxo 

nas conexões ATM em vários níveis de qualidade de serviço. O ATM Forum define dois modos 

de operação relacionados ao GFC: 

• Acesso não controlado: onde não há realmente um mecanismo de controle de fluxo 

atuante. Nesse caso o campo GFC é preenchido com zeros; 

• Acesso controlado: os hosts modificam sua transmissão baseados nas informações do 

campo GFC. 

Em qualquer um dos casos, o campo GFC não é transportado através da rede. Outros 

mecanismos de controle de fluxo devem ser usados entre os nós da rede, como operações 

internas, administração e procedimentos de manutenção (OAM) [ALV97]. 

1 
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2.4.2.2 Os campos VCINPI - Virtual Channel ldentifier, Virtual Path ldentifier 

Virtual Path Identifier (VPI): usado para identificar o caminho virtual para roteamento. Possui 

um tamanho de 8 bits em uma célula no UNI e 12 em uma célula no NNI (o campo VPI se 

expande para preencher as posições dos bits do GFC numa célula NNI). 

Virtual Channel Identifier (VCI): usado para identificar o canal virtual no roteamento.Possui um 

tamanho de 16 bits. 

ATM fornece um serviço de transporte orientado a conexão através do chamado "circuito 

virtual". Assim como em outras redes que utilizam circuito virtual, todas as células ATM contêm 

um identificador de circuito ao invés de um endereço de rede completo. Os circuitos virtuais 

ATM são definidos em dois níveis, chamados de Caminho Virtual (VP — "Virtual Path') e Canal 

Virtual (VC — "Virtual Channel"). O header de cada célula contém um identificador de Caminho 

Virtual (VPI) e um identificador de Canal Virtual (VCI). O VPI possui 8 bits de tamanho no UNI 

e 12 bits no NNI. O VCI possui sempre 16 bits. 

Figura 11 - Os rótulos VPI e VCI 

Algumas operações no ATM utilizam valores pré-associados de VPI/VCI no header. Alguns 

exemplos desses valores pré-associados incluem os seguintes: 

• Indicador de célula não associada ("unassigned cell indication") - indica uma célula 

não usada ou vazia no stream. VCI=0, VPI=0 e CLP = 1 (baixa prioridade). 

• Meta sinalização - indica um Canal Virtual especial para sinalização chamado de 

MSVC ("Meta-signaling VC"). Um MSVC com valor zero indica sinalização entre 
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usuário e rede, e com valor diferente de um, sinalização usuário com usuário. O VCI 

é I. 

• Células de controle de fluxo OAM F4 - Células OAM ("Operation, Administration 

and Maintenance") carregam informações para gerenciamento e administração local 

ou entre origem/destino dos Caminhos Virtuais. O VPI é carregado com um 

determinado valor pela camada ATM e o VCI é três (OAM local) ou quatro (OAM 

origem/destino). 

• Sinalização ponto-a-ponto - um canal de sinalização especial para o UNI, 

estabelecido para sinalização entre dois equipamentos. O valor do VPI é como o 

acima descrito e o VCI é 5 [ALV97]. 

2.4.2.3 O campo PTI - Payload type identifier 

Payload Type Identtfier (PTI): identifica o tipo da célula, o status de congestionamento e outras 

informações. Possui um tamanho de 3 bits. No PTI, cada bit tem uma função diferente. O 

primeiro identifica se a célula é gerada por um usuário (0), como por exemplo, numa 

transferência de arquivo, ou gerada pela rede (I), como por exemplo, nas células de controle 

trocadas entre pares de camadas. No caso de células geradas por usuários, o segundo bit é usado 

como um indicador explicito de congestionamento - EFCI ("Explicit Forward Congestion 

Indicator"), indica se a célula sofreu períodos de congestionamento (1) ou não (0) durante a sua 

rota a partir do transmissor. 

O terceiro bit é genérico e pode ser utilizado para qualquer propósito pelos AALs. O AAL5, por 

exemplo, utiliza este bit para indicar se a célula é a Última célula de uma mensagem (1) ou não 

(0) [ALV97]. 

2.4.2.4 O campo CLP - Cell loss priority 

Cell Loss Priority (CLP): identifica a célula como sendo de alta ou baixa prioridade. Seu 

tamanho é de apenas um bit. Através deste campo os usuários ou a rede podem manifestar o 

desejo ou a necessidade de descartar determinadas células, dependendo das condições de 

congestionamento da rede. Esta é uma característica importante nas redes ATM, pois o descarte 

de células é necessário quando as condições de congestionamento são criticas ou quando os 
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usuários ultrapassam a largura de banda negociada. Utilizando o CLP, o usuário pode, ao menos, 

mostrar à rede sua preferência em termos de quais células podem ser descartadas (1) e quais não 

podem (0). Em certos casos, porém, a rede não é obrigada a atender esta preferência. 

Uma das principais vantagens do CLP é limitar o efeito adverso de perda células de alta 

prioridade devido a estouro de capacidade dos buffers na rede. A principal aplicação dos 

mecanismos de descarte de células dirige-se aos serviços com tráfego VBR, onde as células com 

alta prioridade carregam informações de sincronismo necessárias à reconstrução de sinais. A 

perda de uma destas células causa mais prejuízos do que a perda de uma célula de dados 

[ALV97]. 

A rede pode, por si mesma, modificar o bit de CLP numa célula. Se uma aplicação envia células 

a uma taxa maior do que a negociada, a rede pode, através de contratos UPC ("Usage Param eter 

Control'), marcar as células como sendo de baixa prioridade, indicando aos switches que as 

mesmas são candidatas ao descarte em caso de congestionamento. Um fato interessante acontece 

quando a célula sai da sua origem marcada como sendo de alta prioridade e chega ao destino 

mareada como sendo de baixa prioridade: o switch que recebe esta célula pode inferir que o 

circuito ao qual a célula pertence está utilizando mais largura de banda do que o negociado, mas 

as condições gerais de tráfego na rede estão em um nível de baixo congestionamento, pois a 

célula conseguiu chegar ao seu destino mesmo marcada, durante o seu trajeto, como de baixa 

prioridade. Quando um cenário como este é reconhecido, é possível conceder um "excesso" de 

banda a algumas aplicações. 

2.4.2.5 O campo HEC - Header error control 

Header Error Control (HEC): Usado para identificar e corrigir erros de um bit e para identificar 

erros de múltiplos bits transportados no header e para checagem de tamanho. Utiliza um CRC 

("Cyclic Redundancy Check") de oito bits. Devido à tendência dos sistemas de transmissão por 

fibra óptica de ter uma mistura de erros de único bit e erros de múltiplos bits, o campo NEC 

fornece mecanismos para tratamento de ambos (correção, quando de um bit e detecção apenas 

quando de múltiplos bits), o que é necessário em um ambiente B-ISDN. Um fato interessante de 

se observar é que as especificações do ATM Forum não dão suporte a erros no campo HEC. 

O campo HEC também pode ser utilizado para propósitos de delineamento. Um receptor estará 

em estado de sincronismo com o transmissor se o campo HEC indicar a ausência de erros de bits. 
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Se um número grande de erros de bits for detectado em um curto período de tempo, o 

sincronismo das células é considerado como perdido e o receptor entra em estado especial ("hunt 

state"), onde tenta readquirir o delineamento das células recalculando o CRC bit a bit até que o 

valor do HEC indique um header válido. Neste instante, o receptor entra num estado de pré-

sincronismo, ou seja, um curto período de tempo utilizado para verificar se o sincronismo 

realmente se restabeleceu. O número de erros de HEC que causam a transição do estado de 

sincronismo para o hunt state, e o número de HECs corretos que determinam a transição do 

estado de pré sincronismo para o de sincronismo são parâmetros configuráveis chamados de 

ALPHA e DELTA, respectivamente. 

O uso do campo HEC tem se mostrado como o método preferencial de delineamento de células 

mesmo sob operação normal. Segundo o ATM Forum, o delineamento de células feito na 

camada ATM torna-se independente das habilidades de delineamento de uma camada fisica 

específica [ALV97]. 

2.4.3 A camada física 

A camada física ATM corresponde à camada fisica do modelo de referência OSI, ou seja, é 

responsável pela transmissão das células através do meio físico. São definidos dois tipos de 

interface para o estabelecimento de conexões: o UNI ("User-to-Network Interface"), que conecta 

um usuário à rede, e o NNI ("Network-to-Network Interface") que é responsável pela conexão 

entre dois nós da rede. 

Figura 12 - Interfaces UNI e NNI 

A camada física é formada por duas subcamadas que desempenham funções distintas. A 

subcamada superior conhecida como TC ("Transmission Convergence") é responsável por 
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funções características de camadas físicas, tais como [ALV97]: 

• Desacoplamento de taxa de células — adaptação da taxa de transmissão de células à 

taxa de transmissão do sistema, inserindo células vazias quando necessário. 

• Delineamento de células - o mecanismo que permite ao receptor determinar os limites 

da célula. Esta função não é suportada pelo UNI especificado pelo ATM Forum. 

• Geração do _franze de transmissão - são os procedimentos necessários para a 

adaptação do fluxo de células de acordo com a estrutura do campo de carga 

específico do.frame do sistema de transmissão. 

A subcamada inferior é conhecida como PM ("Physical Mediwn") e é responsável por funções 

específicas dependentes da mídia e do sistema de transmissão como, por exemplo, garantir que o 

tempo de bit, os sinais transmitidos, as características elétricas e ópticas e o formato dos _franzes 

estejam dentro das especificações de um determinado sistema de transmissão. 

2.4.3.1 Opções de camadas físicas 

Apesar do ATM ter sido originalmente projetado para operar sobre fibras ópticas e sobre redes 

SONET/SDH ("Synchronous Optical Network" / "Synchronous Digital Hierarchy"), uma 

grande variedade de opções de camadas fisicas têm sido definidas pelo ATM Forum, pela 

Bellcore e pelo ITU-T. Entre as camadas físicas definidas para o ATM estão [ALV97]: 

• Um UNI sobre DS-1 (1.544 MBps), E-1 (2.048 Mbps), DS-2 (6.312 MBps), E3 

(34.368 Mbps), DS-3 (44.736 Mbps), e E-4 (139.264 Mbps). 

• Um UNI ou NNI sobre 0C-3c/STM-1 (155.52 Mbps) e 0C-12c/STM-4 (622.08 

Mbps). 

• Um NNI sobre 0C-48c/STM-16 (2488.32 Mbps). 

O ATM Forum está definindo outras opções de camada física ao nível de UNI, específicas para 

redes privadas. As mídias e taxas de transmissão sob investigação s'ão: 

• 25.6 Mbps operando sobre par trançado EIA/TIA-568 tipo 3 (UTP-3), baseado em 

uma proposta do Desktop ATM25 Alliance. 
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• 51 Mbps operando sobre UTP-3, baseado em uma proposta da AT&T, IBM, e Silicon 

Graphics. 

• 100 Mbps sobre UTP tipo 5 (UTP-5), usando a interface TAXI ("Transparent 

Asynchronous Transmitter / Receiver Interface"), comumente empregada no Fj3DI 

("Fibber Distributed Data Interface"). 

• 155.52 Mbps sobre Fiber Channel ou par trançado blindado (STP). 

As especificações OCn são todas derivadas da OC1, cuja capacidade é de 51,84 Mbps. O n 

indica o quanto essa capacidade foi multiplicada (0C3 - 155.52, 0C12 - 622.08, 0C48 - 2488.32 

Mbps). 
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2.5 Qualidade de Serviço em Aplicações Multimidia e ATM 

Aplicações distribuídas que envolvem a transmissão de dados multimfdia em geral devem prover 

o suporte necessário para garantir que os dados gerados sejam reproduzidos com a mesma 

qualidade no destino. Isto requer parâmetros de qualidarle de serviço (QoS — "Quality of 

Service"). Qualidade de serviço é a parametrização, para o sistema, da vontade ou necessidade 

do usuário [NAH95]. Por exemplo, se um cliente deseja transmitir um vídeo no formato NTSC, a 

taxa de frames deve ser de 30fps, e os sistemas devem garantir que essa taxa seja mantida. Os 

parâmetros de QoS podem estar relacionados com a aplicação, com o sistema operacional, com a 

rede ou com dispositivos. 

Serviços de negociação e tradução são necessários para realizar comunicação de parâmetros de 

QoS. A negociação visa estabelecer valores de parâmetros comuns entre os serviços do usuário e 

do fornecedor e garantir acesso (através de reserva de recursos e testes de admissão [BUF94]) a 

recursos escassos, reservando somente a demanda real [NAH95]. A tradução é necessária, pois 

diferentes clientes possuem diferentes parâmetros de QoS [NAH95]. 

O gerenciamento de QoS para aplicações de midia contínua pode ser subdividido em 2 esquemas 

de controle: Estático e Dinâmico [BUF94a]. No esquema de controle estático, o usuário 

simplesmente especifica o nível de QoS no momento da criação de uma determinada sessão, 

sendo que esse nível será mantido até o fmal da mesma Por outro lado, o esquema de controle 

dinâmico permite que o sistema ou o programa de usuário modifique o nível de QoS durante o 

andamento da sessão. Essa mudança pode ser solicitada pelo gerente de QoS - quando a 

disponibilidade dos recursos do sistema torna-se baixa - ou pela aplicação do usuário - quando 

este deseja melhorar (aumentar) seu nível de QoS ou até mesmo degradá-lo. 

Quando uma estação conecta-se com uma rede ATM ela está, essencialmente, fazendo um 

contrato com a rede, baseando-se em parâmetros QoS. Este "contrato" descreve o fluxo de 

tráfego que se pretende transportar através de parâmetros como o pico de largura de banda, a 

média da largura de banda a duração média das rajadas no caso de taxas de bits variáveis, o delay 

máximo entre as células, etc. É dd responsabilidade dos dispositivos ATM aderir a este 

"contrato" , utilizando filas para acomodar as rajadas de dados, limitar o pico da taxa de dados e 

"suavizar" o delay entre células, de modo a fa7er com que o tráfego seja adequado ao 

especificado no "contrato" [5IR97]. 
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ATM provê maneiras de garantir o QoS através de protocolos como o RSVT ("Resource 

Reservation Protocol"), descrito em detalhes em [TAN96], que possibilita que múltiplos 

usuários transmitam dados a múltiplos grupos de receptores e otimiza a utilização da largura de 

banda ao mesmo tempo em que elimina congestionamentos. Esta é uma característica muito 

interessante, se analisada no escopo deste projeto, pois a determinação de parâmetros de QoS é 

de primordial importância para a avaliação da qualidade do serviço disponibilizado e da largura 

de banda necessária. 

Todos estes conceitos também se aplicam às aplicações de vídeo. Para transportar vídeo com 

uma qualidade aceitável a rede deve garantir um determinado nível de qualidade de serviço. 

Variações de delay entre células, erros de bit e perda de células podem ter efeitos severos na 

qualidade do stream de vídeo recebido. Por exemplo, um link de transmissão com uma taxa de 

erro de bit de 5 para 10 pode ser aceitável para transmissão de dados que não necessitam ser 

transmitidos em tempo real utilizando-se algum mecanismo de correção de erro. Para um stream 

de vídeo, entretanto, esta taxa de erros pode causar sérias degradações na qualidade do vídeo 

recebido. Da mesma maneira, delay entre células, perda de células e controle da taxa de 

transmissão também têm um impacto significante na qualidade do vídeo recebido. 

ATM suporta o controle de latência e de delays, como dito anteriormente, no momento de se 

"contratar" o serviço. É possível também controlar a perda de células e a taxa de erros, fazendo 

com que ambos mantenham-se dentro de níveis aceitáveis. Diferentes classes de serviços (CBR, 

rt-VBR, etc) podem requisitar garantias diferentes de QoS, como mostra a Tabela 2 [CIS97A]: 

Tabela 2 - Parâmetros de QoS para as diferentes classes de serviços 

CBR rt-VBR nrt-VBR AÉR ii 
Delay entre células 

, 

Especificava' especificável não 
especificável 

não 
especificável 

não 
especificável 

Taxa de erros de bit Especificável especificável não 
especificável 

não 
especificável 

Para estudos 
futuros 

Perda de células (% 
de perda) 	po, 

E" 

Especificável especificável Especificável especificável não 
especificável 

Taxa dcerroseA 
, 	célula',  i''' 

Especificável especificável Especificável especificável não 
especificável 
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2.6 Policiamento de tráfego — UPC Contracts 

Policiamento de tráfego, também conhecido como UPC ("Usage Parameter Control"), é um 

método utilizado para garantir a alocação de recursos da rede de forma otimizada, ou seja, sem 

desperdícios, e também para garantir que as células que entram no switch estão em conformidade 

como contrato de tráfego previamente estabelecido para a conexão [ATF96b]. 

Se uma conexão é aceita pelo CAC, significa que o switch se compromete a manter o nível de 

QoS imposto pelo contrato, mas o mesmo espera que as aplicações também mantenham a sua 

parte no contrato não enviando células que ultrapassem os limites estabelecidos. Isto, porém, 

nem sempre acontece As aplicações podem, em certos momentos, desrespeitar o contrato 

estabelecido enviando células que não estão em conformidade com o mesmo. 

Estas células que desrespeitam o contrato estabelecido são marcadas (CLP=1) ou descartadas, 

dependendo do que foi estabelecido no contrato, garantindo que as conexões com banda 

reservada não estejam ultrapassando os limites reservados. 

Existem alguns algoritmos que implementam o policiamento de tráfego. Um dos mais 

conhecidos e utilizados pelos fabricantes em seus switches é o OCRA ("Generic Cell Rate 

Algotithm"), conhecido informalmente como "Dual Leacky Bucket". Este algoritmo leva em 

consideração os seguintes parâmetros, estabelecidos no momento da conexão: 

• Peak Cell Rate (PCR), o número máximo de células por segundo durante uma rajada 

de dados; 

• Cell Delay Variation Tolerante (CDVT), a tolerância para a variação do tempo entre 

chegadas de células, ou a quantidade de "jitter" aceito pela rede. Seu valor 

corresponde à diferença entre o tempo de chegada de uma célula e o tempo esperado 

de chegada (o tempo esperado de chegada é chamado TAT — "Theoretical Arrival 

Time") (Figura 13). 



<1 /POR 

34 

chegada de células dentro do PCR negociado 

1 POR 

CDVT 

I I 

chegada real das células 

Figura 13 - Tolerância na variação do delay entre células - CDVT 

• Sustainable Cell Rate (SCR) — taxa sustentável de células. Seu valor é igual à média 

da taxa de células transmitidas durante toda a conexão, levando-se em conta as 

rajadas. 

• Maximum Burst Size (MBS) — tamanho máximo de uma rajada de dados. Seu valor é 

igual ao número máximo de células que podem ser transmitidas à taxa de pico. 

• Burst Tolerance (BT) - especifica o intervalo entre rajadas de dados consecutivas. É 

calculado através da fórmula: BT = (IVIBS-1)*(1/SCR — 1/PCR). 

• Minimum Cell Rate (NICR) — taxa mínima de células garantidas num serviço ABR. 

O GCRA funciona em dois estágios (dois "leacky buckets"). O primeiro estágio verifica a 

conformidade das células recebidas em relação somente ao PCR. Se as células chegam a uma 

taxa igual ou menor ao PCR negociado a conexão está respeitando o contrato em relação ao 

PCR. Quando o tempo entre chegada de células é menor do que o especificado pelo PCR, ou 

seja, menor do que 1/PCR, as células ainda estarão em conformidade até que se atinja o valor 

máximo de CDVT. A próxima célula a caminho depois de atingido o CDVT precisará chegar 

depois de um período igual ou maior a 1/PCR para estar em conformidade. O valor do CDVT 

expressa a qualidade de serviço requerida pela conexão. Por exemplo, numa conexão CBR o 

CDVT precisa ser pequeno, geralmente 1/PCR, de modo a garantir as remontagens no destino 

em tempo hábil e evitar a perda de células. 

O segundo estágio verifica a conformidade das células em relação ao SCR. O tráfego pode 

chegar em rajadas à taxa de pico de células. Estas células estarão em conformidade com o 
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primeiro estágio desde que o valor de CDTV não seja atingido. Para estarem em conformidade 

com o segundo estágio o tamanho do das rajadas não deve exceder o MBS. Também, se uma 

rajada com tamanho igual ao MBS é recebida, próxima rajada só poderá chegar depois de um 

período de igual a (MBS-1) * (1/SCR-1/PCR), ou BT ("Burst Tolerance"), para que suas células 

estejam em conformidade. Caso contrário, o SCR poderá ser ultrapassado. 

Como visto anteriormente, cada célula ATM possui um campo de um bit chamado CLP ("Cell 

Loss Priority") que indica se a célula pode ser descartada pela rede em condições de 

congestionamento. Quando a célula possui CLP=0, será averiguado se a mesma está em 

conformidade com os parâmetros de tráfego para o stream de células com CLP=0. Se os 

parâmetros de tráfego indicarem que as células que não estiverem em conformidade devem ser 

marcadas, o bit CLP é mudado para "1" depois de passar pelo policiamento com GCRA. Isto 

significa que, caso a rede apresente condições de congestionamento no futuro, estas células são 

candidatas ao descarte antes das células com CLP=0. Caso o descarte das células com CLP=1 

não seja suficiente, então células com CLP=0 também são descartadas. 

O ATM Forum definiu tipos diferentes de contratos de tráfego a serem testados através de 

GCRA. Os parâmetros envolvidos no estabelecimento destes contratos são: 

• PCRO — PCR para células com CLP=0; 

• PCRO+1 — PCR para a soma da quantidade de células com CLP=0 e CLP=1 (todas as 

células); 

• SCRO — SCR para células com CLP=0; 

• SCRO+1 — SCR para a soma da quantidade de células com CLP=0 e CLP=1 (todas as 

células); 

• MBSO — MBS para células com CLP=0; 

• MBS0+1 — MBS para a soma da quantidade de células com CLP=0 e CLP=1 (todas 

as células); 

• Tag — modifica o valor do bit CLP de O para 1 das células que falharam no teste de 

PCRO para contratos CBRO, ou nos testes de PCRO e MBSO para contratos VBRO; 
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A combinação destes parâmetros é definida a seguir: 

1. Contratos CBR: parâmetros <perOl> 

2. Contratos CBRO: parâmetros <perO> <perOl> [tag] 

3. Contratos VBR: parâmetros <perOl> <scrOl> <mbs01> 

4. Contratos VBRO: parâmetros <perOl> <scrO> <mbsO> [tag] 

5. Contratos ABR: parâmetros <perOl> <mcr> 

O contrato CBR aplica-se ao tráfego CBR. Utiliza apenas o primeiro estágio do GCRA para 

verificar a conformidade em relação ao PCR das células com CLP=0 e com CLP=1. Células que 

falham no teste PCR CLP0+1 são descartadas. 

O contrato CBRO também se aplica ao tráfego CBR. Utiliza dois estágios do GCRA para PCR, 

sendo o primeiro usado para verificar a conformidade em relação ao PCR das células com 

CLP=0. No segundo estágio é verificada a conformidade com o PCR para o tráfego agregado de 

células com CLP=0 e CLP=1. Se a opção de marcação de células ("tag') estiver habilitada, as 

células que falharam no teste PCR CLP=0 são marcadas (CLP=1) e passadas para o segundo 

estágio onde se testa PCR CLP=O+1. Se falharem, são descartadas. Se a opção de marcação 

estiver desabilitada, as células que falharam em qualquer um dos estágios são descartadas. 

O contrato VBR <perOl> <scrOl> <mbs01> se aplica ao tráfego VBR. No primeiro estágio do 

GCRA é feito o teste PCR CLP=O+1, e no segundo estágio são feitos os testes SCR CLP=O+1 e 

BT CLP=O+1. Todas as células que falham em pelo menos um dos testes são descartadas. 

O contrato VBRO <perOl> <scrO> <mbsO> [tag] é aplicado ao tráfego VBR. No primeiro estágio 

do GCRA é feito o teste PCR CLP=O+1. As células que falham são descartadas. No segundo 

estágio são feitos os testes SCR CLP=0 e BT CLP=0. Se a marcação de células estiver 

habilitada, as células que falharam nos testes do segundo estágio são marcadas com CLP=1, caso 

contrário são descartadas. 

O contrato ABR <perOl> <mcr> é aplicado ao tráfego ABR. Ele utiliza apenas o primeiro 

estágio para testar PCR CLP=O+1. As células que falham são descartadas. O parâmetro MCR 

especifica a taxa mínima de células garantida pela rede e pode ser especificado como O. Isto 
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significa um serviço "best effort". Se o MCR é maior que zero, então a taxa mínima de células é 

garantida até o valor de MCR. Porém, entre MCR e PCR, as células podem ser descartadas caso 

haja congestionamento. 

2.7 Endereçamento NSAP e ILMI 

Conexões do tipo SVC ("Switched Virtual Circuits") necessitam de dois elementos essenciais 

para serem criadas: endereçamento para identificar os dispositivos a serem conectados e 

sinalização que permita a criação da conexão. 

Nas redes privadas, os dispositivos de rede ATM que suportam interfaces UNI ATM Fortim e 

aplicações SVC (como por exemplo LANE), utilizam endereçamento ATM NSAP ("Network 

Service Access Point", definido pela OSI) para endereçar as entidades ATM que desejam se 

comunicar. Este tipo de endereçamento possui quarenta caracteres e pode ser de três tipos — IDC 

("International Code Designator"), DCC ("Data Country Code") ou E.164 Encapsulado 

[ATF99]. Os três tipos contêm os mesmos elementos básicos : um identificador de switch ATM, 

um identificador de placa ATM para host e um byte seletor de interfaces virtuais associadas à 

interface ATM do host. Estes endereços podem ser configurados estaticamente para cada 

dispositivo ou podem ser configurados via ILMI. 

O ILMI ("Interim Local Management Interface") é um protocolo que utiliza mensagens enviadas 

entre switches e hosts para auxiliar na definição de qual dispositivo esta de cada lado dos UNIs 

envolvidos (UNI no switch e no host). Se o uso de ILMI estiver habilitado, o host e o switch irão 

trocar mensagens através canal ILMI (VPI O, VCI 16) utilizando AAL5, e o resultado é um 

endereço NSAP único para o conjunto switch/host/interfaces virtuais envolvidas. Se um host 

muda de porta no switch depois de um endereço NSAP ter sido registrado para a sua interface, 

todas as conexões existentes serão encerradas. Se a nova porta onde for conectado o host estiver 

em outro switch, um novo endereço NSAP (com um prefixo de rede diferente) será registrado e o 

host volta a estabelecer novas conexões utilizando sinalização UNI. 

Pela especificação do ATM Forum, todas as redes privadas são obrigadas a aceitar "call setup 

messages" contendo um dos três tipos de endereçamento aprovados e passar estas chamadas à 

frente quando necessário. Já as redes publicas utilizai um endereçamento inspirado no ISDN, o 

E.164 (não encapsulado), que pode possuir até 15 dígitos. 
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Figura 14 - Formato dos endereços NSAP ICD 

• AFI — Authority and Format Identifier — identifica a autoridade responsável por 

definir o formato e a sintaxe do restante do endereço; 

• ICD — International Code Designator — identifica uma organização internacional 

responsável por definir a organização responsável pela estrutura NSAP. 

• DFI — Domain Specific Part Format — define parâmetros adicionais para o restante do 

endereço; 

• AA - Administrative Authority — define a organização responsável pela alocação do 

restante do endereço. Geralmente o fabricante do switch. 

• RSVD — reservado para uso futuro; 

• RD — Routing DomaM — especifica um domínio único em conjunto com 

ICD/DFI/AA; 

• AREA — especifica uma área única dentro do RD; 

• ESI — End System Identifier — identifica um único host dentro de uma Área. 

Geralmente o endereço MAC (IEEE) da placa ATM do host. 

• SEL — Selector Byte - Não é utilizado para roteamento, mas pode ser usado pelos 

hosts para identificar interfaces virtuais, por exemplo. É análogo às portas do TCP/IP. 

2 2 6 
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2.8 Lan Emulation (LANE) 

O ATM Forum definiu um padrão chamado LANE ("Lan Emulation") 1.0 que define as regras 

para emulação de redes locais Ethernet (IEEE 802.3) e Token Ring (IEEE 802.5) sobre o ATM, 

sem restrição quanto aos protocolos de rede a serem transportados [ATF95]. Isto significa que 

uma variedade de protocolos tais como IP, IPX, NetBEUI e outros podem utilizar os serviços de 

"Lan Emulation". 

Isto é possível porque os serviços definidos no LANE não utilizam nenhum esquema de 

endereçamento pertencente aos protocolos transportados dentro dos frames Ethernet ou Token 

Ring, mas sim, utiliza um esquema de mapeamento de endereços MAC em endereços ATM 

NSAP. 

O padrão LAN-E é baseado no modelo cliente/servidor. Ele possui três servidores com funções 

distintas: 

• Lan Emulation Configuration Server (LECS): é um serviço que define uma coleção 

de ELANs ("Emulated Lans") e as regras para que um cliente (LEC) possa fa7er parte 

dessas ELANs. Assim como os outros serviços LANE, ele pode ser executado em um 

switch ou host (conectado a rede ATM) e usa um arquivo de dados (nos produtos da 

Fore este arquivo tem o nome de LECS.CFG) onde guarda um lista das ELANs 

configuradas e as regras para se juntar as mesmas; 

• Lan Emulation Server (LES): é o serviço responsável pelo registro dos clientes e pela 

manutenção de uma tabela de mapeamento de endereços MAC em endereços ATM 

NSAP; 

• Broadcast and Unknown Unicast Server (BUS): é o serviço responsável por gerenciar 

unicasts desconhecidos (endereços não registrados no LES) e também multicasts e 

broadcasts; 

Os clientes são hosts conectados à rede através de uma interface ATM, onde é executado o LEC 

("Lan Emulation Client"), geralmente codificado na forma de um driver. O LEC faz a ligação 

entre os protocolos de rede como TCP/1P e IPX com o AAL5. 
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É necessário um LEC para cada ELAN ao qual o host participa, assim como cada ELAN precisa 

de um par de servidores LES/BUS. O funcionamento de uma ELAN é resumido a seguir. 

Uma conexão ponto-a-ponto é estabelecida entre cada LEC e seu respectivo BUS, quando o LEC 

se junta a ELAN. Pacotes a serem transmitidos em broadcast pelo LEC são enviados ao BUS, 

que os recebe do AAL como pacotes inteiros, e os envia então a todos os LECs usando uma 

conexão ponto-multiponto ("MulticastForward"). Isto é feito através de uma fila PIPO, ou seja, 

um pacote por vez, na ordem recebida, fazendo com que células pertencentes a pacotes 

diferentes não se misturem. Os LECs podem querer enviar pacotes cujos endereços MAC ainda 

não são conhecidos pelo BUS. Nesse caso, o BUS envia a estes pacotes a todos os LECs 

registrados como sendo aptos a receberem estes pacotes. Esses LECs, geralmente são os 

executados em bridges, switches e roteadores. 

Figura 15 - Interação entre LECs e BUS 

Quando o LEC possui um pacote a ser transmitido para um único endereço MAC, ele verifica em 

suas tabelas internas se possui o endereço. Caso já exista uma conexão associada com aquele 

MAC, o pacote é enviado através desta conexão. Caso uma conexão não exista, mas o LEC 

possui o endereço ATM correspondente àquele MAC, uma conexão é aberta utilizando 

sinalização e o pacote é enviado. Se o LEC não possuir uma conexão previamente aberta e 

também não conhecer o endereço ATM, uma requisição LE_ARP ("Lan Emulation Address 

Resolution Protocon é feita ao LES através de uma conexão chamada "ControlDirect" (pré 

estabelecida), pedindo ao LES que envie o endereço ATM do MAC em questão. 
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Figura 16 - Interação entre LECs e LES 

O LES mantém uma tabela onde são mapeados endereços MAC em endereços ATM NSAP. 

Estes endereços são conhecidos a partir do momento em que os LECs registram-se no LES. Se o 

endereço requisitado for conhecido pelo LES, o mesmo é passado de volta ao LEC requisitante. 

Se o LES não conhece o endereço MAC requisitado, um broadcast da requisição é enviado a 

todos os LECs da ELAN em questão usando a conexão "Contro/Disrribute ". Quando um LEC 

recebe uma requisição LE ARP, ele verifica em suas tabelas se o endereço MAC é o seu ou se 

ele é um proxy para o endereço MAC requisitado. Se ele for o proxy para o endereço requisitado, 

ele envia a requisição de volta ao LES, que por sua vez envia a resposta ao LEC requisitante. 
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2.9 Aspectos da transmissão de vídeo em ATM 

Transmissão de vídeo representa um tópico importante de pesquisa devido a várias razões. Este 

campo de pesquisa engloba não somente transmissão de vídeo, mas também de componentes de 

áudio e dados, representando assim um excelente exemplo de comunicação de dados multimídia. 

O transporte de vídeo sobre ATM divide-se em duas categorias [LAP97]: 

• Vídeo em pacotes ou vídeo VBR 

• Vídeo CBR 

Aplicações de vídeo utilizam, geralmente, vídeo VBR, devido à compressão com taxa variável 

dc bits, o que se traduz em tráfego em rajadas. Dificilmente utiliza-se compressão com taxa 

constante de bits para transmissão em rede. Vídeo VBR foi desenvolvido para as LANs 

tradicionais e utiliza algum método de compressão, cujo resultado é colocado em pacotes, 

sejam eles IP ou Ethernet (ou equivalente). A quantidade de informação num sinal de vídeo 

depende da "atividade" da cena capturada. Quando comprimida, a largura de banda pode variar 

enormemente, o que caracteriza a taxa de bits variável (VBR). Somente quando se força uma 

taxa constante de bits, assim como numa transmissão por comutação de circuitos, varia-se o 

nível de compressão com a finalidade de manter-se uma taxa de bits constante que obedeça aos 

mites do canal de transmissão. Isto é feito a partir das informações contidas no sinal de vídeo e, 

indo assim, a qualidade do sinal recebido pode variar com a compressão (geralmente, os efeitos 

podem ser compensados com uma buferização adequada). Em contraste, a multiplexação 

estatística em redes de pacotes permite uma variação na taxa de transmissão, acompanhando as 

variações na taxa de transmissão dos sinais comprimidos. Conseqüentemente espera-se que o 

receptor presencie uma qualidade constante de vídeo. 

O transporte de sinais de vídeo exige a transmissão de grandes volumes de informação, que 

melhor se adapta à comunicação com taxa de bits variável. No caso de transmissão em tempo 

real não se pode assumir a separação do transmissor, do canal de comunicação e do receptor 

como um paradigma válido. O transmissor de um sinal de vídeo comprimido exigirá diferentes 

capacidades da rede no decorrer do tempo e a rede por pacotes fornece um canal cuja capacidade 

varia dependendo da situação geral de carga na rede (além das garantias de delays e de perdas de 

pacotes). O receptor, por sua vez, precisa trabalhar junto com a rede, devido aos pacotes perdidos 
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ou atrasados. Assim, existe uma forte dependência entre as entidades envolvidas, o que exige 

considerações do sistema como um todo. 

Uma maneira estruturada de considerar o sistema de transmissão de vídeo em pacotes é colocar 

as funções exigidas em contextos próprios, como num modelo de arquitetura de rede, fazendo-se 

com que as interações entre as funções possam ser determinadas. 

Figura 17 - Exemplo de transmissão de alguns tipos de tráfego no ATM 
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2.10 Vídeo CBR versus VBR sobre ATM 

Figura 18 - Qualidade de vídeo constante utilizando comunicação com taxa de bits variável 

A Figura 18 mostra a variação da quantidade de informação contida em um vídeo. Esta variação 

depende, basicamente, do tamanho da imagem que esta sendo transmitida, da presença ou 

ausência de movimento nas imagens e da existência ou não de áreas redundantes dentro das 

imagens. Como resultado, a quantidade de dados comprimidos gerados através de técnicas como 

codificação preditiva varia enormemente com o tempo. Dados que excedem a taxa de bits são 

descartados, e a qualidade do vídeo é degradada no lado do receptor. Outra maneira de se 

analisar a degradação da qualidade é observar que, quando a quantidade de dados ultrapassa a 

largura de banda, uma compressão adaptada é utilizada, de maneira a se produzir a quantidade 

certa de dados, diminuindo a qualidade do sinal codificado. Em outras palavras, para a 

transmissão a uma taxa contínua do tipo ilustrado na Figura 18, a qualidade da mesma varia com 

o tempo. 

No ATM, por outro lado, é possível variar a taxa de bits de maneira a se assimilar às variações 

na quantidade de informação. Como mostrado na Figura 18 (B), a qualidade é constante no 

decorrer do tempo. Se comparado com a abordagem convencional, o ATM possibilita uma 

qualidade maior e mais consistente, considerando-se a mesma quantidade de dados 

transmitida [LAP97]. 
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2.11 Possíveis combinações de vídeo sobre ATM 

Quando se transmite vídeo originado em LANs sobre ATM, deve haver um certo tipo de 

"tradução" entre o ATM e a LAN, o que pode ser feito por "LAN Emulation". Quando o vídeo 

em pacotes é transmitido nativamente sobre o ATM, deve existir uma camada de convergência 

entre o stream de vídeo e a camada AAL - mais especificamente AAL5, de acordo com recentes 

trabalhos do ATM Forum (que se encontram nos seus últimos estágios), e o desenvolvimento de 

padrões de compressão de vídeo de alta qualidade ("two-way, low-bandwidth"), concretizando-

se na forma do MPEG4. O ATM Forum ainda não começou a "mapear"o MPEG4 sobre o ATM 

e, ao invés disto, está investindo seus esforços no MPEG2 sobre ATM, que é mais indicado para 

aplicações como broadcasting em LANs ou por TV a cabo [CIS97A]. 

2.11.1 Camadas de adaptação ATM para tráfegos de vídeo 

CBR Vídeo 
	

Real Time VBR Vídeo 
H.320 Protocols 	MPEG. MPEG2 Protocols 

Figura 19 - Pilha de protocolos - Vídeo sobre ATM [CIS97A] 

O AAL5 será usado para tráfegos VBR e ABR na transmissão de dados em rajada, como as 

LANs de hoje. AAL1 deverá ser usado para tráfego CBR, onde um timestamp é necessário para 

que a transmissão obedeça um determinado clocking. 

As camadas de adaptação para vídeo comprimido e para serviços que exijam sincronismo entre 

fonte/destino, como vídeo CBR ou voz, aparecem na Figura 19. Como discutido anteriormente, 

aplicações de vídeo em pacotes estarão posicionadas no topo das camadas de enlace de dados ou 

de rede acima do ATM, com o intuito de se manter a interconectividade com as LANs e os 

protocolos de hoje, tarefa da qual se encarregará o AAL5 [CIS97A]. 
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2.12 Exemplo de aplicação: mapeando streams MPEG-2 em células ATM 

Existem duas opções principais para mapear o stream MPEG2 dentro de células ATM: 

transmissão à taxa de bits constante sobre o AAL1 e transmissão sobre o AAL5. Originalmente, 

o AAL2 era tido como a camada de adaptação que poderia fornecer o suporte necessário para 

serviços de vídeo sobre o ATM. Atualmente, o AAL2 não está definido. Os méritos do AAL5 e 

do AAL1 são discutidos a seguir. 

2.12.1 AAL5 

2% ortets 
	

Ei °ciso 

    

CPCS -PDll Payload (CPCS-SDU) 

 

CPCS -PDll Deaner 

 

    

CPCS-PDU • 8 x48 octets 

  

Figura 20 - Formato do PDU AAL5 contendo dois pacotes TS [ATM9'71 

A Figura 20 mostra o mapeamento de pacotes TS dentro de PDUs AAL5. Dois pacotes TS são 

mapeados exatamente dentro de oito células ATM. Este mapeamento tem sido adotado nas 

especificações para Vídeo sob Demanda (VoD) do ATM Forum. Um dos maiores problemas 

encontrados durante esta especificação foi a falta recursos no AAL5 para recuperação de 

sincronismo [M1N95] e para propagação de correção de erros (FEC). Uma das maiores 

vantagens do AAL5 pode ser financeira. As aplicações de vídeo precisarão de protocolos de 

sinalização e assim, o AAL5 será implementado dentro do hardware ATM. Outra vantagem do 

AAL5 é que com a adoção de um CS ("Convergence Sublayer") nulo, não são necessárias 

funcionalidades de rede adicionais [DIX95]. 

Existem duas categorias de vídeo que deverão ser transmitidas sobre o ATM usando o AAL5. 

Vídeo transmitido em redes heterogêneas, provavelmente transportado com pacotes IP sobre 

ATM e codificado com algoritmos proprietários como QuickTime ou AVI. O AAL5 não deve 

garantir QoS da rede para esta classe de vídeo. 

A segunda classe de vídeo deverá ter tráfego do tipo VBR, que é nativo das redes ATM e deverá 
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se beneficiar do suporte à qualidade de serviço do AAL5 [RIL97]. 

2.12.2 AAL1 

TS Padcet (155 byted 

47 bytes 47 bytes Mbyte, 474e. 

El
"1KW  

El 	El 	El ATM Cd/ (53 bytes) 

 

TSiasioest (47 bytes) 

Painter (1 byle) - Optlead 

Header (5 bytes) 

  

Figura 21 - Mapeamento de pacotes TS em células AAL1 [RIL97] 

Como mostra a Figura 18, um pacote TS pode ser mapeado quase 100% dentro de quatro células 

ATM no AAL1. Uma das principais vantagens do AAL1 sobre o AAL5 é que o mesmo foi 

desenvolvido para aplicações em tempo real e uma das maiores desvantagens do AAL1 é que o 

mesmo suporta apenas aplicações CBR, ou seja, com taxa de bits constante. Aplicações de vídeo 

futuras provavelmente precisarão das vantagens da transmissão à taxas de bits variáveis. Será 

preciso também suportar o AAL1 nos equipamentos de rede, assim como o AAL5 o é. O AAL1 

fornece suporte a propagação de correção de erros (FEC), o que pode ser importante para 

algumas aplicações de vídeo, especialmente sobre mídias suscetíveis a erros, como o wireless 

ATM. Espera-se que o AAL1 seja escolhido como o suporte para vídeo gerado por codificadores 

H.261 ou H.263. Vídeo H.261 é tradicionalmente transmitido sobre linhas com capacidade 

múltipla de 64 Kbps ou linhas ISDN [R1L97]. 

2.12.3 AAL5 versus AAL1 

Em aplicações cujo backbone consiste em fibra óptica transportando MPEG2 sobre ATM ou 

cujas conexões com residências, por exemplo, são feitas através de cabo coaxial transmitindo 

sinais de rádio freqüência, a transmissão de vídeo diretamente sobre o ATM é possível. Porém, 

em termos de eficiência no que tange à largura de banda, é essencial para o transporte de 

centenas de streams de vídeo em grandes áreas que se minimize o overhead nos protocolos, pois 

este é um ponto crítico. 

Para estas aplicações, o grupo que trata de Aspectos de Serviços e Aplicações (SAA) do ATM 
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Fortim escolheu um mecanismo de suporte para o MPEG2 sobre AAL5. Este mecanismo é 

habilitado via uma camada áudio-visual de convergência para serviços específicos (AVSSCS), 

que está nos seus primeiros estágios de especificação. Esta camada deverá prover suporte a 

outros protocolos de compressão e codificação. 

O SAA escolheu o AAL5 como protocolo de adaptação para o AVSSCS por duas razões. 

Primeiro, o AAL1 possui um timestamp - o "Synchronous Residual Time Stamp" (SRTS) - 

usado para conexões CBR. O timestamp é necessário para recuperar informações de sincronismo 

e o MPEG2 possui o seu próprio relógio de referência (PCR — "Program Clock Reference"). 

Assim, é redundante fornecer informação de timing no stream de células ATM, pois o mesmo já 

esta presente no stream MPEG2 [CIS97A]. 

Em adição, a existência de overheads adicionais no AAL1, como o SRTS, fazem do AAL5 a 

melhor escolha por ter menos overhead disponibilizando os 48 bytes de dados da célula para uso, 

fazendo com que o tamanho de múltiplas células coincida com o tamanho dos pacotes MPEG2. 

Além disso, com vários fabricantes produzindo o chipset para AAL5, os custos são bem 

menores. 
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3. O sistema de transmissão de vídeo AVA300/ ATV300 

Apresenta-se aqui o sistema de transmissão de vídeo AVA300 / ATV300 e o software de 

controle, visualização e edição de streams SVA, utilizados neste projeto. Por serem tópicos 

extensos, cada um deles será abordado separadamente. 

3.1 O AVA300 

O sistema AVA300 da Fore Systems constitui-se em um equipamento para transmissão de áudio 

e vídeo através de redes ATM (utilizando AAL5), podendo ou não comprimir o vídeo com o 

método de compressão Motion JPEG, que é basicamente a aplicação do método de compressão 

JPEG nos frames que formam a seqüência de vídeo. Pode transmitir também vídeo não 

comprimido nos formatos RGB8 (8 bits), RGB16 (16 bits) e RGB24 (24 bits). O áudio não é 

comprimido, mas pode ser amostrado em 14 freqüências diferentes. Pode ser codificado em 

PCM (8 e 16 bits), U-Law e A-Law (8 bits). Trabalha com sinalização UNI 3.0 e 3.1 e pode 

transportar dados através de PVCs ("Permanent Virtual Circuits") ou SVCs ("Switched Virtual 

Circuits", quando em conjunto com o software SVA). A Tabela 3 apresenta as especificações 

técnicas do equipamento. 

Tabela 3 - Especificações técnicas do AVA300 

Regaih  sw;:ep 	"Especificação 

Interface ATM 155 Mbps, Fibra Multi Modo, Mono Modo (conectar SC) ou UTP (conector RJ-45) 

Formatos de Vídeo Pai (50 Hz) e NTSC (60 Hz) selecionado por software 

Conectores de Vídeo 6 soquetes RCA, configuráveis para seis canais de vídeo composto ou 3 S-Video; 
entradas de vídeo podem ser multiplexadas em até 4 streams de saída. 

Vídeo Digital RGB 24, 16 ou 8 bits ou 8 bits mono, não comprimidos; vídeo comprimido com 
JPEG com fator de Qualidade selecionável por software 

Tamanho da área de 
vídeo 

Tamanho da região de amostragem analógica e da região de display configuráveis 
para cada stream 

Controles de Vídeo Contraste, beho e saturação controláveis pela rede 

Performance de vídeo 50 campos por segundo (Pai). 60 campos por segundo (NTSC) 

Conectores de Áudio 6 soquetes RCA, podendo ser usados como 6 entradas mono ou 3 estéreo; apenas 
um deles é selecionável 	transmissão por vez para 

Áudio Digital PCM, A-law, U-Law 8 ou 16 bits (estéreo ou mono). Amostragem de 5 a 44 KHz 
(CD) ou 48KHz (DAT) 

Controle de Taxa de 
Transmissão 

Controle de passagem de células para os streams ATM por software, garantindo o 
cumprimneto de contratos de tráfego 

Protocolos ATM ATM Forum UNI 3.0 e 3.1 quando utilizado com software SVA 
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A Figura 22 mostra o painel frontal do AVA300 com seus conectores e indicadores. 

Figura 22 - Painel frontal do AVA 300 

1. ATM Led — indica conectividade com a rede ATM 

2. Interface ATM (Fibra) 

3. RX Led — indica o recebimento de células vindas do switch 

4. TX Led — indica a transmissão de células para o switch 

5. Video Led — indica que sinais de vídeo estão sendo digitalizados pelo AVA300 

6. Áudio Led — indica que sinais de áudio estão sendo digitalizados pelo AVA300 

7. Conectores de Áudio — 3 entradas estéreo ou 6 mono 

8. Conectores de Vídeo — 3 entradas S-Video ou 6 vídeo composto 

O AVA300 é capaz de codificar vídeo NTSC ou PAL, proveniente de apenas uma de suas 

entradas por vez, em um stream (comprimido com JPEG ou não) dentro da rede ATM à taxa 

máxima de frames (25 fps para PAL e 30 fps para NTSC) e resolução (768x576 PAL e 640x480 

NTSC), bem como audio, atingindo máxima qualidade quando se utiliza audio a 48ICHz (DAT), 

16 bits e estéreo. As outras entradas de vídeo podem ser usadas para se selecionar entre outras 

fontes de vídeo, sempre uma por vez, pois o equipamento possui apenas um chipset de 

codificação MJPEG. Para utilizar uma fonte de vídeo S-Video, conecta-se a fonte a duas 

entradas. 
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Pode-se também obter vídeo de múltiplas entradas simultaneamente, desde que o número total de 

frames por segundo seja compartilhado entre as múltiplas entradas e estas estejam sincronizadas 

("gen-locked”). 

O controle de tráfego é feito na origem, ou seja, as células são transmitidas obedecendo-se 

limites de PCR (taxa de pico de células, para streams CBR, VBR e UBR) e, quando se utiliza Q-

Factor variável, SCR (taxa sustentável de células, também para streams CBR, VBR e UBR), 

antes de entrar na rede ATM. Isto se deve ao fato de que a rede pode estar utilizando 

policiamento de tráfego CBR, VBR ou UBR através de UPC, definidos dentro do switch. Por 

exemplo, se a rede estiver usando um UPC CBR, o AVA300 deve configurar o tráfego gerado 

para que o mesmo obedeça os limites do tráfego impostos pelo contrato. Caso contrário as 

células começarão a ser descartadas pela rede. 

Notar que os valores de PCR e SCR definidos para um stream UBR servem apenas para limitar a 

quantidade de informação gerada, que será transportada da melhor maneira possível pela rede. 

O AVA300 utiliza multicast (ou "point-to—multipoinf , como conhecido nas especificações do 

ATM) para transmitir para vários pontos diferentes conectados à rede, ou seja, apenas um stream 

é gerado pelo AVA300 sendo este multiplicado apenas no último nó possível da rede onde se 

encontram as estações conectadas. Isto possibilita conferências multiponto e distribuição de 

vídeo mantendo a utilização de banda na rede ao mínimo possível. 

Existem várias opções para se assistir ao vídeo gerado pelo AVA300. Outro produto da Fore, 

chamado ATV300, é utilizado para decodificar o audio e o vídeo (somente MJPEG) 

provenientes do AVA300 e converte-los em audio e vídeo analógicos, que são então enviados a 

uma TV. Quando se utiliza um ATV nem mesmo é preciso conectar ambos a um switch. Pode-se 

conecta-los diretamente ("back-to-back") e, através de poucas configurações no ATV, os sinais 

de vídeo são transmitidos do AVA para o ATV, depois de efetuadas sinalizações especiais (não 

UNI) entre os dois dispositivos. Se ambos estiverem conectados a um switch, deve-se utilizar o 

software SVA para controlá-los. Através de sinalizações do SVA, ambos os dispositivos são 

conectados através de PVCs ou SVCs, abrindo um caminho de comunicação para a transmissão. 

Outra opção é utilizar um software de visualização em tempo real (como o "svc-rtds", que 

acompanha o SVA) em estações conectadas diretamente em ATM, o que exigirá um certo poder 
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de processamento. Hardwares especiais de descompressão MJPEG podem também ser 

utilizados, liberando a CPU do trabalho de descompressão por software. 

Ainda outra opção é utilizar um MBONE Gateway (também incluso no SVA), software 

executado em uma estação Unix, NT ou Win95. Ao invés de fa7er a descompressão e 

visualização do vídeo, este software converte os streams de vídeo e audio em vídeo e audio sobre 

IP. Neste caso, outro software de visualização tem de ser utilizado, como o VIC e o VAT, por 

exemplo, (também inclusos no SVA). 

A qualidade do vídeo comprimido com JPEG, ou seja, a quantidade de informação perdida no 

processo de compressão, pode ser controlada através de um parâmetro chamado "Q-Factor" 

("Quality Factor"). Quanto menor o Q-Factor, menos informação é perdida e melhor a 

qualidade das imagens, resultando numa taxa de dados maior. Com  um Q-Factor 20 a qualidade 

é semelhante a um vídeo RGB de 24 bits não comprimido. Com  Q-Factor 32 a qualidade cai um 

pouco, mas na maior parte do tempo é quase indistinguível da qualidade conseguida com Q-

Factor 20, dependendo da cena. Quanto maior o Q-Factor, mais dados são perdidos durante a 

compressão, diminuindo a qualidade do vídeo e a taxa de dados transmitida. Quando há perda de 

informações, artefatos visuais são introduzidos pelo processo de compressão, sendo estes mais 

aparentes em regiões de "fronteira" da cena, ou seja, nas regiões onde se delimitam os objetos 

dentro da cena. Para a maioria dos vídeos, estes artefatos não são facilmente perceptíveis. 

O AVA300 suporta Q-Factor fixo ou variável, por stream. O Q-Factor variável é usado como 

um método de adaptação da qualidade da imagem, aplicado frame por frame, permitindo que a 

qualidade da imagem seja adaptada para obedecer os limitantes impostos por contratos de 

tráfego, tentando-se sempre obter a maior qualidade possível. Não é possível utilizar Q-Factor 

fixo e variável ao mesmo tempo, por exemplo, em dois streams diferentes. 
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3.2 O software de controle SVA 

O SVA é composto por um conjunto de softwares que, juntos, são responsáveis pelo 

gerenciamento e controle tanto do AVA300 quanto do ATV300, como também pela 

disponibilização de serviços acessados por aplicações. Através dele são feitas todas as 

configurações necessárias para a transmissão de streams de vídeo e áudio. Seus principais 

componentes são: 

• Manager (svamgr) 

• Trader (trader) 

• Software de visualização em tempo real (svc-rtds) 

3.2.1 Managers 

O "Manager" é uma aplicação do software SVA responsável por duas funções principais: 

• Executar a sinalização ATM necessária para o funcionamento do AVA300 e do 

ATV300; 

• Disponibilizar os recursos desses equipamentos para as aplicações; 

O manager controla todos os aspectos de operação tanto do AVA quanto do ATV, 

particularmente a interação com a rede ATM para o estabelecimento de SVCs ("Switched Virtual 

Circuits") dinamicamente, utilizados para o transporte dos streams de áudio e vídeo gerados. 

Sua execução não afeta a performance da transmissão, pois os dados são transportados na rede 

sem passar através do manager. 

Juntos, o AVA e o manager constituem um serviço que disponibiliza streams de áudio e vídeo 

para serem utilizados por aplicações. Uma dessas aplicações é o svc-rtds (cujo nome significa 

Real Time Display Software), utilizado para a visualização dos streams em estações de trabalho. 

A interação entre o AVA e o ATV, os managers e as aplicações são apresentadas na Figura 23. 
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Figura 23 — Interação entre o AVA300, o manager a as aplicações 

Os managers também disponibilizam uma interface através de ONC (SUN) RPC para utilização 

pelas aplicações. Esta interface permite a utilização de um AVA ou ATV por múltiplas 

aplicações e seus usuários simultaneamente, transformando a tarefa de configuração de streams e 

operação dos dispositivos numa tarefa de alto-nível. 

Os managers implementam a sinalização ATM necessária para operação dos dispositivos que 

gerenciam usando uma técnica chamada ̀proxy signalling". Através desta técnica, tanto o AVA 

quanto o ATV são capazes de enviar aos seus respectivos managers toda a sinalização que 

recebem da rede ATM, assim como os managers enviam toda as mensagens de sinalização para 

a rede através do AVA ou ATV. Desta forma, tanto o AVA quanto o ATV "parecem" ser os 

produtores e consumidores de todas as mensagens de sinalização enviadas ou recebidas da rede, 

sendo esta incapaz de distinguir quando a sinalização foi feita pelo manager ou pelo AVA ou 

ATV. 

SVCs ou PVCs são usados para troca de mensagens de sinalização entre os dispositivos e os 

managers. No caso de PVCs, uma vez configurados, os switches envolvidos na comunicação os 

mantém ativos, não sendo necessário configurá-los novamente. ATM Fortim UNI 3.0 e 3.1 são 

suportados por todas as aplicações que compõem o SVA. 

Para a transmissão dos streams de áudio e vídeo, o método preferencial de transporte é através de 

SVCs dinamicamente criados. A tarefa de setup destes SVCs é executada pelos managers, que 
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utilizam multicast SVCs para otimizar o uso dos recursos da rede quando mais de uma aplicação 

deseja acessar os streams disponíveis. Assim, um único SVC multicast é usado para transportar 

os dados, assegurando que os mesmos não sejam transmitidos diversas vezes através de um 

mesmo link de rede. 

Figura 24 - Utilização de multicast SVCs no transporte de streams 

Apesar da utilização de SVCs ser a melhor maneira para transportar streams de áudio e vídeo, 

seu uso nem sempre é possível ou desejável. Por exemplo, quando um dos switches envolvidos 

não suportam SVCs, ou quando se deseja enviar dados a uma aplicação não compatível com 

SVA (ou seja, que não implementem SVCs). Nestas situações é possível utilizar PVCs para o 

transporte dos streams, sendo que estes tem de ser criados nos switches pelo respectivo 

administrador. 

Em adição ao uso de RPC na comunicação entre managers e aplicações, os managers mantém 

um canal de comunicação exclusivo para informar mudanças nas configurações de streams 

consumidos por essas aplicações, permitindo a elas reconfigurar parâmetros de visualização que 

combinem com a configuração atual dos streams. Este canal de comunicação pode ser 

implementado através de SVCs multicast ou de datagramas UDP, atingindo assim estações 

conectadas diretamente em ATM ou não. 
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3.2.2 Traders 

Os traders gerenciam uma base de dados onde é registrada a existências de múltiplos managers e 

são através deles que as aplicações encontram todos os managers ativos, disponíveis para 

utilização. Desta maneira, as aplicações não necessitam conhecer a localização dos managers, 

mas sim, apenas o nome do host que executa o trader. A Figura 25 ilustra a interação entre 

managers, traders e aplicações. 

[Manager: AVA-300 Room 1 

Figura 25 - Interação entre managers, traders e aplicações 

Os managers podem registrar-se com um ou mais traders. As aplicações devem contactar um 

trader para procurar o endereço de um manager antes de poder utilizar a interface RPC do 

manager. 

3.2.3 O software de visualização em tempo real — svc-rtds 

O svc-rtds é o software de criação, edição e visualização dos streams de audio e vídeo gerados 

pelo AVA300. Utilizando a arquitetura descrita anteriormente, onde o mesmo se encaixa como 

uma aplicação, o svc-rtds primeiramente entra em contato com o um trader, cujo endereço deve 

ser especificado caso não esteja em execução na mesma estação, e através de uma busca o svc-

rtds carrega uma lista de managers disponíveis (Figura 26) registrados no trader em questão. 
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Figura 26 - Lista de managers do scv-rtds 

A partir daí tem-se acesso a uma lista de streams disponíveis em cada um dos managers (lembrar 

que um manager gerencia apenas um AVA ou um ATV), sendo possível modifica-los, criar 

novos ou receber os streams. 

Figura 27 - Streams disponíveis por manager 

Nas janelas de edição são configurados o formato, parâmetros de QoS e o tipo de canal utilizado 

para o transporte dos streams de áudio e vídeo. A Figura 28 e a Figura 29 mostram as janelas de 

edição de streams. 
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Figura 28 - Janela de edição de streams de áudio 

A Tabela 4 relaciona os principais parâmetros de configuração e seus possíveis valores para 

configuração de streams de audio. 

Tabela 4 - Possíveis configurações para streams de áudio 

'Pd'ititéTfo Possíveis Valores 
Classes de serviços UBR (default), CBR, VBR 

Formatos de audio 

Mono 

8 bits 

PCM 

Et-Law 

A-Law 

16 bits PCM 
Big Endian 

Little Endian 

Stereo 

8 bits 

PCM 

µ-Law 

A-Law 

16 bits PCM 
Big Endian 

Little Endian 

Amostragem (KHz) 
5,5 / 6,6 / 8 / 9,6 / 11 02 / 16 /18,9 1 22.05 1 27,4 /32 / 33,07 / 37,8 / 44,1(CD) 

(DAT) 
/48 

MTU 4096, 1024 

"Pack Factor" 496, 960, 992, 1026 

Tipo de transporte PVC, SVC 
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Como dito anteriormente, o AVA300 utiliza o AAL5 para transmissão dos streams e no envio e 

recebimento de dados de controle. O AAL5 suporta PDUs com tamanho variável e, na 

transmissão de áudio, pode-se escolher o tamanho máximo para o PDU AAL5 que transportará 

as amostras de áudio. Este tamanho máximo de PDU é chamado de MTU ("Maximum Tranfer 

Unit"). Não se deve confundir com o MTU relativo à camada física, que é mais conhecido. 

Deve-se ter cuidado ao escolher o tamanho do PDU, pois, como se sabe, quanto maior, mais 

tempo é gasto na montagem e na recepção, aumentando a latência, e maior quantidade de dados 

são perdidos caso o PDU seja perdido, mas a utilização de banda é mais eficiente. Por outro lado, 

PDUs muito pequenos usam maior quantidade de banda e pode sobrecarregar o receptor, mas a 

latência é menor. Por isso, deve-se escolher um valor intermediário a ser utilizado. 

A quantidade de amostras de áudio colocada em cada PDU também pode ser configurada. Este 

parâmetro chama-se "Packing Factor". O tamanho e o formato de cada amostra depende do tipo 

de áudio usado. Assim, o packing factor depende do formato do áudio e do tamanho do MTU 

utilizados. Os valores de packing factor e MTU são configurados automaticamente pelo software 

para streams de vídeo. 

O tipo de transporte dos streams também pode ser especificado. Quando é selecionado o 

transporte através de PVCs, devem ser configurados os valores de VPI/VCI do mesmo e este 

deve ser configurado com os mesmo valores nos switches. Quando se utiliza SVCs, os mesmos 

são criados pelo manager automaticamente. 



60 

Edil Window 

A%tidFIàldsiSàébri&O. 

	1. 

tortemrLar-c-,4 

Figura 29- Janela de edição de streams de vídeo 

A Tabela 5 relaciona os principais parâmetros de configuração e seus possíveis valores para 

configuração de streams de vídeo. 
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Tabela 5 - Possíveis configurações para streams de vídeo 

Parâmetro Possíveis valores 

Formato de Vídeo Mono 8 bits, JPEG, RGB 15 bits (Big/Little Endian), RGB 24 bits 

Qualidade de Serviço UBR (default), CBR, VBR 

Resoluções de vídeo 

Eighth Field 	 (144 x 56) 

Quarter Field VVidth 	 (144x112) 

Quarter Field 	 (304x112) 

Half Field 	 (304x224) 

Full Field 	 (608x224) 

Full Field (not clipped) 	 (640x240) 

Outra (a configurar, máximo 640x240, mínimo 32x32) 

Campo de vídeo Interlace, Either, Odd, Even 

Resolução da região amostrada 608x224 ou 640x240 (Full Field not clipped) 

Frames por segundo 1 a 30 (entrelaçado somente 30) 

Taxa de pico de dados (PDR) De alguns Kilobits a 115 Megabits por segundo 

Tipo de transporte PVC ou SVC 

Q-Factor (somente JPEG) 16 valores fixos (entre 16 e 1024) ou Variável 

Taxa sustentável de dados (SDR) 

(somente JPEG com Q-Factor variável) 

0,01 x PDR (mínimo) a 0,6 x PDR (máximo) 

Saturação, Contraste e Brilho -500 a +500 

Uma observação deve ser feita: os valores de PCR e SCR são análogos aos valores de PDR e 

SDR, que são expressos em ICilobits ou Megabits, sendo que o correspondente em células deve 

ser calculado utilizando-se as relações de equivalência PCR = PDR / 424 e SCR = SDR / 424 ( 1 

célula = 424 bits). 
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3.3 O software de gerenciamento e configuração Foreview 

Todos os equipamentos de rede ATM da Fore Systems possuem pelo menos duas interfaces para 

gerenciamento e configuração: através de software interno (chamado AMI) acessado via telnet 

ou porta serial (baseado em texto), ou através do software ForeView. Alguns equipamentos 

possuem também um servidor HTTP embutido, permitindo gerenciamento parcial (nem todas as 

funcionalidades são acessíveis) via browser. Por traz destas interfaces existe uma estrutura de 

gerenciamento baseada em SNMP. 

O software ForeView é a mais completa das três interfaces, pois além das funcionalidades de 

configuração e gerenciamento das outras, possui também ferramentas para coleta de dados 

estatísticos do switch por porta (fvgraph e fvlog), por VPI/VCI (fvgraphc e fvlogc) ou por host 

(fvgraphh e fvlogh) conectado. As ferramentas fvgraph, fvgraphc e fvgraphh são gráficas e a 

visualização dos dados coletados é feita através de um gráfico. As ferramentas fvlogh, fvlogc e 

fvlogh colocam os dados coletados em arquivos texto formatados, facilmente exportáveis para 

planilhas eletrônicas como Excel. 

A vantagem da coleta de dados por VPINCI é o isolamento do restante do tráfego que ocorre na 

mesma porta, pois a mesma pode conter outros PVCs ou SVCs enviando e recebendo dados. 

Outra grande vantagem é que estes PVCs estarão sob o policiamento de contratos de UPC, que 

definem as regras de descarte de células por PVC através de parâmetros como PCR, SCR e 

CDVT ("Cell Delay Variation Tolerance") para tráfegos VBR, CBR e UBR, e o efeito desses 

contratos sobre os streams também podem ser observados através dessas ferramentas. 

A única desvantagem destas ferramentas é que o tempo mínimo entre as coletas consecutivas de 

dados é de 10 s,egurijlp>(; o que impede a visualização de fenômenos de menor duração. Por este 

motivo, a coleta de dados para as análises feitas neste projeto foi executada utilizando-se um 

aplicativo chamado MG-SOFT MIB Browser, que é capaz de executar queries SNMP em 

intervalos de 1 segundo. 

O ForeView possui diversas outras ferramentas que estão sendo utilizadas neste projeto. Estas 

ferramentas facilitam o trabalho de configuração e manutenção do switch e dos serviços que nele 

são executados. Como exemplo, pode-se citar algumas destas ferramentas (as principais): 
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• Ferramentas para configuração de portas: sinalização (UNI, NNI), framming 

(SONET, SDH), clocldng, parâmetros de tráfego, CAC, OAM; 

• Ferramentas para configuração de endereços NSAP, ativação de ILMI; 

• Ferramenta para configuração dos módulos de rede conectados ao switch; 

• Ferramentas para configuração Lan Emulation (LANE — LECS, LES e BUS), 

Classical IP (CLIP), endereços IP das interfaces reais (portas de configuração 

ethernet) e virtuais (LANE, CLIP e FORE IP) e roteamento entre elas; 

• Ferramentas para criação de Virtual Paths (VPs, que podem ser Through Paths, 

Originating Paths, Terminating Paths) e Virtual Channels (VCs, que podem ser 

PVCs, SVCs, Smart PVCs, PPNI SPVC); 

• Ferramentas para policiamento de tráfego UPC ("Usage Parameter Control", 

utilizados no policiamento de tráfego); 

A maioria destas ferramentas foram utilizadas neste projeto. A Figura 30 mostra um dos módulos 

do ForeView chamado Front Panel, capaz de representar qualquer equipamento de rede da Fore 

através de uma interface gráfica semelhante ao equipamento real. Através do Front Panei é 

possível acessar a todas as ferramentas citadas (além de outras específicas para outros 

equipamentos como o PowerHub e o ES3810). Na figura é mostrado o switch utilizado neste 

projeto, que esta conectado a um equipamento chamado ASX1000 (com capacidade de suportar 

4 módulos semelhantes a este num total de ate 2.5 Gigabits/s). 
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Figura 30 - Tela do software de configuração Front Panei 

Outra ferramenta interessante do ForeView é a ferramenta de visualização da rede, que mostra 

um mapa de todos os switches, hosts e demais equipamentos conectados à rede gerenciáveis por 

SNMP e permite a ativação de ferramentas específicas para cada um dos equipamentos. O 

ForeView pode ser utilizado como um módulo dos sistemas de gerenciamento de rede Sun 

NetManager (atualmente conhecido como Solstice, da Sun Microsystems), HPOpenView da 

Hewlett Packard e NetView 6000 da IBM. 
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4. Descrição do ambiente de trabalho 

Para a realização dos trabalhos pertinentes a este projeto foi necessária a configuração de uma 

estrutura básica composta por equipamentos e softwares. Todos os recursos de software já foram 

previamente descritos. Os recursos de hardware são apresentados a seguir: 

• Uma estação de trabalho Windows NT (Pentium 233 MHz, 64 MB RAM) equipada 

com uma placa ATM (Fore Systems PCA200E 155 Mbps 0C3c UTP), conectada ao 

switch, utilizada para configuração e visualização dos streams de vídeo e audio; 

• Uma estação de trabalho Windows NT (Pentium Pro 200 MHz, 64 MB RAM), 

utilizada na aquisição de dados estatísticos através do ForeView e do MIB Browser; 

• Um switch ATM ASX100 da Fore Systems, equipado com módulos de 155 Mbps 

0C3c para fibra ótica e UTP; 

• Dois AVA300 conectados ao switch, utilizados para captura, compressão e 

transmissão de streams de audio e vídeo através da rede ATM; 

• Um ATV300, utilizado para visualização dos streams; 

• Um vídeo cassete conectado ao AVA300, utilizado como fonte de audio e vídeo para 

os streams; 
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Figura 31 - Hardware que compõe o ambiente de testes 

O único requisito para se executar o ForeView e o MIB Browser é que a estação onde se 

encontram instalados tenha conexão TCP/IP com o switch, já que o gerenciamento é baseado em 

SNMP. 

O switch ASX100 foi utilizado exclusivamente para servir aos propósitos deste projeto, não 

havendo outros dispositivos conectados às suas outras portas. Dentro de algum tempo ele estará 

sendo usado como base do backbone ATM do ICMC, juntamente com outros equipamentos. 

Decidiu-se utilizar uma máquina em separado para o ForeView e para o M1B Browser devido ao 

fato de que, se fosse utilizada a mesma estação onde roda o SVA, a comunicação entre o switch e 

o ForeView poderia interferir na coleta de dados estatísticos. Mesmo assim, o ForeView também 

se encontra instalado na estação do SVA, mas não é usado para coleta de dados, e sim, somente 

para efetuar configurações para realizaço dos testes. Para que isto fosse possível, foi necessário 

configurar uma ELAN (cujos servidores rodam no switch), pois, como dito anteriormente, o 

ForeView precisa de conectividade a nível de IP com os dispositivos gerenciados. 



5. Avaliações sobre a transmissão de vídeo em ATM 

5.1 Avaliações sobre a transmissão de streams VBR (vídeo) 

5.1.1 Caracterização dos streams VBR utilizados nos testes 

Cada tipo de vídeo apresenta características próprias em relação à natureza de seu conteúdo, 

responsáveis por efeitos evidentes nas taxas de dados resultantes de uma compressão. Estas 

taxas, quando observadas de maneira discretizada (em intervalos de tempo constantes), seguem 

determinados padrões de variação que se diferenciam de um tipo para outro de vídeo, definindo 

também claros padrões de utilização de banda, como se observa no gráfico da Figura 32. 
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Figura 32 - Variação na utilização de banda para vídeos dos tipos filme, esportes e talking 

head 
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Para observar estes padrões e relacioná-los com parâmetros de tráfego de uma rede ATM, foram 

estudados três tipos básicos de vídeos que demonstram com clareza as diferenças na utilização 

de banda para cada um dos três tipos. 

A Figura 32 mostra a quantidade de células transmitidas (e conseqüentemente, a quantidade de 

dados gerados pela compressão) para os três tipos de vídeo, evidenciando as diferenças na 

utilização de banda. Para comparar os resultados, as condições nas quais os dados foram 

coletados são idênticas para os três vídeos. Os mesmos foram comprimidos com MJPEG com 

qualidade constante (Q-Factor 16), com resolução de 608x224, a 30 quadros por segundo, e 

foram transmitidos em ATM utilizando-se uma conexão VBR, com taxa de pico de células 

(PCR) de 200000 células por segundo (mais do que suficiente para transmitir os 30 quadros por 

segundo). Nenhum contrato UPC foi aplicado à conexão e nenhuma outra fonte de dados estava 

conectada ao switch, assegurando assim que nenhuma célula foi rejeitada devido a policiamento 

de tráfego ou congestionamento. Todos os vídeos estavam codificados em NTSC e tem a 

duração de 20 minutos cada. Os dados foram amostrados à taxa de uma amostra por segundo. 

O primeiro vídeo (de O a 20 minutos) é um filme. Observa-se que os picos e os mínimos de 

utilização de banda possuem uma certa duração. Isto reflete a duração das cenas do filme, que 

podem durar minutos, onde a câmera se encontra, em boa parte do tempo, parada, focalizando 

um mesmo assunto (os atores ou uma paisagem, por exemplo). Isto faz com que a quantidade de 

dados gerados pela compressão das cenas adjacentes varie pouco de quadro para quadro, pois os 

quadros que compõe a cena são muito parecidos. 

O ambiente das cenas também influencia na quantidade de dados gerados. Geralmente, cenas em 

ambientes externos são menos comprimidas do que cenas em ambientes internos. Isto se deve ao 

fato de que as cenas externas possuem muito mais iluminação, evidenciando pequenos detalhes, 

o que diminui a incidência de grandes áreas com aspecto redundante dentro das cenas, resultando 

em uma compressão de dados menor (na Figura 33, de O a 11 minutos). Já as cenas internas e 

noturnas, geralmente com menos iluminação, possuem uma maior incidência de áreas 

redundantes, inclusive pelo fato de que os detalhes são menos visíveis, gerando áreas de maior 

redundância. Isto resulta em níveis maiores de compressão (na Figura 33, de 13 a 20 minutos). 
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A Figura 33 mostra com mais detalhes a utilização de banda do vídeo do tipo filme, 

evidenciando o pico, a média e o mínimo de utilização de banda, e a tendência das amostras, 

calculada de 50 em 50 amostras. 
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Figura 33 - Utilização de banda para vídeo do tipo filme 

Os vídeos comprimidos cujo conteúdo das cenas caracterizam-se pela intensa movimentação 

apresentam um padrão de utilização de banda diferente. Um dos maiores exemplos são os vídeos 

de esporte (na Figura 32, de 20 a 40 minutos e Figura 34), onde os quadros que compões as 

cenas se diferenciam dos adjacentes muito mais rapidamente, fazendo com que os picos e os 

mínimos tenham duração muito pequena. Isto é devido à movimentação tanto dos elementos da 

cena quanto da própria câmera, gerando seqüências de vídeo com elementos extremamente 

dinâmicos dentro das cenas. 

Observam-se também diferenças quanto à taxa de compressão (em relação ao filme), mas isto se 

deve muito mais ao ambiente e aos elementos não redundantes dos quadros que compõe a cena. 

Não se pode considerar uma relação entre a taxa de compressão e o "dinamismo" das cenas aqui, 
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pois o MJPEG não faz compressão "inter-ft-ames", ou seja, não aproveita as redundâncias entre 

uma cena e outra para aumentar a compressão. Ou seja, a taxa média de compressão de cenas de 

esporte, comparada com a de um filme, pode ser maior ou menor, dependendo do ambiente e dos 

elementos de cena redundantes. No caso de um método de compressão que realiza a compressão 

"inter-ft-ames", e não somente "intra-fi-ame" como o MJPEG, a relação entre a taxa de 

compressão e o dinamismo na mudança dos elementos de cena existe. 
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Figura 34 - Utilização de banda para vídeo do tipo esporte 

No caso específico deste vídeo de esportes, a taxa de compressão se deve ao ambiente. Os 

primeiros cinco minutos do vídeo são constituídos por cenas de uma partida de basquete, numa 

quadra muito bem iluminada, onde praticamente a única área com alguma redundância é o piso 

da quadra. Ou seja, o nível de detalhamento das cenas é muito grande, com enorme quantidade 

de elementos de cores diferentes. De seis a vinte minutos, o vídeo é composto por cenas uma 

competição de motocross, realizada em um local fechado, com iluminação mais amena, gerando 
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áreas de maior redundância dentro das cenas, pois os detalhes que apareceriam, se houvesse uma 

iluminação mais intensa, ficam obscurecidos (observe a linha de tendência na Figura 34). 

O terceiro tipo de vídeo analisado (de 40 a 60 minutos na Figura 32) é comumente chamado de 

"Talking Head", e é constituído por cenas de uma pessoa sentada atrás de uma mesa, filmada 

sempre à mesma distância por uma câmera parada. A movimentação existente nas cenas se 

restringe apenas ao movimento da cabeça e da boca (daí a expressão "Italking head"), alguns 

movimentos de mãos e braços e pouquíssimos de tronco. O fundo da cena é todo da mesma cor e 

não muda, assim como a roupa da pessoa, gerando grandes áreas redundantes dentro da cena, o 

que melhora o nível de compressão. 

Estas características fazem com que todos os quadros que compõe todas as cenas sejam muito 

parecidos entre si e determinam uma taxa de utilização de banda que varia muito pouco, 

aproximando-se do padrão observado em um vídeo CBR (sem compressão, ou com taxa de 

compressão variável para manter constante a banda utilizada). A Figura 35 mostra com maior 

detalhe a utilização de banda deste vídeo. 
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Figura 35 - Utilização de banda para vídeo do tipo "talking head" 
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5.1.2 Testes com streams VBR e contratos UPC 

O objetivo destes testes é demonstrar os efeitos causados pelo descarte de células na qualidade 

de um vídeo transmitido em ATM, utilizando a classe de serviço VBR, para cada um dos três 

tipos de vídeos descritos anteriormente. Também tem o objetivo de tentar definir políticas de 

aplicação de contratos UPC (policiamento de tráfego) levando-se em consideração cada um dos 

três tipos de vídeo. 

Dois cenários distintos servem de motivação para estes testes. O primeiro refere-se a uma 

situação em que uma aplicação requisita uma conexão, passa os parâmetros da mesma para o 

CAC, este aceita a conexão e ela é estabelecida, mas a aplicação não respeita os parâmetros 

estabelecidos e envia células para a rede a taxas que excedem os parâmetros negociados. Se a 

rede estiver usando um contrato UPC para policiar o tráfego, e conseqüentemente, começar a 

descartar células, qual seria o impacto na qualidade do vídeo recebido? 

O segundo cenário é referente à otimização dos recursos da rede, que pode ser conseguida 

diminuindo-se a quantidade de células transmitidas em uma conexão através da aplicação de 

contratos UPC que causariam um descarte "calculado" de células. Ou seja, a questão aqui é: a 

título de otimização de recursos, qual a quantidade de células que poderia ser descartada numa 

conexão VBR utilizada para transmissão de vídeo (que normalmente consumiria os recursos 

quantizados pelos descritores de tráfego passados para o CAC) sem que haja um 

comprometimento perceptível na qualidade do vídeo? Como realizar este descarte calculado? 

5.1.2.1 Considerações 

A configuração dos streams transmitidos é a mesma utilizada na análise feita para a 

caracterização dos três tipos de vídeo estudados: vídeo MJPEG com qualidade de compressão 

constante (Q-Factor 16), resolução de 608x224, a 30 quadros por segundo, transmitidos em 

ATM utilizando-se uma conexão VBR, com taxa de pico de células (PCR) de 200000 células por 

segundo (para os testes de descarte por SCR e MBS) e de 105000 a 110000 células por segundo 

(para testes de descarte por PCR). Todos os vídeos estavam codificados em NTSC e tem a 

duração de 20 minutos cada. Os dados foram amostrados a uma taxa de uma amostra por 

segundo. Cada amostra consiste no número de células transmitidas por segundo. 
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Na definição dos parâmetros de cada contrato UPC (PCR, SCR, MBS e CDVT) foram utilizados 

princípios estatísticos básicos aplicados aos dados coletados. Foram calculados, para cada um 

dos três tipos de vídeo: 

• O número total de células transmitidas; 

• A média aritmética de todas as amostras; 

• Os valores máximo e mínimo encontrados entre as amostras; 

• A "freqüência observada" de amostras levando-se em consideração intervalos de 

1000 células, iniciando com o mínimo de 10000 células e com um máximo de 32000 

células. Em outras palavras, quantas amostras foram observadas com valores entre 

10000 a 11000, entre 11001 a 12000, entre 12001 a 13000 e assim sucessivamente até 

32000. 

5.1.2.2 Políticas de descarte utilizadas 

O descarte das células foi realizado de duas maneiras diferentes: por violação de PCR e CDVT 

(o que é verificado pelo primeiro estágio do GCRA, ou seja, pelo primeiro "leaky bucket"), e por 

violação de SCR e MBS (verificado pelo segundo estágio de GCRA, ou seja, pelo segundo 

"leaky bucket"). O intuito é verificar quais os efeitos causados basicamente pela violação de PCR 

e de SCR na qualidade do vídeo recebido. Os contratos UPC utilizados foram do tipo VBRO+1, 

ou seja, o policiamento é aplicado a todas as células (CLP=0 ou CLP=I) do stream VBR. Para 

ter certeza de que no teste de violação de PCR não houve descarte por violação de SCR, os 

contratos foram criados com valores de SCR e MBS bem superiores aos requeridos na 

transmissão. O mesmo principio foi usado nos testes de SCR, ou seja, PCR e CDVT foram 

calculados "com folga". 

Quanto à quantidade de células que deveriam ser descartadas para o teste de SCR, utilizou-se as 

seguintes políticas: 

• cortar as células de modo a fazer com que o número de células transmitidas por 

segundo ficasse somente um pouco abaixo da maior amostra observada no stream 

original ("cortar os picos"); 
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• cortar células de modo a fazer com que o número de células transmitidas por segundo 

fosse igual à média de todas as amostras do stream original ("corte pela média"); 

O intuito foi observar efeitos leves na qualidade do vídeo recebido, como também efeitos mais 

severos. 

5.1.2.3 Os parâmetros dos contratos UPC 

Para os testes de descarte por PCR, foi especificado um conjunto de contratos UPC com os 

valores de PCR diminuindo gradualmente em relação ao PCR dos streams originais (cerca de 

110000 células por segundo) . Assim, foram criados contratos com PCRs variando de 109000 

cps a 90000 cps, em intervalos de 1000. 

Na definição dos parâmetros dos contratos UPC para os testes de descarte por SCR, utilizou-se 

os dados calculados a partir das amostras coletadas. 

A Tabela 6 mostra os valores máximo e mínimo das amostras que expressam o número de 

células transmitidas por segundo para os três tipos de vídeos estudados, assim como o valor 

médio destas amostras (1164 amostras para cada tipo de vídeo). Para filme, temos um valor 

máximo de 20566 células transmitidas por segundo, para esportes 29551 e para "talking head" 

18933. 

Tabela 6 - Células transmitidas para os três tipos de vídeo (máximo, médio, mínimo) 

11..  di 	1  il I 	II 	I ri 

Filme 10559 15058 	20566 1164 

Esporte 11228 19083 	29551 1164 

Talking head 13069 15179 	18933 1164 

Como descrito anteriormente, o intuito é realizar descarte de células "cortando os picos" (ou 

seja, diminuindo o número de células transmitidas de modo a fazer com que o valor máximo das 

amostras fique somente um pouco abaixo do valor máximo das amostras originais) e "pela 

média" (ou seja, diminuindo ainda mais o valor máximo de modo a causar conseqüências mais 

severas na qualidade). 
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A questão é: quanto cortar para realizar o descarte "cortando os picos"? Para definir estes 

valores, utilizou-se os dados fornecidos pela Tabela 7. Ela mostra a freqüência observada das 

amostras em relação aos intervalos especificados. 

Tabela 7 - Freqüência observada das amostras em relação aos intervalos especificados 

Quantidade 
de amostras % do total 

Quantidade de 
amostras % do total 

Quantidade de 
amostras % do total Intervalos (cps) 

O a 10000 O 0.00% 0 0.00% , 	. 0 0.00% , 

10001 a 11000 2 0.17% O 6,00% O 0,00%: 

11001 a 12000 46 195% 27 /32% , t  O " : 	'0.'004 

• 12001 a 13000 129 11.08% 23 1.98% ,t  0  0.0% f. 

13001 a 14000 22 6 19.42% 43 3.69% 2? 1:89% 

14001 a 15000 256 21.99% 74 6.36%  S45 ' , 	29.64% 
15001 a 16000 135 11.60% 108 9.28% , 755 :64.86% 

16001 a 17000 :107 9.19%  140 12.03% 27 2.32% 

17001 a 18000 121 10.0% : 82 7.04% 8 0.69% 

18001 a 19000 124 	, 10.65* 119 10.22% 7 0.60% 

19001 a 20000 14 1.20% 76 644% , 0 0.00% 

20001 a 21000 4 0.34% 187 ' 7.47% 4' O 0.00% 

21001 a 22000 O 0.00% 73 627% O 0.00% 

22001 a 23000 O 0.00% 71 6.10% O 0.00% 

23001 a 24000 O 0.00% 81 , 7.13% O 0.00% 

24001 a 25000 O 0.00% 93 	.. 8.42% O 0.00% 

25001 a 26000 O 0.00% 43 3.69% O 0.00% 

26001 a 27000 O 0.00% 14 1.20% O 0.00% 

27001 a 28000 O 0.00% 3 0.26% O 0.00% 

28001 a 29000 O 0.00% O 0.00% O 0.00% 

29001 a 30000 O 0.00% 1 0.09% O 0.00% 

30001 a 31000 O 0.00% O 0.00% O 0.00% 

31001 a 32000 O 0.00% O 0.00% O 0.00% 

Acima de 32000 O 0.00% O 0.00% O 0.00% 

Na tabela anterior, observamos que para o vídeo do tipo filme, a grande maioria das amostras 

(98,46%) possuem valores na faixa de 0 a 19000 células por segundo, contra apenas 1,54% de 

amostras com valores superiores a isto. Assim, decidiu-se descartar células de modo a fazer com 

que no máximo 19000 células fossem transmitidas por segundo (lembrar que o pico foi de 20566 

cps). Notar que, se fossem cortadas células de modo a limitar em 18000 células por segundo, 

11,54% das amostras seriam afetadas. 
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O mesmo raciocínio foi usado para os vídeos de esporte (corte em 25000 cps, pico de 29551, 

afetando 5,24 % das amostras) e "talking head" (corte em 16000 cps, pico de 18933, afetando 

3,61% das amostras). 

Os testes de "corte pela média" utilizaram os seguintes valores: 15058 cps para vídeo do tipo 

filme, 19083 cps para vídeo do tipo esporte e 15179 para vídeo do tipo "talking head". 

A partir destes valores, calculou-se os parâmetros dos contratos UPC utilizados nos testes. Deve-

se observar, porém, uma peculiaridade relacionada ao número de quadros por segundo em que os 

vídeos foram transmitidos (no caso 30 quadros por segundo). 

Se um vídeo é transmitido a 30 quadros por segundo, durante um segundo de transmissão 

devemos considerar que irão ocorrer 30 rajadas de células correspondentes aos 30 quadros, em 

intervalos de aproximadamente 33.3 milisegundos, como mostra a Figura 36. 

Figura 36 - Distribuição das rajadas de células durante 1 segundo de transmissão 

Este fato deve ser considerado no cálculo MBS dos contratos UPC. Por exemplo, no caso do 

vídeo do tipo filme, deseja-se limitar a taxa de transmissão para o máximo de 19000 cps Este 

valor representa, assim, o SCR, que é definido como a taxa média de células durante toda a 

transmissão, em células por segundo. Para calcular o MB S (definido como o tamanho máximo 

da rajada de dados em células), basta então dividir o SCR por 30 (o número de rajadas em 1 

segundo), o que dá aproximadamente 633 células. Deve-se observar que este é um número 
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médio para o tamanho das rajadas, sendo que o tamanho destas, na verdade, pode variar. Porém, 

podemos considerar este cálculo como sendo válido devido ao fato de que, em apenas um 

segundo de uma seqüência de vídeo, os quadros provavelmente serão muito semelhantes, 

fazendo com que a compressão dos mesmos gere uma quantidade parecida de dados (e 

conseqüentemente de células) a cada 33,3 milisegundos. Assim, as rajadas que possuírem um 

número de células maior que 633 sofrerão descartes, mantendo a média de 19000 cps para o 

stream. 

Para se ilustrar estes fatos, pode-se utilizar a fórmula do BT ("burst tolerance"). Quando uma 

rajada de dados chega à taxa igual ao PCR, a próxima rajada não deverá chegar antes de um 

tempo BT = (MBS-1)*(1/SCR — 1/PCR). Assim, considerando PCR=110000 cps para a 

transmissão dos streams, temos: 

T = (1/PCR)* MBS, o tempo de transmissão de uma rajada 

P—(1/110000)*633 = 5,76 milisegundos 

BT = (MBS-1)*(1/SCR — 1/PCR), tempo entre o final de uma rajada e o início de outra 

BT = (633-1)*(1/19000 — 1/110000) = 27,53 milisegundos 

Somando-se T e BT temos 33,29 milisegundos, um valor muito próximo dos 33,3 milisegundos 

que marcam o início de cada rajada. A Figura 37 ilustra estas afirmações. 

Figura 37 - Tempo entre rajadas (Burst Tolerance) 
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5.1.2.4 Limitando os picos através de SCR — vídeo do tipo "filme" 

Dados do teste: 

• Tipo de vídeo: filme; 

• Tipo de stream: MJPEG, Q-Factor 16, 604x228, 30 fps 

• Classe de serviço utilizada na transmissão: VBR; 

• Tipo de descarte: por violação de SCR através de contrato UPC aplicado ao VCC 

utilizado na transmissão (VPI=0, VCI=200); 

• Contrato UPC: VBRO+1, PCR=110000 cps, SCR=19000 cps, MI3S= 633 células, 

CDVT = 10 microsegundos; 

• Duração: 1164 segundos. 
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Figura 38 - Descarte de células por violação de SCR (filme, limitando os picos) 
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A Figura 38 mostra o descarte de células para o vídeo do tipo "filme" com limitação dos picos 

em 19000 células por segundo. Na prática, foi observado que o descarte ocorreu efetivamente em 

torno de 19600 células por segundo. 

Conseqüências observadas: o vídeo, assistido através de um ATV300 e uma televisão, 

apresentou alguns segundos de paralisação (não contínuos), inicialmente com imagem 

congelada, substituída posteriormente por uma tela escura, durante aproximadamente 6 

segundos, coincidentes com o período em que houve descarte de células devido à violação de 

SCR.0 restante do vídeo permaneceu fiel ao original. 

De um total de 17469671 células transmitidas, foram descartadas 2606, o que representa 

do total. 

5.1.2.5 Limitando a taxa de células pela média através de SCR — vídeo do tipo "filme" 

Dados do teste: 

• Tipo de vídeo: filme; 

• Tipo de stream: MJPEG, Q-Factor 16, 604x228, 30 fps 

• Classe de serviço utilizada na transmissão: VBR; 

• Tipo de descarte: por violação de SCR através de contrato UPC aplicado ao VCC 

utilizado na transmissão (VPI=0, VCI=200); 

• Contrato UPC: VBRO+1, PCR=110000 cps, SCR=15058 cps, MBS= 502 células, 

CDVT =10 microsegundos; 

• Duração: 1164 segundos. 

A Figura 39 mostra o descarte de células para o vídeo do tipo "filme" com limitação da taxa de 

células em 15058 células por segundo (média das amostras do vídeo original). Na prática, foi 

observado que o descarte ocorreu efetivamente em torno de 15700 células por segundo. 

Conseqüências observadas: o vídeo, assistido através de um ATV300 e uma televisão, 

apresentou, no total, cerca de 8 minutos (não contínuos) de paralisação, inicialmente com 
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imagens congeladas, substituídas posteriormente por tela escura, coincidentes com o período em 

que houve descarte de células devido à violação de SCR. Os períodos normais (sem descartes) 

alternados com os períodos em que ocorreram descartes (estes períodos alternados ocorreram de 

O a 12 minutos aproximadamente), fizeram com que o filme perdesse completamente a seqüência 

lógica, impossibilitando o seu entendimento.0 restante do vídeo permaneceu fiel ao original. 

De um total de 17454Q7 células transmitidas, foram descartadas 722168, o que representa 

do total. 
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Figura 39 - Descarte de células por violação de SCR (filme, limitando pela média) 

5.1.2.6 Limitando os picos através de SCR — vídeo do tipo "esporte" 

Dados do teste': 

• Tipo de vídeo: esporte; 

• Tipo de stream: MJPEG, Q-Factor 16, 604x228, 30 fps 
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• Classe de serviço utilizada na transmissão: VBR; 

• Tipo de descarte: por violação de SCR através de contrato UPC aplicado ao VCC 

utilizado na transmissão (VPI=0, VCI=200); 

• Contrato UPC: VBRO+1, PCR=110000 cps, SCR=25000 cps, MBS= 833 células, 

CDVT =10 microsegundos; 

• Duração: 1164 segundos. 

A Figura 40 mostra o descarte de células para o vídeo do tipo "esporte" com limitação dos picos 

em 25000 células por segundo. Na prática, foi observado que o descarte ocorreu efetivamente em 

torno de 25800 células por segundo. 
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Figura 40- Descarte de células por violação de SCR (esportes, limitando os picos) 
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Conseqüências observadas: o vídeo, assistido através de um ATV300 e uma televisão, 

apresentou cerca de 32 segundos (não contínuos) de paralisação, inicialmente com imagem 

congelada, substituída posteriormente por uma tela escura, coincidentes com os períodos em que 

houve descarte de células devido à violação de SCR. Os periodos de paralisação da imagem não 

comprometeram a seqüência lógica das imagens (estes períodos de descarte foram intercalados 

com periodos normais), permitindo o perfeito entendimento do vídeo. O restante do vídeo 

permaneceu fiel ao original. 

De um total de 22261262 células transmitidas, foram descartadas 22583, o que representa 

0,101% do total. 

5.1.2.7 Limitando a taxa de células pela média através de SCR — vídeo do tipo 

"esporte" 

Dados do teste: 

• Tipo de vídeo: esporte; 

• Tipo de stream: MJPEG, Q-Factor 16, 604x228, 30 fps 

• Classe de serviço utilizada na transmissão: VBR; 

• Tipo de descarte: por violação de SCR através de contrato UPC aplicado ao VCC 

utilizado na transmissão (VPI=0, VC1=200); 

• Contrato UPC: VBRO+1, PCR=110000 cps, SCR=19083 cps, MBS= 636 células, 

CDVT = 10 microsegundos; 

• Duração: 1164 segundos. 

A Figura 41 mostra o descarte de células para o vídeo do tipo "esporte" com limitação da taxa de 

células em 19083 células por segundo (média das amostras do vídeo original). Na prática, foi 

observado que o descarte ocorreu efetivamente em torno de 20000 células por segundo. 

Conseqüências observadas: o vídeo, assistido através de um ATV300 e uma televisão, 

apresentou, no total, cerca de 8 minutos (não contínuos) de paralisação, inicialmente com 

imagens congeladas, substituídas posteriormente por tela escura, coincidentes com o período em 
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que houve descarte de células devido à violação de SCR. Os períodos normais (sem descartes) 

alternados com os períodos em que ocorreram descartes (estes períodos alternados ocorreram 

praticamente em toda a duração do vídeo), fizeram com que o vídeo perdesse completamente a 

seqüência lógica, impossibilitando o seu entendimento. 

De um total de 22118191 células transmitidas, 1656269 foram descartadas, o que representa 

7,468 do total. 
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Figura 41 - Descarte por violação de SCR (esportes, limitando pela média) 

5.1.2.8 Limitando os picos através de SCR — vídeo do tipo "talking head' 

Dados do teste: 

• Tipo de vídeo: talking head; 

• Tipo de stream: MJPEG, Q-Factor 16, 604x228, 30 fps 
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• Classe de serviço utilizada na transmissão: VBR; 

• Tipo de descarte: por violação de SCR através de contrato UPC aplicado ao VCC 

utilizado na transmissão (VPI:=0, VCI=200); 

• Contrato UPC: VBRO+1, PCR=110000 cps, SCR=16000 cps, MBS= 533 células, 

CDVT = 10 microsegundos; 

• Duração: 1164 segundos. 
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Figura 42- Descarte por violação de SCR (talking head, limitando os picos) 

A Figura 42 mostra o descarte de células para o vídeo do tipo "talking head" com limitação dos 

picos em 16000 células por segundo. Na prática, foi observado que o descarte ocorreu 

efetivamente em torno de 16100 células por segundo. 
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Conseqüências observadas: o vídeo, assistido através de um ATV300 e uma televisão, 

apresentou cerca de 8 segundos (não contínuos) de paralisação, somente com imagens 

congeladas e sem telas escuras, coincidentes com os períodos em que houve descarte de células 

devido à violação de SCR. Os períodos de paralisação da imagem não comprometeram a 

seqüência lógica das imagens, permitindo o perfeito entendimento do vídeo. 

De um total de 17676276 células transmitidas, foram descartadas 18054, o que representa 

0,102% do total. 

5.1.2.9 Limitando a taxa de células pela média através de SCR — vídeo do tipo "talking 

head" 

Dados do teste: 

• Tipo de vídeo: talking head; 

• Tipo de stream: MJPEG, Q-Factor 16, 604x228, 30 fps 

• Classe de serviço utilizada na transmissão: VBR; 

• Tipo de descarte: por violação de SCR através de contrato UPC aplicado ao VCC 

utilizado na transmissão (VPI=0, VCI=200); 

• Contrato UPC: VBRO+1, PCR=110000 cps, SCR=15179 cps, MBS= 506 células, 

CDVT = 10 microsegundos; 

• Duração: 1164 segundos. 

A Figura 43 mostra o descarte de células para o vídeo do tipo "talldng head" com limitação da 

taxa de células em 15179 células por segundo (média das amostras do vídeo original). Na 

prática, foi observado que o descarte ocorreu efetivamente em tomo de 15600 células por 

segundo. 

Conseqüências observadas: o vídeo, assistido através de um ATV300 e uma televisão, 

apresentou, no total, cerca de 30 segundos (não contínuos) de paralisação, com imagens 

congeladas, mas sem telas escuras, coincidentes com o período em que houve descarte de células 
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devido à violação de SCR. Não houve comprometimento da seqüência lógica, possibilitando o 

perfeito entendimento do vídeo. 

De um total de 17750203 células transmitidas, 29527 foram descartadas, o que representa 

0,167% do total. 
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Figura 43 - Descarte por violação de SCR (talking head, limitando pela média) 

5.1.2.10 Limitando a taxa de células através de PCR — todos os vídeos 

Todos os streams originais foram transmitidos com PCR=110000 cps, sendo este valor de PCR 

configurado no sistema AVA300 / svc-rtds. Este teste tem por objetivo observar os efeiios do 

descarte de células devido à violação do PCR através da aplicação de um contrato UPC no VCC 

utilizado para a transmissão do stream. 
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Como dito anteriormente, foram criados contratos UPC com PCR variando de 109000 cps a 

90000 cps, num total de 20 contratos, sendo que os valores de SCR e MBS em todos eles foram 

configurados com valores superiores aos necessários, garantindo que as células não fossem 

descartadas por violação de SCR e MBS. O valor de CDVT foi de 10 microsegundos em todos 

os contratos para garantir uma baixa tolerância relativa à diferença entre os tempos de chegada 

das células dos seus respectivos tempos teóricos de chegada. 

Utilizou-se uma televisão conectada a um ATV300 para recepção dos vídeos e averiguação 

visual da qualidade. 

Conseqüências observadar para os contratos com PCR entre 100000 cps e 109000 cps observou-

se que pequenas regiões randdmicas da imagem ficavam desatualizadas por períodos de tempo 

da ordem de décimos de segundos, sendo após este tempo atualizadas. Em outras palavras, 

pedaços pequenos da imagem ficavam sem "refresh". Para os contratos com PCR entre 92000 

cps e 99000 cps, observou-se um outro efeito, que ocorreu juntamente com o efeito descrito 

anteriormente. Foi nitidamente observada uma espécie de diminuição na taxa de quadros por 

segundo, como se toda a imagem ficasse desatualizada por períodos de tempo perceptíveis pelo 

olho humano. Obviamente, a intensidade destes efeitos foi inversamente proporcional ao PCR 

dos contratos, ou seja, quanto maior o PCR do contrato utilizado, menor é a intensidade dos 

efeitos. Para contratos com PCR abaixo de 92000 simplesmente nenhuma imagem apareceu na 

tela. 

Deve-se observar que, para contratos com PCR superiores a 92000 cps, em nenhum momento 

houve uma grande paralisação da imagem e telas escuras não foram observadas (como aconteceu 

nos testes de SCR). As imagens mantiveram um nível de dinamismo compatível com o PCR dos 

contratos utilizados, sendo que a seqüência lógica dos vídeos foi mantida, possibilitando o 

entendimento. Apenas alguns detalhes da imagem foram perdidos, mas não a imagem inteira. 

O gráfico da Figura 44 mostra o descarte de células ocorrido na transmissão consecutiva de todos 

os vídeos, aplicando-se um contrato UPC com PCR de 95000 cps. 
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Figura 44 - Descarte por violação de PCR - (filme, esportes e talking head) 

Observa-se que o descarte de células distribui-se de maneira uniforme durante toda a duração da 

transmissão, já que todos os vídeos necessitavam originalmente de um PCR de 110000 cps para 

serem transmitidos. Ou seja, durante toda a duração do teste houve descarte. É importante notar 

o seguinte fato: as diferenças na quantidade de células descartadas, observadas de uma amostra 

para outra, são resultado da variação no tamanho das rajadas de células, e não de grandes 

variações no PCR do stream. Estas variações existem, porém são pequenas e a maioria delas não 

causam descartes devido à tolerância conseguida através do parâmetro CD'VT. Em outras 

palavras, quanto maior o tamanho das rajadas, maior o número de células que estão chegando 

com PCR superior ao do contrato UPC, e conseqüentemente, um maior número de células são 

descartadas. E vice-versa. 



5.1.2.11 Utilizando Q-Factor variável 

Os testes anteriores mostraram maneiras de se limitar a taxa de células transmitidas, descartando-

as de maneira calculada. Observou-se que estes métodos causam degradações na qualidade dos 

vídeos, já que o simples descarte representa perda de informações já codificadas. 

Um outro método que pode ser utilizado para se limitar a taxa de células na transmissão dos 

streams consiste na utilização do parâmetro "Q-Factor" ("Quality Factor"), que indica a 

qualidade de compressão que o sistema deve adotar para efetuar a compressão dos streams. 

Quanto maior o Q-Factor, maior a compressão e conseqüentemente, menor a qualidade do 

vídeo, e vice-versa. O sistema AVA/ATV possui 16 valores fixos de Q-Factor: 16, 18, 20, 23, 

26, 29, 32, 38, 44, 52, 64, 128, 200, 256, 512 e 1024 (notar que os valores crescem de maneira 

exponencial). Foram realizados testes com todos os valores, sendo os resultados apresentados na 

Tabela 8. 

Tabela 8 - Efeitos observados mediante utilização de diferentes Q-Factors 

, 	-.ti 	li 	ri, 	j: 

Ótima qualidade, comparável com vídeos não comprimidos. Quase 
16 a 32 

nenhuma perda perceptível. 

Qualidade se reduz gradualmente, porém sem grandes danos à 
imagem. Percebe-se uma queda maior de qualidade nas regiões de 

38 a 64 
fronteiras entre os elementos que compõem as cenas, devido à 
redução da nitidez. Letras muito pequenas ficam difíceis de ler. 

Grandes danos na nitidez são observados. Parece haver uma grande 
128 a 1024 diminuição 	na 	resolução 	das 	cenas 	e 	na 	definição 	das 	cores. 

Impossível ler qualquer coisa. 

Além destes valores fixos, pode-se configurar os streams para que sejam transmitidos com Q-

Factor variável, ou seja, durante a transmissão, o Q-Factor pode ser modificado dinamicamente, 

pelo AVA300 de modo a ajustar a taxa de dados produzida a um valor alvo que será utilizado 

como parâmetro no estabelecimento da conexão. Este recurso apresentou-se como um dos mais 

interessantes, pois grandes reduções na utilização de banda foram conseguidas, mantendo-se um 

nível satisfatório na qualidade do vídeo transmitido. 
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A Figura 45 mostra a utilização de banda na transmissão dos três tipos de vídeos (filme, esportes 

e talking head), com a mesma resolução e taxa de quadros, aplicando-se o Q-Factor variável e 

fixando-se a taxa máxima de células em cerca de 10000 células por segundo (compare com a 

Figura 32). 
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Figura 45 - Utilização de banda com Q-Factor variável 

Pelo gráfico, percebe-se a contenção da taxa de células, resultando em valores menores ou iguais 

a 10000 células por segundo. Um fato interessante a ser notado é que, na transição entre cenas 

que geram baixas quantidades de dados para cenas que geram altas quantidades de dados, 

existem grandes picos na taxa de células transmitidas devido ao tempo que o sistema leva para 

ajustar o Q-Factor. Após o ajuste, a taxa de células se mantém dentro do especificado, voltando 

a ter pequenos picos quando ocorrem outras transições. 

Averiguando-se visualmente a qualidade dos vídeos, observou-se que os efeitos da variação 

dinâmica do Q-Factor não causaram grandes danos às cenas. Observou-se nitidamente a redução 

da qualidade em determinados instantes, coincidentes com os picos de utilização de banda dos 
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vídeos originais (que utilizavam Q-Factor fixo igual a 16). Não se pode dizer com certeza a que 

valores o Q-Factor chegou durante a transmissão, pois não há como observar sua variação no 

sistema, mas, comparando-se com os testes com Q-Factor fixo, pode-se dizer que o mesmo não 

deve ter passado 64. 

O gráfico ainda mostra outro fato: a utilização de Q-Factor variável não faz com que os strearns 

sejam modificados de forma a terem uma taxa constante de transmissão de células, que seria 

igual à taxa alvo especificada. O Q-Factor variável apenas limita a taxa de transmissão para uma 

taxa alvo máxima, e não para uma mínima. Assim, não se pode utilizar Q-Factor variável para 

transformar streams com características VER em strearns CBR, com o intuito de transmiti-los 

utilizando a classe de serviço CBR. 

5.1.3 Análise dos resultados 

Para os vídeos dos tipos "filme" e "esportes", o descarte de células por violação de SCR, 

limitando-se apenas os picos (diminuindo uma pequena porcentagem da taxa máxima de células 

por segundo observada nos vídeos originais), apresentou efeitos mínimos, que apareceram na 

forma de descontinuidades (imagens congeladas e telas escuras) de pequena duração. Estes 

efeitos não chegaram a comprometer a lógica das seqüências. Efeitos muito mais severos foram 

observados quando se efetuou o descarte por violação de SCR limitando-se a taxa de células pela 

média das amostras observadas nos vídeos originais. As descontinuidades causadas tiveram 

durações muito maiores, comprometendo severamente a lógica das seqüências, baixando a 

qualidade dos vídeos a níveis inaceitáveis. 

Para o vídeo do tipo "talking head", o descarte por violação de SCR apresentou conseqüências 

mínimas, tanto na limitação dos picos ou pela média, pois a diferença entre os picos e a média é 

pequena. N'áo houve comprometimento da lógica das seqüências. 

Quanto aos efeitos causados pelo descarte por violação de PCR, para os três tipos de vídeos, 

observou-se que a degradação da qualidade das imagens se deu na forma de pequenas regiões 

cuja atualizaç'ào foi retardada. E este efeito foi observado durante toda a duração dos testes. No 

entanto, a lógica das seqüências de vídeo não é comprometida. Observou-se também que, para o 

vídeo do tipo "talking head", o descarte por PCR causou uma queda maior na qualidade do que o 

descarte por SCR, pelo pico ou pela média. A aplicação de um contrato UPC com PCR 
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aproximadamente 16% menor do que o utilizado na transmissão (92000 cps em relação a 110000 

cps), impossibilitou a transmissão. 

Destas observações, conclui-se alguns fatos: 

• Descarte por violação de SCR causa um efeito não constante (não ocorre todo o 

tempo) devido à variação no tamanho das rajadas. Ou seja, o descarte, e 

conseqüentemente os efeitos do mesmo, acontecem apenas nos momentos em que o 

SCR é violado (o tamanho das rajadas ultrapassa o MBS). Dependendo do tempo de 

duração da violação, vários quadros consecutivos podem ser descartados inteiros, 

afetando a lógica das seqüências de vídeo, mas não a qualidade individual das 

imagens transmitidas em períodos de não violação. 

• Descarte por violação de PCR causa um efeito constante (no sentido de ocorrer o 

tempo todo) se considerarmos que a fonte transmissora envia as células sempre com 

um mesmo PCR. A intensidade deste efeito depende da quantidade de células 

descartadas, sendo que o mesmo não afeta a lógica das seqüências de vídeo, uma vez 

que, respeitando-se certos limites, não ocorre a perda de quadros inteiros. No entanto, 

a qualidade de cada um dos quadros é afetada individualmente. 

Não é possível afirmar com certeza por que a violação de SCR causa a perda de consecutiva de 

quadros inteiros e porque a violação de PCR causa a perda de pequenas porções de imagem em 

cada quadro. Os resultados obtidos e os efeitos observados estão intimamente ligados ao sistema 

de transmissão de vídeo utilizado, ou seja, ao AVA300, ATV300, e aos softwares de controle. 

Somente um estudo minucioso das características de implementação deste sistema forneceria 

dados suficientes para se descobrir porque as violações de PCR e SCR causam os efeitos 

observados, que podem ser diferentes se os mesmos testes forem executados em outros sistemas. 

Apenas como especulação, possivelmente o efeito observado pelo descarte por SCR é causado 

pela perda consecutiva de PDUs AAL5 contendo células que violam o contrato UPC, ou seja, 

células que estão no final de cada rajada. Este pode ser o motivo das imagens congeladas e das 

telas escuras, uma espécie de perda de sincronismo que interrompe o vídeo. Já a violação por 

PCR deve fazer com que PDUs sejam perdidos, mas de maneira não consecutiva, fazendo com 

que pedaços das imagens sejam perdidos. 



93 

Quanto à utilização de Q-Factor variável, pode-se dizer que é a maneira mais indicada para se 

reduzir a taxa de células durante a transmissão de qualquer tipo de vídeo, sem que para isso seja 

necessário modificar as configurações básicas como resolução, quadros por segundo, etc. A 

redução a uma taxa de células alvo deve ser feita de maneira a balancear a utilização de banda e 

a qualidade do vídeo. 

5.1.4 Teste com streams VBR e Multiplexação Estatística (VER Overbooking) 

Os switches da Fore Systems, por default, não são configurados para utilizar multiplexação 

estatística nas conexões VBR. O algoritmo de controle de admissão de conexões (CAC) reserva 

para as conexões VBR uma quantidade de largura de banda relativa, principalmente, ao valor de 

PCR especificado. Se a soma destas larguras de banda ultrapassar a capacidade de um dos links 

envolvidos na conexão, a mesma é rejeitada. VBR Overbooking faz com que o teste de admissão 

seja efetuado considerando-se uma capacidade maior do que a capacidade real de cada link. Isto 

é possível, pois considera-se que, no decorrer das conexões, em grande parte do tempo a soma 

das larguras de banda instantâneas não ultrapassa a capacidade de nenhum dos links envolvidos, 

devido à natureza variante da utilização de banda em conexões VBR. 

Porém, se em determinados instantes a soma das larguras de banda efetivamente ultrapassar a 

capacidade de qualquer um dos links envolvidos, o link passa a transmitir células à capacidade 

máxima, utilizando buffers para armawmar as células que mesmo assim não puderam ser 

transmitidas, introduzindo delays na transmissão. Estes delays podem causar sérias 

conseqüências se as células afetadas transportarem vídeo ou áudio. 

Para observar estes efeitos, o seguinte teste foi efetuado: dois AVAs foram configurados para 

transmitir streams VBR, sendo uni deles com PCR de 150000 cps na porta 1c4 e o outro com 

PCR de 250000 cps na porta 1a3, ambos direcionados para a porta 1c3 do switch, cuja 

capacidade é de 155,22 Mbps (ou 353207 cps). Nesta porta foi conectado um ATV300, através 

do qual um dos vídeos foi assistido. Notar que a soma dos PCRs dos dois streams (400000 cps) 

ultrapassa a capacidade da porta 1c3 (353207 cps). Foi necessário configurar um overbooking de 

cerca de 15% na porta 1c3 para que os VCCs pudessem ser estabelecidos. 

Observaram-se efeitos severos na qualidade do vídeo assistido, evidenciando nitidamente o 

atraso a que ai células estiveram sujeitas durante a transmissão. Além de muitos períodos de 
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interrupção, as cenas que puderam ser assistidas pareciam estar em uma taxa de quadros muito 

mais baixa do que a configurada, que era de 30 quadros por segundo. 



5.2 Avaliações sobre a transmissão de streams CBR (vídeo) 

A transmissão de streams de vídeo comprimidos, utilizando-se conexões com classe de serviço 

VBR, apresentam taxas de células que variam devido à compressão. Já na transmissão de 

streams não comprimidos, utilizando conexões CBR, a utilização de banda, observada pela taxa 

de células, depende apenas do formato dos vídeos transmitidos, ou seja, da resolução utilizada, 

da taxa de quadros por segundo e da codificação utilizada (no caso, RGB 15 bits, RGB 24 bits ou 

mono 8 bits) e se o mesmo é entrelaçado ou não. Deve-se também levar em conta os overheads 

introduzidos pela transmissão com AAL5. É possível fazer unia estimativa aproximada da taxa 

de células que será utilizada, calculando-se o tamanho em bytes (e em células) de cada quadro da 

seqüência de vídeo, multiplicado pela taxa de quadros por segundo e somando-se os overheads, 

através da formula: 

N = Rx * Ry * Bp * Fps * IL + OH 

Nesta fórmula: 

• N é o número de bytes por segundo; 

• Rx a resolução horizontal de cada quadro; 

• Ry a resolução vertical de cada quadro; 

• Bp o número de bytes por pixel; 

• Fps o número de quadros por segundo; 

• IL indica vídeo entrelaçado (IL=2) ou não (IL=1); 

• OH o overhead introduzido devido aos traillers nos PDUs AAL5, o que depende do 

MTU e do Pacicing Factor. 

Por exemplo, utilizando a fórmula para um vídeo RGB 15 bits (2 bytes por pixel), 304x224, a 30 

quadros por segundo, não entrelaçado, teríamos aproximadamente (sem contar o overhead e 

pequenas variações que podem ocorrer na taxa de células): 
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N= 304 * 224 * 2 * 30 * 1 = 4085760 bytes por segundo. 

Em células, considerando os 48 bytes de payload para cada célula teríamos: 

Nc = N / 48 = 4085760 / 48 = 85120 células por segundo. 

O gráfico da Figura 46 mostra a taxa de células na transmissão de um vídeo com o mesmo 

formato (de 00:00:00 a 00:03:24), que posteriormente teve sua resolução diminuída para 

304x112 (de 00:03:24 em diante). Observa-se que a taxa de células por segundo foi de 

aproximadamente 95000 células, ou seja, 12,6% a mais do que as 85120 células calculadas. Na 

segunda metade do gráfico, observa-se uma taxa de células de aproximadamente 54200 células 

por segundo, ou 27,3% de células a mais do que as 42560 células que se encontra utilizando a 

fórmula. 
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Figura 46 - Utilização de banda por streams de vídeo CBR 
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Outras estatísticas ainda podem ser feitas: se 9880 (de 95000 — 85120) células transportaram 

apenas o overhead em seus payloads, então, temos um overhead de 474240 bytes por segundo, 

indicando que 59280 PDUs AAL5 foram transmitidos. 

Utilizou-se um contrato UPC CBRO+1 aplicado ao VCC da conexão com o intuito de identificar 

quais os tipos de degradação na qualidade visual poderiam ocorrer. Verificou-se, no entanto, 

uma tolerância extremamente baixa em relação à perda de células, sendo que apenas algumas 

dezenas de células perdidas (por segundo) implicaram na interrupção das imagens. Para se ter 

uma idéia, a conexão CBR foi estabelecida com um PCR de 198100 células por segundo, sendo 

o efeito citado observado na aplicação de um contrato UPC com PCR de 198030 células por 

segundo. Valores intermediários também causaram descartes, mas não houve interrupção das 

imagens, e não foram observadas degradações na qualidade visual. 

Não é muito usual a transmissão de streams de vídeo não comprimidos em qualquer tipo de rede, 

mesmo que esta tenha capacidade para tal transmissão, pois é possível conseguir uma qualidade 

de imagens muito semelhante utilizando compressão, e conseqüentemente economizando banda. 

Uma das grandes vantagens na utilização de conexões com classe de serviço CBR, em termos de 

qualidade de serviço, é que as mesmas estão a salvo da introdução de delays observada em 

conexões VBR num sistema sobrecarregado devido a utilização de VBR Overbooking. Desta 

maneira, quando se deseja garantir a qualidade de serviço na transmissão de um stream de vídeo, 

seja ele comprimido ou não, o mesmo deve ser transmitido utilizando a classe de serviço CBR, 

mesmo que se perca uma certa quantidade de banda no caso de streams comprimidos, já que a 

conexão estará reservando recursos compatíveis com a taxa de pico para evitar perda de células. 
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5.3 Avaliações sobre a transmissão de streams de áudio 

O sistema AVA/ATV permite a transmissão de streams de audio em diversos formatos, porém 

sem compressão. Assim, as transmissões apresentam variações insignificantes nas taxas de 

células, se observadas em intervalos constantes (considerando streams com a mesma 

configuração). Portanto, a classe de serviço mais apropriada para a transmissão destes streams é 

a CBR. 

Não foram realizados testes de descarte de células para os streams de audio pelos seguintes 

motivos: 

• Transmissão de audio requer uma qualidade de serviço superior se comparada à 

transmissão de vídeo em termos de atrasos e, principalmente, perdas de células. A 

ocorrência destes eventos causa uma degradação muito mais significante na qualidade 

do audio recebido, sendo assim muito baixa a tolerância quanto aos mesmos. Assim, 

o estabelecimento de uma conexão CBR para transmissão de audio deve, como regra 

básica, reservar recursos suficientes da rede para que atrasos e perdas não ocorram; 

• O sistema AVA300/ATV300 não transmite audio e vídeo em um mesmo stream, 

sendo necessário o estabelecimento de conexões separadas (dois VCCs diferentes). 

Desta maneira, conexões para transmissão de audio não são afetadas por policiamento 

de tráfego (UPC) aplicado aos streams de vídeo; 

Devido a estes motivos, os testes realizados se restringem à identificação dos recursos 

necessários para a transmissão dos principais tipos de streams de audio, como também as 

diferenças na utilização de banda determinados pela utilização de "Packing Factors" diferentes, 

algo que não pode ser configurado manualmente, neste sistema, para transmissão de vídeo. 

A Figura 47 mostra a quantidade de células transmitidas por segundo pelos principais streams de 

audio utilizados, codificados com PCM, à diferentes taxas de amostragem e quantidades de bits 

por amostra. Deve-se notar que a codificação com A-Law ou p-Law não impõe diferenças na 

utilização de banda, equiparando-se aos streams PCM de com amostras de 8 bits. 
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Figura 47 - Taxas de células na transmissão de streams CBR de áudio 

Como dito anteriormente, apenas as configurações de áudio mais utilizadas são mostradas no 

gráfico (as que utilizam taxas de amostragem de 44.1, 22.5 e 8Khz, padrão em diversos 

sistemas), sendo que muitas outras podem ser configuradas com as 14 taxas de amostragem 

disponíveis. 

Esta grande variedade de configurações possíveis permite a escolha de configurações mais 

adequadas ao tipo de vídeo transmitido. Por exemplo, áudio estéreo a 44.1Khz e 16bits 

(qualidade de CD) ressaltaria bastante os efeitos sonoros e a trilha musical de um filme. Já para 

um vídeo de esportes, uma configuração mono, 22Khz e 16 bits é suficiente e economizaria 

cerca de 2700 células por segundo (130 Kbytes úteis), que podem ser utilizados, por exemplo, 

para a transmissão de 15 streams mono, de 8Khz e 8 bits. 

O sistema AVA/ATV permite especificar a o tamanho máximo do PDU AAL5, (MTU, 

"Maximum Transfer Unir) como também a quantidade de amostras de áudio colocada em cada 



100 

PDU ("Packing Factor"). A escolha destes parâmetros deve levar em consideração alguns 

aspectos básicos. Por exemplo, um PDU grande faz com que a utilização de banda seja mais 

eficiente, já que apenas 8 bytes de trailler são adicionados pelo AAL5 em cada PDU. Por outro 

lado, quanto maior o PDU, maior a latência, pois leva-se mais tempo para montar e desmontar o 

PDU, e esta latência pode ser muito grande para transmissão de áudio em tempo real. E ainda, no 

caso de perda do PDU, uma grande quantidade de amostras de áudio é perdida (por exemplo, um 

PDU de 4K bytes carrega meio segundo de amostras de áudio a 81Chz e 8 bits). Já um PDU 

menor, se por um lado aumenta a utilização de banda e a carga de processamento no receptor, 

por outro, causa uma latência muito menor. 

Portanto, a escolha do MTU e "Packing Factor" deve levar em consideração a quantidade de 

dados a ser transmitida, de modo a minimizar as perdas de células e os atrasos, mas também 

otimizando a utilização de banda. 

Segundo os manuais do sistema AVA300/ATV300, um MTU de 4K bytes pode ser utilizado 

para a os streams com maiores taxas de dados, sendo que para o restante, o mais indicado é um 

MTU de 1Kbyte. 

Deve-se observar, porém, que o MTU define um tamanho máximo para o PDU, sendo que o 

mínimo é configurado pelo "Packing Factor". 

O gráfico da Figura 48 mostra a diferença de utilização de banda na transmissão de um stream de 

áudio estéreo, 44.11Chz e 16 bits, com MTU de 4Kbytes e "packing factor?' de 496 e 1016 

amostras. Pode-se também visualizaipelo gráfico o overhead gerado pelos traillers adicionados 

pelo AAL5 em cada PDU, comparando-se com a banda efetivamente utilizada pelas amostras de 

áudio (que seria de 3675 células por segundo, se o payload de 48 bytes de cada célula fosse 

usado apenas para transportar as amostras). 
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Figura 48 - Diferenças na utilização de banda devido ao "Packing Factor" 

A qualidade dos streams transmitidos foi apurada através da audição dos mesmos utilizando-se o 

ATV300 como receptor. Observou-se que, realmente, com MTU de 4096 bytes, pequenos delays 

são inseridos na transmissão dos streams com menores taxas de dados (8KHz ou menos e 8bits ). 

Deve-se salientar que as transmissões de streams utilizando a classe de serviço CBR não estão 

sujeitas à degradação na qualidade de serviço contratada devido à sobrecarga de recursos que 

pode ocorrer quando se utiliza VBR Overbooking (multiplexação estatística), como por exemplo, 

sobrecarga na capacidade de um link. A contabilização dos recursos utilizados por conexões 

VBR com overbooking é feita levando-se em consideração todos os recursos utilizados por 

conexões CBR já existentes, preservando-os. 
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6. Conclusões 

A partir do estudo da tecnologia ATM e das avaliações realizadas, foi possível ter uma idéia da 

complexidade envolvida na questão da transmissão de áudio e vídeo com qualidade de serviço. 

Percebeu-se que a tecnologia de rede ATM possui as características necessárias para o transporte 

de mídias contínuas, mas o sucesso no processo de transmissão em si depende de um setup 

minucioso de todos os parâmetros envolvidos. 

Pode-se também perceber o quão difícil seria responder de maneira definitiva as quatro questões 

propostas na introdução deste trabalho. A quantidade de aspectos a serem considerados e o 

estudo de como eles interagem entre si será objeto de muitas das pesquisas que deverão surgir, 

tanto no âmbito do ICMC, como dos outros departamentos beneficiados pela implementação da 

Rede Metropolitana. Podemos considerar este trabalho como um ponto de partida. 

Com os recursos utilizados na realização deste trabalho foi possível chegar a um bom nível de 

detalhamento nos resultados das análises. Obviamente, estudos mais aprofundados exigirão a 

implementação ou aquisição de ferramentas mais poderosas. Além disso, a utilização de um 

maior número de equipamentos como switches, AVAs e ATVS, conectados à rede aumentaria 

bastante a gama de testes que poderiam ser realizados. 

Deve-se ressaltar alguns fatos em relação aos testes realizados: 

• Grande parte dos testes foram realizados levando-se em consideração apenas médias 

observadas. Por isso uma certa margem de erro deve ser considerada em relação à 

precisão, em termos numéricos, dos dados levantados. 

• O sistema de coleta de dados utilizado, ou seja, o software MIB Browser coletando 

dados do switch através da rede Ethernet, não pode ser considerado muito preciso. 

Pequenos atrasos ocasionados pela rede podem impossibilitar a coleta de dados em 

intervalos regulares, ocasionando uma margem de erro nas amostras. 

• Não se conhece em detalhes a implementação do sistema de transmissão AVA/ATV. 

Por isso, as degradações na qualidade das imagens não podem ser explicadas com 

100% de certeza, pois muitos fatores de implementação do sistema AVA/ATV 
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podem influenciar nas degradações observadas. 

Como dito anteriormente, este projeto é apenas um ponto de partida, um primeiro contato real 

com a tecnologia ATM que chega ao ICMC. A instalação do backbone ATM do ICMC, como 

também da Rede Metropolitana de Alta Velocidade de São Carlos, a RMAV, abrirá espaço para 

dezenas de projetos, fazendo com que a tecnologia seja vastamente explorada pelos estudantes e 

docentes envolvidos em pesquisas na área de redes em São Carlos. 

6.1 Trabalhos futuros 

Sugere-se como trabalhos futuros: 

• Um estudo da transmissão de áudio e vídeo transportados via TCP/IP sobre ATM, 

comparando-se os principais métodos utilizados: LAN Emulation e Classical IP, com 

a utilização ou não de MPOA ("Multi Protocol Over ATM"). 

• A implementação de um software para coleta de dados do switch que garanta uma 

maior precisão às amostras de dados coletadas. 

• Realização de testes com CDV ("Cell Delay Variation") e CLR ("Cell Loss Ratio") e 

com outros parâmetros configuráveis na rede ATM. 

• Implementação de um software de transmissão de vídeo em ATM, aproveitando as 

APIs disponíveis para as interfaces de rede da Fore Systems. 

• O estudo da transmissão de audio e vídeo utilizando-se diferentes AALs, o que não 

foi possível neste trabalho. 

• Um estudo do impacto da utilização de recursos como PPP - "Partia! Packet 

Policing" e EPD - "Early Packet Discard" nos contratos UPC. 

• Realização de testes no âmbito da RMAV, ou seja, num ambiente de vários switches 

e equipamentos de vídeo. 
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Apêndice A - A Rede Metropolitana de Alta Velocidade de São Carlos - 

RMAV 

Este projeto está inserido no contexto da implementação da Rede Metropolitana de Alta 

Velocidade que está sendo instalada na cidade de São Carlos, e será um dos primeiros projetos a 

utilizar essa infra-estrutura. Esta rede tem como objetivo principal interligar os principais grupos 

de pesquisa nas áreas de Redes de Computadores, Multimídia e Hipermídia Distribuídos e de 

Ensino à Distância, e irá propiciar condições para a futura implantação de um laboratório Multi-

Institucional de Desenvolvimento de Sistemas Multimídia. 

A Rede Metropolitana de Alta Velocidade de São Carlos - RMAV - é composta por um 

backbone ATM com velocidade de 622 Mbps e interliga o Instituto de Ciências Matemáticas e 

de Computação - ICMC, o Instituto de Física de São Carlos - IFSC - ambos localizados no 

campus da USP São Carlos, e o Departamento de Computação da Universidade Federal de São 

Carlos - DC UFSCar - criando uma rede de alta tecnologia e alta velocidade para tráfego 

multimídia. Desse backbone (Figura 49) deverão sair conexões para escolas de primeiro e 

segundo graus e para o provedor de TV a cabo da cidade, conectando produtores e consumidores 

de Hipermidia de Educação à Distância e difusão de conhecimento. 

A.1 Pesquisas e Aplicações 

Numa rede de alta velocidade onde estão disponíveis mecanismos para manutenção de 

Qualidade de Serviço, as principais aplicações são, indubitavelmente, os sistemas de Multimídia 

e Hipermfdia Distribuída, tais como as de Ensino a Distância, Vídeo Conferência, transmissão de 

áudio e vídeo de alta qualidade (utilizando padrões como MPEG 1 e 2, MJPEG entre outros), 

sistemas de Video On Demand. 

Estas aplicações geralmente acessam grandes servidores multimidia, ou seja, aqueles que 

possuem imensa quantidade de dados armazenados e que, para serem utilizados através da rede 

por vários usuários, necessitam estar conectados a velocidades extremamente altas. Estes 

servidores geralmente possuem grande quantidade de discos (organizados em Disk Arrays ou CD 

Arrays) e grande capacidade de processamento. 
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Figura 49 - Backbone da Rede Metropolitana de Alta Velocidade de São Carlos 

Neste contexto, vale destacar que, através da RMAV, será possível o acesso a todos os 

servidores conectados ao backbone nas três instituições envolvidas, através dos laboratórios 

conectados a rede, disponibilizando a centenas de usuários todos os mais variados recursos 

conectados, como mostra a Figura 50. 

Obviamente, não apenas as aplicações multimídia deverão utilizar o potencial da rede. Grupos de 

pesquisa de outras áreas poderão também utilizar-se dos recursos, destacando-se os grupos de 

pesquisa em Redes de Computadores, que terão a possibilidade de explorar todas as 

características de urna das redes de mais alta tecnologia existentes através de seus experimentos. 
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Figura 50 - Recursos conectados à RMAV 

A.2 Utilização da RMAV para transmissão de vídeo 

A tecnologia de rede ATM possibilita o desenvolvimento e aplicação de inúmeros equipamentos 

diretamente conectados à uma switch. Dentre eles, destacam-se os codificadores / 

decodificadores de vídeo, sistemas que transformam vídeo analógico em vídeo digital (e vice-

versa), utilizados neste projeto de mestrado. Conectados a um switch ATM, os sinais gerados e 

codificados digitalmente são transportados através da rede, podendo ser reproduzidos em pontos 

remotos. 

Uma peculiaridade da RMAV, observada principalmente no ICMC, é a utilização de 

equipamentos da Fore Systems, que, além de fornecer todos os equipamentos da rede 

propriamente ditos, também disponibiliza codificadores e decodificadores de vídeo (padrão 

MJPEG) em tempo real, conectados diretamente no switch. 
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Este tipo de equipamento abre uma vasta gama de possibilidades, principalmente em ambientes 

acadêmicos. Através da sua utilização pode-se, por exemplo, utilizar a infra-estrutura de rede 

para transmissão (ao vivo ou não) de eventos como: 

• Palestras, defesas e cursos que estejam acontecendo em anfiteatros e salas de aulas; 

• Eventos culturais como por exemplo o Redondo@Concert, que acontece 

regularmente no ICMC; 

• Eventos extraordinários, como por exemplo, experiências de grande interesse a vários 

grupos de pesquisa; 

• Vídeo conferência de alta qualidade; 

• Exibição de filmes e documentados de interesse geral através da rede. 

Figura 51 - Recursos de áudio e vídeo compartilhados via RMAV 
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