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RESUMO
A tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) e a introdução de

OXCs

(Optical Cross Connect) e OADMs (Optical Add/Drop Multiplexer) puramente ópticos podem
dotar as redes ópticas

da função de networking, ou seja, da capacidade de manipular

comprimentos de onda de forma a implementar o roteamento destes. Esta possibilidade implica
em uma nova forma de relacionamento das aplicações com a camada física, sendo a arquitetura
GMPLS candidata a estabelecer tal relacionamento. Soluções eficientes para o problema de
alocação de recursos e roteamento de tráfego tornam-se uma necessidade imperiosa em projeto,
expansão e gerenciamento de redes ópticas. A contribuição desta tese consiste em relacionar
funcionalidades tais como: agregação (grooming) de tráfego, mecanismo de controle de
admissão de chamadas (CAC), mecanismos de restauração e alocação de conversores em redes
ópticas heterogêneas, avaliando-se as métricas de probabilidade de bloqueio, probabilidade do
tráfego bloqueado e imparcialidade (fairness). Tais funcionalidades são tratadas separadamente
na literatura. Com este objetivo em mente modela-se a rede com duas camadas: a camada física
e a camada virtual. Estabelecem-se duas políticas de agregação de tráfego MrTV (minimização
da rota na topologia virtual) e MrTF (minimização da rota na topologia física) e analisa-se o
desempenho destas em relação à porcentagem de tráfego bloqueado. Em seguida um mecanismo
de controle de admissão de chamadas (CAC) é implementado e sua influência em termos de
imparcialidade (fairness) e probabilidade de bloqueio é analisada. A simulação e análise de redes
ópticas, como a Rede NSFnet e a Rede Nacional Italiana são executadas

por meio da

implementação de um grafo baseado em Zhu e Mukherjee [28]. Como resultado, a política MrTF
apresenta menor porcentagem de tráfego bloqueado do que a política MrTV para as redes
simuladas e a implementação de um mecanismo de “janela deslizante” (rolling window) tornou o
mecanismo de CAC mais otimizado. A utilidade de se implantar conversores de comprimento de
onda apenas em alguns nós da rede (conversão esparsa) é estudada e uma análise sobre a
probabilidade de bloqueio e a imparcialidade da rede desta distribuição de conversores é
apresentada. Finalmente, técnicas de restauração na camada física e virtual são implementadas e
uma análise da influência destes sobre a probabilidade de bloqueio e a imparcialidade da rede é
executada.
Palavras-chaves: Rede óptica WDM, GMPLS, imparcialidade, agregação de tráfego, tráfego
dinâmico, roteamento, alocação de recursos, controle de admissão de conexões, restauração e
otimização.
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ABSTRACT
CONTRIBUTIONS FOR THE ANALYSIS AND SIMULATION OF OPTICAL
NETWORKS: ASPECTS OF TRAFFIC ENGINEERING, DYNAMIC RESTORATION
AND CONVERSION OF WAVELENGTHS
The Wavelength Division Multiplexing (WDM) technology as well as both the
introduction of all optical OXCs (Optical Cross Connect) and OADMs (Optical Add/Drop
Multiplexer) may provide the optical network with the networking function, i.e, the capacity to
manipulate wavelengths in order to implement their routing. This possibility implies a new type
of relationship between applications and the physical layer. The likely candidate to establish
such relationships is GMPLS architecture. Efficient solutions to both the problems of allocating
resources and traffic routing become an enhanced requirement in the design, expansion and
management of optical networking. The present study focus at the relationship between
functionalities such as traffic grooming, network fairness improvement, protection/restoring
mechanisms and wavelength conversion in heterogeneous optical networks, evaluating the
metrics of blocking probability, probability of traffic blocked and fairness. These functionalities
are separately treated in literature. With this goal in mind, a two-layer representation is used in
order to model the network: the physical and virtual layers, respectively. Two policies on traffic
grooming are set up, as follows: MrTV (route minimizing on virtual topology) and MrTF (route
minimizing on physical topology). The performance of such policies is analyzed regarding the
percentage of blocked traffic. Next, a mechanism for call admission control (CAC) is
implemented and its influence in terms of fairness and blocking probability is discussed. The
simulations of optical networks such as NSFnet and the Italian National Network are carried out
through a graph based in Zhu and Mukherjee [28]. As a result, MrTF policy presents a smaller
percentage of blocked traffic than the MrTV for the simulated networks and the rolling window
mechanism has allowed the optimization of the call admission control (CAC) mechanism. The
usefulness of placing wavelength converters in a few networks nodes (spare conversion) is
studied and an analysis on the blocking probability is presented. Next, the network fairness for
this distribution of wavelength converters is presented. Finally, techniques for restoring both
physical and virtual layers are also implemented and an analysis regarding their influence on the
blocking probability and the network fairness is carried out.
Keywords: WDM optical network; GMPLS; fairness; grooming traffic; dynamic traffic; routing;
resource allocation; connection admission control; restoring and optimization.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
A utilização dos comprimentos de onda do espectro eletromagnético, do qual a luz
visível é apenas uma fração, reveste-se de grande importância, principalmente no aspecto
relacionado às comunicações. Utilizam-se faixas deste espectro para efetuar comunicações em
meios e formatos diferentes, evoluindo sempre na procura por formas mais rápidas, confiáveis e
eficientes, em termos de custo, de propagar a informação. Neste cenário surgem as redes ópticas,
nas quais a tecnologia dominante na camada física é a fibra óptica. Tais redes originaram-se no
início dos anos 80 com a utilização dos cabos de fibras ópticas monomodo, principalmente nos
Estados Unidos, Europa e Japão. O emprego desta nova tecnologia gerou uma demanda por
padrões ópticos, devido à necessidade das várias concessionárias locais, cada uma com seu
próprio sistema de fibras ópticas, de se conectarem às concessionárias de longa distância,
particularmente após a divisão da AT&T nos Estados Unidos em 1984 [1]. Surge então o padrão
Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy (SONET – Estados Unidos/SDH
– Padrão Internacional), padronizado pelo ITU-T (International Telecommunications Union,
Genebra, Suiça), com o intuito, segundo Tanenbaum [2] , de cumprir algumas premissas:
possibilidade de interconectar diferentes concessionárias em rede, exigindo-se assim um padrão
de sinalização comum, com respeito ao sincronismo, à estrutura de enquadramento e outros
aspectos; apresentar meios de unificar os sistemas digitais dos Estados Unidos, Europa e Japão,
todos baseados em canais PCM de 64 kbps, mas com diferentes formas de composição de
tributários; oferecer um mecanismo para multiplexar vários canais digitais com diferentes taxas
de bits e possibilitar recursos de operação, administração e manutenção. Estava criado, portanto,
um sistema utilizando a multiplexação por divisão de tempo (Time Division MultiplexingTDM), com a largura de banda da fibra dedicada somente a um canal, alocando segmentos de
tempo para os diversos subcanais, configurando um sistema síncrono, controlado por um relógio
mestre.
Esta padronização permitiu uma grande interoperabilidade entre os sistemas
SONET/SDH comercializados por diferentes fornecedores e sua conseqüente disseminação,
suprindo assim a necessidade de conexão para o serviço de comunicação de voz.
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Com o crescimento vertiginoso das aplicações utilizando o protocolo IP
(Internet Protocol), a substituição do modelo baseado em tráfego de voz pelo de tráfego de
dados tornou-se inevitável. Ditada pela necessidade de maior largura de banda, utilizada para o
tráfego de dados gerados pela Internet e suas aplicações correlatas (Virtual Private Network –
VPN, aplicações de voz, vídeo e multimídia), e do rápido crescimento do número de usuários, as
redes ópticas passaram a incorporar a multiplexação por comprimento de onda (Wavelength
Division Multiplexing – WDM). Tal mudança procurou atender aos consumidores, pois estes
passaram a exigir maior largura de banda para suas aplicações de tráfego de dados, e aos
provedores de serviços, pois estes necessitavam aumentar a capacidade de utilização das fibras
já instaladas.
Similar aos antigos enlaces de dados, os quais utilizavam a multiplexação por divisão de
freqüência (Frequency Division Multiplexing - FDM), na qual a multiplexação de canais era
realizada alocando-se faixas de freqüência para cada canal e transmitindo-os em um único meio
de transmissão, a multiplexação por comprimento de onda é o processo no qual cada canal é
associado a um comprimento de onda específico e transmitido via fibras ópticas.
Os sistemas WDM surgiram na década de 80 e possuíam inicialmente a capacidade de
multiplexar dois canais de diferentes e largamente espaçados comprimentos de onda (1310 nm e
1550 nm). No último terço da década de 90 estes sistemas já haviam evoluído para a densa
multiplexação de comprimentos de onda (Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM)
apresentando tipicamente 16 canais com os respectivos comprimentos de onda, ampliados para
30 canais no final da década. Atualmente sistemas DWDM com 160 canais estão sendo testados,
e sistemas com 320 canais são esperados em breve [3].
No projeto de sistemas DWDM deve-se levar em conta o espaçamento entre canais.
Desta maneira, para garantir uma total interoperabilidade de multiplexadores, demultiplexadores
e demais componentes, o ITU definiu em 2002 a grade de comprimento de onda para tais
sistemas, por meio da recomendação ITU-T G 694.1 “Spectral grids for WDM applications:
DWDM frequency grid”, padronizando o espaçamento entre canais. A grade de freqüências
padronizadas está centrada na freqüência de 193,1 THz (1552,52 nm) e define espaçamentos
entre canais de 12,5, 25, 50 e 100 GHz. Como exemplo, em uma fibra com espaçamento entre
canais de 100 GHz as freqüências permitidas são definidas por 193,1 + n × 0,1, onde n é um
número inteiro positivo ou negativo, incluindo o 0. A utilização dos menores espaçamentos
entre canais dependerá do desenvolvimento tecnológico de dispositivos ópticos, e
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particularmente filtros. Ressalta-se que, a fim de suprir a demanda resultante por comprimentos
de onda bem definidos, os lasers semicondutores denominados distributed feedback lasers
(DFBs) [4], por possuírem largura espectral mais estreita, apresentam-se como a melhor opção
em relação aos lasers Fabry–Perot, sendo utilizados como os elementos geradores dos
comprimentos de onda padronizados pelo ITU.
Esta padronização utiliza uma das regiões do espectro eletromagnético na qual a
atenuação óptica na sílica torna-se menor. Estas regiões localizam-se entre regiões de grande
absorção e são chamadas de “janelas”, sendo as mais importantes listadas na Figura 1.1. Os
primeiros sistemas ópticos utilizavam a primeira janela (centrada em 850 nm). A segunda janela
(1310 nm) logo provou ser superior em virtude de sua menor atenuação, seguida da terceira
janela, centrada em 1550 nm e composta de três bandas, nas quais a perda óptica torna-se ainda
menor: Banda S (1460-1530), Banda C (1530-1560) e Banda L (1560-1630). Hoje as Bandas L
e S canalizam o desenvolvimento da tecnologia óptica [5] [6] .
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FIGURA 1.1: Janelas ópticas do espectro eletromagnético.
Ainda que se tente reduzi-la, trabalhando em comprimentos de onda nos quais a
atenuação apresente-se menor, esta existe e deve ser compensada, utilizando-se amplificadores.
Os amplificadores utilizando fibras dopadas com érbio (erbium doped fiber amplifier – EDFA),
surgidos no final da década de 80 (Figura 1.2), estendem os limites dos enlaces DWDM, por
prover amplificação do sinal óptico, sem necessidade de convertê-lo para sinal elétrico, sendo
transparentes para quaisquer taxas, formatos e sintaxe dos bits, tornando o sistema fotônico
menos complexo e, portanto, economicamente mais viável. Apresentam-se assim como resultado
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de intensas pesquisas, com o intuito de disponibilizar um ganho plano para a faixa de
comprimentos de onda de interesse [7], estando disponibilizados nas bandas C, L e mais
recentemente na banda S [6].
Na construção de um amplificador empregando fibra óptica dopada o elemento dopante
mais utilizado é o érbio, o qual, quando estimulado por um laser de bombeio com comprimento
de onda fixo (980 ou 1480 nm), tem seus íons excitados a um nível de energia mais alto,
liberando esta energia quando os referidos íons decaem para o seu nível de energia de origem e
fótons são emitidos por emissão estimulada. Os EDFAs podem apresentar ganho de até 30 dB.
Outros parâmetros essenciais na escolha de um amplificador deste tipo são relação sinal ruído e
ganho plano. De fato, o ganho deveria ser plano para prover uma igual amplificação dos vários
comprimentos de onda. Todavia, este tipo de amplificador apresenta ganho inerentemente
dependente do comprimento de onda. Sendo assim, filtros são usualmente empregados nos
amplificadores mais modernos para realizar a desejada correção. Por outro lado, o nível de ruído
injetado pelo amplificador deveria ser o menor possível, pois este é cumulativo, sendo, por isto,
um fator limitante no número de amplificadores que podem ser concatenados e, por
conseqüência, na extensão do enlace óptico. Na prática, a distância entre amplificadores
aproxima-se dos 120 km.
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FIGURA 1.2 : Representação esquemática de amplificador óptico EDFA de um estágio. O
comprimento de onda bombeado é mostrado em azul e o comprimento de onda do sinal é
mostrado em vermelho.
Outros dispositivos ópticos, tais como o multiplexador óptico add/drop (optical
add/drop multiplexer - OADM) e o optical cross connect (OXC), são cruciais para a
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implementação das redes totalmente ópticas, sendo apresentados na Figura 1.3. Dispositivos
OADM têm como operação básica retirar e inserir comprimentos de onda em cada nó óptico,
sendo sua configuração fixa ou reconfigurável. Já os OXCs têm a função de comutar
comprimentos de onda entre diferentes fibras, sendo na verdade uma “matriz de comutação”.
Tempo
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ponto a ponto
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WDM com
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.
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FIGURA 1.3: Evolução das redes de fibras ópticas. Onde “A” significa soma (add) e “D”
significa retire (drop).
Ressalta-se, no entanto, que uma rede óptica pode ser capaz de comutar circuitos,
denominados lighpaths, pacotes ópticos (Optical Packet Switching, OPS) ou rajadas de pacotes

7

ópticos (Optical Burst Switching, OBS) [8], sendo as duas últimas formas de comutação
possíveis evolução das redes ópticas.
De um simples enlace ponto a ponto com um único comprimento de onda, típico dos
anos 80 [9], passamos a redes ópticas onde o comprimento do enlace estende-se a centenas de
quilômetros, empregando amplificadores ópticos EDFAs e multiplexação WDM. A introdução
dos EDFAs e de dispositivos fotônicos como os OADMs e OXCs procura evitar a conversão
optoeletrônica do sinal em pontos intermediários da rede óptica, minimizando atrasos e
buscando aproveitar melhor a grande largura de banda da fibra óptica. Isto permitirá a passagem
das redes ópticas opacas, nas quais existem nós intermediários onde ocorrem conversões
optoeletrônicas, sendo exemplos os sistemas SONET/SDH com comprimento de onda único e
sistemas WDM em operação comercial, para as redes ópticas transparentes. De acordo com o
cenário descrito no último estágio da Figura 1.3, a retirada e inserção de diferentes
comprimentos de onda será implementada por OADMs reconfiguráveis e a interconexão de
redes realizar-se-á através de OXCs.
Um OADM não-reconfigurável pode ser construído com a utilização de um circulador óptico
e uma rede de Bragg em fibra óptica (Figura 1.4), sendo esta uma pequena seção de fibra
modificada para apresentar mudanças periódicas no índice de refração na direção axial.
Dependendo do período da rede, uma certa freqüência do sinal incidente (o comprimento de
onda de Bragg) é refletido de volta, enquanto outros comprimentos de onda passam sem reflexão
[10]. Em outras palavras, a rede de Bragg em fibra óptica atua como um filtro óptico reflexivo
pela existência de uma banda de rejeição, a região de freqüência na qual a maior parte da luz
incidente é refletida de volta. A banda de rejeição é centrada no comprimento de onda de
Bragg λB = 2. n .Λ, onde Λ é o período da rede e n

é o índice modal efetivo [4].

Porta A
Porta B

REDE DE BRAGG

Porta D
Porta C

FIGURA 1.4: Exemplo de OADM não reconfigurável.
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Por outro lado, um OADM reconfigurável pode retirar e inserir comprimentos de onda
dinamicamente, através de operação manual ou via programação, de acordo com o
gerenciamento de rede, oferecendo maior flexibilidade para a utilização de canais. Na Figura 1.5
é apresentada a estrutura esquemática geral de um OADM reconfigurável em óptica integrada. O
diagrama de blocos mostra as operações básicas de um multiplexador óptico add/drop
programável.
Cada um dos canais é associado a um comprimento de onda específico. Estes canais são
inseridos em um divisor óptico onde são direcionados para as N portas de saída. Em cada uma
das portas de saída do acoplador óptico há filtros ópticos fixos que realizam a seleção dos canais
de interesse, ou seja, somente o canal desejado passa pelo filtro. Após esta operação o canal é
direcionado a uma chave óptica que permite que o mesmo seja retirado (operação “drop”) neste
ponto ou prossiga no enlace até outro nó da rede. A chave óptica possibilita também a inserção
de novos canais (operação “add”) [11]. Na saída da chave óptica pode ser colocado um
dispositivo conversor de comprimento de onda. Este dispositivo é utilizado para evitar que dois
canais com mesmo comprimento de onda sejam eventualmente alocados para o mesmo enlace.
Isto provocaria um conflito entre eles, aumentando a possibilidade de bloqueio da transmissão.
Após o estágio de conversão é finalmente colocado um combinador óptico. A grande
desvantagem deste tipo de multiplexador é a perda de inserção alta devido à divisão de potência,
limitando assim o número de portas. Desta maneira, a tendência dominante parece ser utilizar os
sistemas microeletromecânicos (micro-electromechanical systems – MEMS) como a principal
tecnologia a ser empregada na implementação de OADMs.
Em relação ao comutador óptico ou OXC (optical cross-connect), o estado da arte
apresenta comutadores optoeletrônicos (óptico-eletrônico-óptico – OEOs) com capacidade para
comutar centenas de portas, cada uma suportando taxas de 155 Mb/s a 10 Gb/s. Existem
equipamentos comerciais apresentando 512 portas OC-48 (2,5 Gb/s) de entrada e 512 portas OC48 de saída perfazendo uma capacidade agregada de 1,28 Tb/s [12]. Por outro lado, busca-se
fazer com que as próximas

gerações de OXCs operem no domínio puramente óptico

aumentando a quantidade de portas a milhares, suportando os mais modernos sistemas DWDM.
Além de proporcionarem proteção, restauração, roteamento de comprimento de onda e
monitoramento de desempenho, estes dispositivos serão estritamente “nonblocking”, ou seja,
qualquer entrada poderá ser comutada para qualquer saída, não afetando as conexões já
estabelecidas.
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Multiplexador Add/Drop

Divisor/
combinador
de potência

Retirar
canais
(drop)

Filtro Fixo
Chave óptica
Conversor de
comprimento
de onda

Inserir
canais
(add)

FIGURA 1.5: Exemplo de OADM reconfigurável.

Os sistemas MEMS utilizam dispositivos mecânicos fabricados a partir de materiais
com excelentes propriedades mecânicas e elétricas, tipicamente Si e SIO2. Nestes sistemas,
microespelhos refletem o sinal de entrada para uma porta de saída, sendo a força de atuação
requerida para mover tal dispositivo originada em forças eletrostáticas ou magnéticas. Podemos
distinguir duas abordagens dos sistemas MEMS para comutação óptica: 2D (digital) ou 3D
(analógico).
Em comutadores 2D (Figura 1.6) são necessários N² microespelhos, sendo N o número
de portas a serem comutadas. Em tal sistema, a forma de movimentação dos microespelhos é
digital pois a posição deles é biestável (ligado “on” ou desligado “off”). Sendo ativados, os
micro-espelhos movem-se em direção ao caminho do feixe de luz, refletindo-o para uma porta
de saída em uma direção perpendicular à original (estado ligado). Caso contrário, os
microespelhos permanecerão imóveis e o referido feixe será transmitido (estado desligado).
Devido a perdas ópticas originadas pela disposição dos feixes ópticos em um mesmo plano, ou
seja, às diferentes distâncias percorridas por um feixe de luz, a ocorrência de perdas devido à
propagação da luz não é uniforme para todas as portas. A diferença entre a perda mínima e
máxima de um sistema 2D de 16x16 (256 microespelhos) apresenta um valor maior do que 5 dB
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[13]. Por isso comutadores 2D encontram aplicações somente em sistemas que necessitem
comutar pequeno número de portas.
A arquitetura 3D (Figura 1.7), fazendo uso de uma dimensão espacial tridimensional,
apresenta microespelhos que podem rotacionar sobre dois eixos, redirecionando desta maneira
a luz entre as portas de entrada e saídas, resultando na necessidade de somente N ou 2N
microespelhos. A utilização de 2N microespelhos tende a ser a mais conveniente, pois esta
configuração proporciona uma menor perda de inserção óptica. Alternativamente, se somente N
micro-espelhos forem usados, as diferentes distâncias de propagação dos raios de luz entre as
portas comutadas tornam tal abordagem dependente do número de portas a serem comutadas. De
outro lado, a arquitetura 3D com 2N microespelhos pode ser escalável para centenas ou alguns
milhares de portas com grande uniformidade nas perdas. O movimento dos microespelhos ocorre
em vários graus de liberdade, tornado possível por uma inclinação suave e contínua.
Dispositivos 3D MEMS estão disponíveis com 256 x 256 portas desde 2003 [3]. Aprimorar
aspectos como fabricação e desenvolver eficientes algoritmos de controle dos microespelhos são
os desafios desta tecnologia.
Caminho de maior distância

ON
OFF

Saídas

Entradas
a)

Caminho de menor
b)

FIGURA 1.6: a) Ilustração esquemática de arquitetura 2D; b) arquitetura 2D NxN
fabricada pela AT&T [14].
Em relação ao emprego de novas fibras ópticas, deve-se considerar em qual tipo de rede
óptica esta será implantada, pois os novos tipos de fibras apresentam vantagens específicas para
cada caso. Esta abordagem aplica-se não somente às redes de longa distância, nas quais as
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distâncias percorridas pelo feixe de luz variam de centenas a milhares de quilômetros, mas
também às redes metropolitanas (dezenas a uma centena de quilômetros) e às redes de acesso
(1 a 10 km). Em redes de longa distância, empregando sistemas DWDM, torna-se essencial
operar com amplificadores ópticos e altas taxas de transmissão por comprimento de onda,
barateando assim o custo por bit transmitido. Com este intuito surgiram em 1993 as fibras NZDF
(nonzero-disperson fibers), as quais apresentam uma menor dispersão cromática, além de evitar
as não- linearidades presentes nas fibras DS (Dispersion-Shifted). Desde então o uso de fibras
NZDF em redes de longa distância tem crescido rapidamente. Como exemplo de tais fibras
podemos citar a fibra True Wave produzida pela Lucent Technologies e a fibra LEAF produzida
pela Corning.

FIGURA 1.7: a) Ilustração de uma arquitetura 3D – 2N; b) Ilustração da reflexão de um
feixe de luz usando-se um microespelho com dois eixos de liberdade; c) Protótipo de um
microespelho [12].

Em se tratando de redes metropolitanas, cujas distâncias típicas são menores que 100
km, amplificadores ópticos raramente são usados e a dispersão cromática da fibra usualmente
não é um fator limitante. Como este tipo de rede interliga grandes clientes corporativos e vasto
número de consumidores, exige-se das fibras ópticas aí instaladas uma grande capacidade de
“networking”, isto é, flexibilidade para permitir a manipulação de vários comprimentos de onda.
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Devido a esta peculiaridade, as redes metropolitanas apresentam características nas quais
predomina a necessidade de inserção e retirada de comprimentos de onda. A faixa de
comprimentos de onda usada pelas fibras monomodos pode abranger de 1260 a 1650 nm, sendo
usualmente empregadas a segunda janela, em torno de 1310 nm (1280 a 1325 nm) e a terceira,
em torno de 1550 nm (1530 a 1565 nm).
Historicamente, a região de comprimentos de onda entre 1350 e 1450 nm não tem sido
aproveitada devido à atenuação causada pela presença do íon hidroxila (OH¯), uma impureza
residual do processo de fabricação da fibra, cujo pico de absorção está próximo de 1385 nm
[15]. Comercialmente disponíveis, as chamadas “fibras secas” eliminam o pico de absorção pelo
íon hidroxila, habilitando seu uso para a faixa de 1350 a 1450 nm, incrementando o espectro da
fibra por aproximadamente 100nm. Como exemplo podemos citar as fibras All Wave produzidas
pela Lucent Technologies [15].
Neste ponto, o conceito e a base tecnológica das redes ópticas foram já adequadamente
introduzidos, restando analisar como as aplicações interagirão com esta camada física. Tal
interação tem-se provado um desafio dentro da atual arquitetura das redes de dados, no intuito
de disponibilizar soluções que habilitem os provedores de serviços a transportar um grande
volume de tráfego de uma maneira eficiente em termos de custo e desempenho. Uma das mais
utilizadas pilhas de protocolos apresenta tipicamente quatro camadas (Figura 1.8 (a)): IP para a
camada de serviço, ATM (asynchronous transfer mode) para a engenharia de tráfego,
SONET/SDH para o monitoramento, confiabilidade e restauração e DWDM para o transporte.
Infelizmente, esta arquitetura vem se mostrando redundante e incapaz de proporcionar o
transporte de grandes volumes de tráfego com eficiência de custo. De fato, arquiteturas
multicamadas tipicamente apresentam efeitos nos quais uma camada pode limitar a
escalabilidade de redes inteiras, tanto quanto aumentar os custos das mesmas. Com o objetivo de
diminuir o número de camadas, na tendência dominante, a função de engenharia de tráfego
executada pela camada ATM deverá ser absorvida pela camada IP e a capacidade de transporte
do protocolo SONET/SDH (proteção, roteamento e comutação) deverá ser absorvida pela
camada óptica, culminando em uma arquitetura com duas camadas, chamada IP sobre DWDM.
A primeira parte deste objetivo pode ser alcançada através da inclusão na camada IP de
novas funcionalidades proporcionadas pela tecnologia MPLS (multiprotocol label switchingInternet Engineering Task Force-IETF) [16] (Figura 1.8 (b)), sendo este um plano de controle
que pode ser usado não somente com roteadores, mas também em equipamentos SONET/SDH.
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A funcionalidade restante pode ser alcançada à medida que comutadores ópticos forem
empregados em conjunto com os sistemas DWDM, transformando, ou melhor, dotando, esta
camada de meios para realizar a comutação óptica.

DADOS

IP
ATM

IP/MPLS

SONET

SONET

DWDM

a)

DWDM

b)

IP/GMPLS
SONET
Reduzido
DWDM Com
Comutação Óptica

c)

IP/GMPLS

DWDM Com
Comutação Óptica

d)

FIGURA 1.8: Evolução em direção à arquitetura de redes ópticas com duas camadas. IP:
internet protocol; ATM: Asynchronous Transfer Mode; SONET: Synchronous Optical
Network Hierarchy; WDM: Wavelength Division Multiplexing; MPLS: Multiprotocol
Label Switching; GMPLS: Generalized Multiprotocol Label Switching; OXC: Optical
Cross-Connect.
A arquitetura com duas camadas (Figura 1.8 (d)) surge assim com a utilização de
Generalized MPLS (GMPLS) [17] e a disponibilização de sistemas DWDM com comutação
óptica. Uma forma de comparar o desempenho das várias arquiteturas multicamadas é
estimar a penalidade associada à quantidade de bytes que compõem o cabeçalho. Esta
estimativa é feita na próxima seção.

1.1 Limitações de Desempenho das Principais Arquiteturas
Multicamadas Devido à Inserção de Cabeçalhos Superpostos
As várias arquiteturas multicamadas mostradas na Figura 1.9 representam diferentes
formas de habilitar IP em redes ópticas. Cada uma delas provê diferentes funcionalidades em
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termos de capacidade de expansão, cabeçalho, gerenciamento de tráfego e qualidade de
serviço. A quantidade de bytes que cada arquitetura utiliza para compor o cabeçalho e a
correspondente forma de processamento em larga medida determinam a sua eficiência. Uma
avaliação do desempenho em relação ao número de bytes acrescentados por duas das
arquiteturas multicamadas mostradas na Figura 1.9 será realizada a seguir.

IP
IEEE 802.2

PPP

ETHERNET

10 GbE

AAL-5

HDLC

ATM

GbE
GFP

SDH

WDM

FIGURA. 1.9: Algumas arquiteturas multicamadas para transporte de tráfego IP em redes
ópticas. As setas contínuas indicam as arquiteturas discutidas nesta seção. AAL-5: ATM
adaptation layer type 5; GFP: generic framing procedure; PPP: point-to-point protocol;
GbE: gibabit Ethernet; HDLC: high-level data link control.

Uma delas representa o mapeamento IP sobre SONET/SDH, utilizando o protocolo
IP/PPP/HDLC (IP/Point-to-Point Protocol/High-level Data Link Control) [18], e a outra
representa o mapeamento IP sobre ATM [19]. O acréscimo de bytes (penalidade de cabeçalho)
foi calculado por intermédio da análise de cinco tamanhos (bytes) de pacotes IP, correspondente
a uma amostra de cinco minutos (mais de 18 milhões de pacotes, totalizando 6,7 Gbytes) de um
enlace

STM-1 (synchronous transport module, 155,52 Mbps) do backbone da MCI

Telecommunications Corporation [20]. Os resultados são apresentados na Tabela 1.1, sem
considerar

o

cabeçalho

inserido

pela

infra-estrutura

de

transporte

SONET/SDH

(aproximadamente 4,6%). Nota-se que 38,9% e 6,1% do total de pacotes do backbone são
compostos de 40 e 44 bytes, respectivamente. O cabeçalho inserido pela encapsulação IP/ATM,
para cada pacote de informação, é formado pelo cabeçalho de célula (5 bytes) mais 16 bytes
inserido pela encapsulação AAL-5 (ATM Adaptation Layer Type 5). Tanto pacotes de 40 quanto
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de 44 bytes não podem ser encapsulados em uma única célula ATM por meio do mapeamento
IP/ATM. Cada célula ATM é formada de 48 bytes reservados para a informação (payload) mais
5 bytes de cabeçalho. Assim, um pacote IP com 40 bytes seria acrescido de 16 bytes, totalizando
56 bytes, que seriam distribuídos entre duas células ATM. Uma das células transportaria 48
bytes mais o respectivo cabeçalho de 5 bytes, enquanto a outra transportaria 8 bytes de
informação e 40 bytes de enchimento (totalizando 48 bytes) mais o cabeçalho de 5 bytes. A
quantidade resultante seria 66 bytes (16+40+2x5) e a penalidade em relação aos 40 bytes do
pacote IP original, 165%.
TABELA 1.1: Comparação entre as penalidades de cabeçalhos inseridos pela
encapsulação IP sobre SONET e IP sobre ATM para cinco tamanhos de pacotes
IP.
Pacotes IP no backbone da MCI Telecom. [21]
Penalidade de cabeçalho
IP sobre
IP sobre ATM
SONET
Tamanho dos pacotes
Total de pacotes
(bytes)
(%)
Bytes utilizados
(%)
(%)
(total)
40
38,9
66
165,0
20,0
1500
11,5
196
13,1
0,5
552
10,1
84
15,2
1,4
44
6,1
62
140,9
18,2
576
4,9
113
19,6
1,4
No caso de pacotes IP de 44 bytes, a penalidade seria 140,9%. Portanto, o mapeamento
IP/ATM se mostra extremamente ineficiente para estes dois tamanhos de pacotes. Para pacotes
maiores, a distribuição dos bytes entre várias células ATM é mais equilibrada e o acréscimo é
menor. Por outro lado, o mapeamento IP sobre SONET/SDH acrescenta 8 bytes,
independentemente do tamanho do pacote IP a ser mapeado.
Consideremos agora o acréscimo ponderado médio de bytes, definido pela relação x y , na
5

qual x =

∑ (b
1

5

IP / ATM

× tp IP ) / ∑ tp IP , y =
1

5

∑ (b
1

5

IP

× tp IP ) / ∑ tp IP , onde b IP / ATM é o
1

número de bytes utilizados pelo mapeamento IP sobre ATM, bIP é o número de bytes do
pacote IP e tp IP é o total de pacotes IP referente a cada tamanho de pacotes. No caso dos
cinco tamanhos de pacotes IP listados na Tabela 1.1, o acréscimo médio ponderado de bytes
devido ao mapeamento IP sobre ATM é de aproximadamente 24%, enquanto para o
mapeamento de IP/PPP/HDLC é de, aproximadamente, 2% (x = 8). Portanto, a abordagem
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IP sobre DWDM demonstra superioridade em relação às outras possibilidades. Como dito na
seção anterior, a tecnologia MPLS provida de capacidade de engenharia de tráfego, MPLSTE (traffic engineering), proporcionará a mesma capacidade de alocação de canais virtuais
típica do ATM. Esta funcionalidade poderá ser empregada na substituição da camada ATM.
Para um detalhado estudo sobre a designação dos respectivos bytes de penalidade acrescidos
pelas duas arquiteturas multicamadas estudadas, bem como os conceitos sobre MPLS e
GMPLS, a referência [22] pode ser consultada.

1.2 Plano de Controle GMPLS
A arquitetura GMPLS visa prover às redes ópticas um plano de controle, derivado do
MPLS, ou seja, algumas modificações e adições são necessárias para que os protocolos de
sinalização e roteamento presentes no MPLS se adaptem às peculiaridades da comutação óptica.
Desta maneira o GMPLS é estendido para incluir um grupo de elementos de redes que não
tomam decisões de comutação e roteamento baseados somente nas informações carregadas nos
cabeçalhos de pacotes ou células, mas sim baseados em time slots, comprimento de onda, ou
portas. Em outras palavras, a arquitetura de um plano de controle único proporcionado pelo
GMPLS assegura a troca de rótulos (labels), enviados de uma porta de entrada para uma porta de
saída, em qualquer tipo de nó da rede. Para roteadores IP os rótulos designam principalmente
portas de entrada e saída. Para redes ópticas, os rótulos designam portas de entrada e saída e
comprimentos de onda ou banda de comprimentos de onda para cada OXC. Para dispositivos de
multiplexação por divisão de tempo, equipamentos SONET/SDH, os rótulos designam time slots
de entrada e saída.
Pode-se afirmar que a tecnologia WDM juntamente com o plano de controle GMPLS
exercerão um papel de destaque nas redes ópticas. Enquanto a capacidade de um único
comprimento de onda alcança, por exemplo, 10 Gb/s (OC– 192) ou mais, a capacidade requerida
pelas conexões de usuários pode ser menor do que isto, possivelmente tão baixa quanto 155
Mb/s (OC – 3) ou 622 Mb/s (OC – 12). Surge assim a necessidade de uma nova funcionalidade
nas redes ópticas, denominada agregação de tráfego (traffic grooming) [23], a qual consiste em
agregar eficientemente conexões de baixa velocidade em canais de alta velocidade, compostos
de um ou mais comprimentos de onda. Embora as redes ópticas transparentes tratadas na seção
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anterior sejam o futuro almejado, o atual estágio de desenvolvimento tecnológico é tal que
diversas funções são mais eficientemente realizadas no domínio eletrônico. Por este motivo esta
tese contempla a agregação de tráfego realizada por meio de conversão optoeletrônica. Para
analisarmos tal funcionalidade trabalharemos com a topologia de rede apresentada na Figura
1.10, a qual apresenta OXCs conectados por fibras ópticas no plano físico e roteadores
IP/GMPLS denominados LSRs (label switch routers) no plano virtual. Um caminho óptico é
referido como “lighpath”, o qual pode utilizar vários enlaces de fibras ópticas e OXCs ao longo
do seu caminho entre o nó fonte e o nó destino. No nó fonte um transmissor é usado para gerar o
sinal óptico a partir de um sinal elétrico. No nó destino do canal óptico, um receptor é utilizado
para fazer a operação inversa.

FIGURA 1.10: Topologia física e virtual em uma rede óptica.

Todos os caminhos ópticos estabelecidos na topologia física formam a topologia
virtual, sendo os pedidos de conexões roteados sobre a topologia virtual. Em outras palavras, as
conexões vêem apenas a topologia virtual, sendo que uma ligação entre dois LSRs nesta
topologia não necessariamente corresponde a uma ligação direta entre os respectivos OXCs na
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topologia física. Deste ponto em diante nos referiremos à topologia física, representada por
OXCs conectados por fibras ópticas, como sendo a camada física e a topologia virtual, ou seja, a
camada composta por roteadores IP/GMPLS, como sendo a camada virtual.
Existem duas abordagens para o roteamento de tráfego: estático e dinâmico. A
abordagem estática ocorre quando a matriz dos pedidos de conexões é conhecida com
antecedência, sendo as ações tomadas pela rede completamente pré-definidas. Desta maneira, o
estado de ocupação da rede não influencia as decisões de roteamento. Na abordagem dinâmica
os pedidos de conexões não são conhecidos com antecedência, de forma que pedidos
equivalentes chegando em tempos diferentes serão tratados de forma diferente, pois o estado de
utilização da rede influenciará o estabelecimento da rota. A abordagem estática tem sido
exaustivamente estudada e a referência [24] provê

um resumo das técnicas heurísticas

utilizadas. Levando-se em conta um cenário dinâmico de solicitação de conexões, a abordagem
dinâmica será utilizada nesta tese, bem como a utilização de G-OXC ( grooming-capable OXC)
[3] [24].
1.2.1 Arquiteturas de Agregação de Tráfego
Operacionalmente a rede da Figura 1.10 pode ser gerenciada separadamente, modelo
coberto (overlay) [25][26] ou conjuntamente, modelo de pares (peer) [27][28]. Para o modelo
coberto, o roteamento de canais ópticos (lighpaths) sobre a topologia física e o roteamento das
conexões sobre a topologia virtual são gerenciadas por dois planos de controle. Portanto, a
camada cliente (LSRs) conhece somente os canais ópticos providos pela topologia física, sendo a
estrutura interna desta invisível à aquela. Para o modelo de pares (modelo peer), as duas
camadas são gerenciadas por um único plano de controle, tendo este todas as informações sobre
as duas camadas e as decisões de roteamento dos canais ópticos e das conexões são consideradas
de forma única.
Dependendo do modelo, existem duas abordagens para o problema de agregação de
tráfego. Para o modelo coberto (overlay), a decisão de roteamento é considerada
independentemente nas duas camadas, pois cada camada tem seu próprio algoritmo de
roteamento. Especificamente, o problema de estabelecimento de canais ópticos na topologia
física é estudado como um problema de roteamento e alocação de comprimento de onda (routing
and wavelength assignment – RWA). Para o modelo de pares (peer), um algoritmo único de
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agregação de tráfego é necessário no plano de controle para prover canais ópticos e o roteamento
das conexões nestes canais.

1.2.2 Agregação de Tráfego com GMPLS
Para ser capaz de permitir dispositivos comutando em diferentes domínios, a arquitetura
GMPLS provê novas extensões para a requisição e estabelecimento do rótulo genérico
(generalized label request) e (generalized label) [17]. Desta forma é estabelecido um caminho
comutado por rótulo (label switched paths – LSPs).
O estabelecimento de um LSP em redes GMPLS é um processo similar ao utilizado em
redes MPLS. A Figura 1.11 mostra a configuração de um LSP através de múltiplos enlaces de
diferentes tecnologias. A largura de banda requerida pelo LSP é de 100 Mb/s, devendo o
caminho ter suficiente largura de banda em toda a sua extensão para suportar tal exigência. O
LSR R0 mapeia os pacotes para o LSP. Este será agrupado pelo LSR R1 no LSP2 com taxa de
155 Mb/s (STM-1). O comutador (switch) S2 multiplexa o feixe de 155 Mb/s e o disponibiliza
ao LSP3 o qual apresenta a taxa de 622 Mb/s (STM-4 entre S2 e O3), escolhe um comprimento de
onda e o envia ao comutador óptico O3. Este comutador óptico (O3) recebe o comprimento de
onda selecionado em uma de suas portas e o comuta através do LSP4, por um canal DWDM até
P4. Este é comutado através de P5 e P6 até O7. Deste modo, O7 seleciona o comprimento de onda
correto e o transmite à porta adjacente do comutador S8.
O comutador SDH S8 recebe o referido comprimento de onda, demultiplexa o sinal,
selecionando o STM-1 desejado dentre aqueles que constituem o nível hierárquico STM-4 e o
transmite para o LSR R9. Finalmente, o LSR R9 recebe os pacotes do STM-1 e os envia para o
LSR R10.
Deve-se notar que a banda disponível na hierarquia LSP é propagada pelos protocolos de
roteamento. Ou seja:
1. O roteador R 1 anuncia a capacidade do enlace de R1 a R10 com largura de banda igual a
diferença entre o STM1 (155 Mb/s) e os 100 Mb/s alocados para o LSP;
2. O comutador (switch) S2 anuncia o equivalente a 3 STM-1 como largura de banda
disponível;
3. O comutador óptico O3 anuncia 15 comprimentos de onda, cada um com capacidade de
comutar um STM-4;
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FIGURA 1.11: O LSP é configurado de R0 até R10 com a largura de banda de 100 Mb/s.
O LSP é agrupado nos LSPs 2, 3 e 4, respectivamente. O roteador R0 mapeia os pacotes
para o LSP. Os roteadores R1 e R9 comutam pacotes. S2 e S8 são comutadores (switches)
SDH. Os dispositivos O3 e O7 são comutadores ópticos. Sua função é comutar o enlace
STM-4 recebido em forma de um comprimento de onda (lambda) para um sistema
DWDM, o qual será comutado pelos OXCs P4 a P6. O enlace entre R0 e R1 é Fast-Ethernet,
entre R1 e S2 um STM-1, entre S2 e O3 um STM-4 especificado em um comprimento de
onda, entre O3 e P4 um sistema DWDM com 16 comprimentos de onda, cada um capaz de
transportar um STM-4. Tais comprimentos de onda são comutados pelos OXCs. O enlace
entre O7 e S8 é um STM-4 recebido em forma de um comprimento de onda, entre S8 e R9
um STM-1 e entre R9 e R10 Fast-Ethernet.

O processo de sinalização para o LSP é descrito na Figura 1.12 utilizando-se, como
exemplo, o protocolo de sinalização RSVP [29] e suas extensões definidas na arquitetura
GMPLS.
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FIGURA 1.12: Uma mensagem PATH Request (path 1) é gerada no roteador R0 e enviada
a R1. No roteador R1 este pedido dispara uma solicitação para um novo LSP (LSP2) de R1
a R9. Esta dinâmica de criação é repetida até a mensagem path 4 ser gerada na switch O3.
Seguindo o sucesso na configuração do LSP4 traduzido pelo recebimento da mensagem
Resv, o LSP3 é tunelado através do LSP4. Este processo de formação de LSP, na qual um
pedido de LSP de baixa ordem sendo canalizado através de um LSP de mais ordem já
estabelecido, continua até o LSP inicial (LSP) ser configurado.

Um LSP, de uma maneira geral, é estabelecido pelo envio de mensagens Path
(RSVP)/Label Request (CR-LDP) para o nó de destino (nó downstream). Estas mensagens
contêm um pedido de rótulo genérico (generalized label request) com o tipo de LSP (i.e. a
camada envolvida) e seu tipo de carga, bem como parâmetros específicos tais como informação
de proteção (protection information). Adicionalmente, uma sugestão de rótulo (label
suggestion), um conjunto de rótulos (label set), um rótulo de retorno (upstream label) (se o LSP
é bidirecional) e a informação do status administrativo do LSP podem também ser incluídos
nesta mensagem. Uma rota explicita é normalmente adicionada à mensagem pelo primeiro LSR.
O nó downstream retornará uma mensagem Resv (RSVP)/label mapping (CR-LDP) incluindo
um rótulo genérico (generalized label) com o intuito de configurar o LSP. Desta forma o
GMPLS suporta a agregação de tráfego por aninhar (agregar) conexões com velocidade típicas
de um equipamento SONET/SDH em canais ópticos.
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1.3 Roteamento e Alocação de Comprimento de Onda (RWA)
É preciso alocar a cada solicitação de conexão um comprimento de onda na camada
física. Este processo é conhecido como alocação de comprimento de onda (WA — walength
assignment). O processo de rotear e alocar comprimentos de onda é conhecido, como visto
anteriormente, como roteamento e alocação de comprimento de onda (RWA — routing and
wavelength assignment). O RWA é um problema de otimização. Neste sentido, para obter o
melhor desempenho, o roteamento e a alocação de comprimento de onda devem ser
considerados simultaneamente [30]. Porém, ao se considerar o número máximo de caminhos
ópticos, o problema torna-se não-polinomial (NP — non-polynomial) [3]. Assim, na tentativa de
solucionar o RWA, foram elaborados métodos analíticos aproximados; obtidas formulações
baseadas em programação linear [31]; formulações baseadas em modelos probabilísticos
[32][33]; formulações baseadas em métodos heurísticos, os quais não apresentam garantia de
determinação da solução ótima de um problema, mas são capazes de retornar uma solução de
qualidade em um tempo adequado para as necessidades da aplicação [34][35]; formulações
baseadas em métodos de resolução que utilizam aprendizagem, tais como algoritmos genéticos
[36].
Em contrapartida esta tese utilizou-se de um grafo para representar e simular uma rede
óptica, pois tal implementação resolve simultaneamente quatro problemas:
a) Determina a topologia virtual da rede;
b) Roteia as conexões sobre a topologia física;
c) Designa os comprimentos de onda para cada caminho óptico;
d) Roteia o tráfego na topologia virtual.

1.4 Escopo da Pesquisa
A contribuição desta tese consiste em discutir o interelacionamento entre
funcionalidades tais como: agregação (grooming) de tráfego, mecanismo de controle de
admissão de chamadas (CAC), mecanismos de restauração e alocação de conversores em redes
ópticas heterogêneas, avaliando-se as métricas de probabilidade de bloqueio, probabilidade do
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tráfego bloqueado e imparcialidade (fairness). Tais funcionalidades são tratadas separadamente
na literatura [23][26][27].
Com este objetivo em mente estabelecemos políticas de agregação de tráfego e analisouse o desempenho destas em relação à porcentagem do tráfego bloqueado; um mecanismo de
controle de admissão de chamadas foi implementado e sua influência em termos de
imparcialidade (fairness) foi analisada; a viabilidade de se implantar conversores de
comprimento de onda apenas em alguns nós da rede (conversão esparsa) foi estudada e uma
análise sobre a probabilidade de bloqueio e a imparcialidade da rede desta distribuição de
conversores será apresentada; mecanismos de restauração foram implementados e uma análise
da influência destes sobre a probabilidade de bloqueio e a imparcialidade da rede foi executada.
De outro lado, é preciso agregar solicitações de conexão requerendo diversos valores de
largura de faixa, aquelas que solicitam larguras de faixa maiores tendem a exibir probabilidade
de bloqueio mais elevada do que as que requerem valores menores. Portanto, seria desejável
equilibrar as probabilidades de bloqueio das diversas solicitações. Este processo é conhecido por
imparcialidade (fairness) e a sua adoção via controle de admissão de conexões (call admission
control–CAC) geralmente eleva o valor da probabilidade de bloqueio global das redes [38]. No
entanto, esta solução de compromisso beneficia o tráfego que exige maior largura de faixa.
A simulação e análise de redes ópticas foi executada por meio da implementação de um
grafo, empregando o modelo de pares (peer), pois o compartilhamento de informações sobre o
estado da rede entre as duas camadas proporciona melhor uso dos recursos globais da rede,
enquanto o modelo coberto (overlay) leva à subutilização dos recursos [25]. Este grafo, baseado
em Zhu e Mukherjee [28], propicia a análise de diferentes formas de composição da topologia
da rede, contemplando vários fatores de heterogeneidade, como número de transmissores e
receptores em cada nó, número de comprimentos de ondas em cada fibra e a capacidade de
conversão de comprimentos de onda e de agregação em cada nó.
Por meio da manipulação de arestas e alocação de seus referidos pesos várias as
funcionalidades da rede são implementadas e analisadas: agregação (grooming) de tráfego,
imparcialidade (fairness) da rede, mecanismos de restauração e alocação de conversores.
Embora este modelo de grafo possa ser utilizado para agregação de tráfego estático ou
dinâmico, somente este último tipo será abordado nesta tese, por refletir um comportamento
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mais realista da rede. Além disso, vários algoritmos de agregação descritos na literatura já
contemplam a forma estática [23].

1.5 Organização do texto
Esta tese está organizada da seguinte forma:
i)

Com o objetivo de avaliar a agregação de tráfego em redes WDM, será
apresentada no capítulo 2 a construção de um grafo para a análise de
redes heterogêneas, utilizando o modelo de pares e estabelecidas
políticas de agregação de tráfego. Desta maneira, um modelo

de

controle de admissão de chamadas ( CAC) baseado na abordagem de
Thiagarajan e Somani [38] será implementado, visando dotar a rede de
um mecanismo que a torne mais imparcial em relação às conexões com
maior

largura de banda, visto que estas experimentam uma maior

probabilidade de bloqueio. Buscando avaliar esta questão variou-se o
conjunto de conexões sobre o qual as probabilidades de bloqueio das
diferentes classes de taxas de transmissão são calculadas, implantandose no software de simulação uma estrutura denominada “janela
deslizante” (rolling window), estrutura esta não presente em [38]. Esta
estrutura permite ao CAC apresentar um desempenho melhor quando
comparado com [38], em termos de probabilidade de bloqueio.
ii)

No capítulo 3 o modelo de grafo é utilizado para a análise da
implantação de conversores de comprimento de onda em redes ópticas
heterogêneas. Uma disponibilização estratégica dos conversores em
alguns nós da rede pode tornar a probabilidade de bloqueio global da
rede bem próxima à de uma rede com conversores instalados em todos
os nós. Sendo assim, a distribuição otimizada dos conversores,
caracterizando uma rede com conversão esparsa de comprimentos de
onda, e a análise da probabilidade de bloqueio e imparcialidade da rede
são os objetivos principais deste capítulo.

iii)

No capítulo 4 são implementados dois mecanismos de restauração em
redes ópticas heterogênea com duas camadas: a camada física
constituída de enlaces de fibras ópticas, OADMs e OXCs e a camada
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virtual constituída de enlaces virtuais interligando os nós da rede. O
primeiro método, denominado restauração na camada física permite
procurar um caminho alternativo para uma conexão somente na
topologia física da rede. Ou seja, não é permitido agregação de tráfego
para esta conexão. O segundo método denominado restauração nas
camadas física e virtual permite encontrar um caminho alternativo na
topologia física e virtual, portanto, a agregação de tráfego é permitida,
uma vez que só ocorre agregação de tráfego na topologia ou camada
virtual. Análises da imparcialidade da rede (fairness) e da atuação do
mecanismo de CAC na taxa de conexões restauras são apresentadas.
iv)

O capítulo 5 apresenta a conclusão e as sugestões para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2
AGREGAÇÃO
DE
HETEROGÊNEAS

TRÁFEGO

EM

REDES

ÓPTICAS

Com a implementação da técnica de WDM em redes ópticas, apresenta-se uma diferença
entre a largura de faixa de um canal óptico (OC–48, OC–192) e a largura de faixa de uma
conexão típica (STS–1, OC–3, OC–12). As taxas de transmissão necessárias para uma
residência, por exemplo, podem ser estimadas em 100 Mbit/s [8]. Neste sentido, busca-se
agregar tráfego de conexões de menor largura de faixa em canais ópticos de uma maneira
eficiente em termos de utilização dos recursos.
O problema de agregação de tráfego, o qual consiste na combinação de tráfego de
diferentes origens e destinos em um comprimento de onda, pode ser formulado como segue [39]:
dada uma configuração de rede (incluindo topologia física, número de transmissores e receptores
em cada nó, número de comprimentos de onda em cada fibra e a capacidade de cada
comprimento de onda) e o conjunto de pedidos de conexões com diferentes granularidades de
banda, tais como OC–12, OC–48, necessita-se determinar como configurar os canais ópticos
para satisfazer tais pedidos. A Tabela 2.1 apresenta a hierarquia SONET/SDH, na qual foram
definidas taxas de STS-1 até STS-48, por serem as mais utilizadas. A OC (optical carrier) de
comunicações que corresponde a STS-n é chamada de OC-N, possuindo a mesma configuração
bit a bit. As designações SDH são diferentes, pois não possuem a taxa básica de 51,84 Mbps.
Devido à granularidade das conexões pedidas, uma ou mais necessitarão ser
multiplexadas em algum canal óptico. Com tráfego dinâmico, no qual conexões chegam de
forma aleatória no tempo, o objetivo é minimizar os recursos de rede utilizados pelas conexões,
o que implica em minimizar a probabilidade de bloqueio para as futuras conexões. Em outras
palavras, o problema de agregação de tráfego aborda quatro questões: determinar os enlaces da
topologia virtual, ou seja, a camada composta por roteadores IP/GMPLS, rotear os caminhos
ópticos sobre a topologia física, ou seja, a camada representada por OXCs conectados por fibras
ópticas; executar a designação dos comprimento de onda e rotear o tráfego sobre a topologia
virtual [39].
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TABELA 2.1: Taxas de multiplexação da hierarquia SONET/SDH.
SDH
SONET
Elétrica
Óptica
Óptica
STS-1
OC-1
STS-3
OC-3
STM-1
STS-9
OC-9
STM-3
STS-12
OC-12
STM-4
STS-18
OC-18
STM-6
STS-24
OC-24
STM-8
STS-36
OC-36
STM-12
STS-48
OC-48
STM-16
STS-192 OC - 192 STM-64
STS-798 OC - 798 STM-256

Taxa de dados
(Mbps)
50,112
150,336
451,008
601,344
902,016
1202,688
1804,032
2405,376
9 953,280
39 813,120

STS - Synchronous Transport Signal
OC - Optical Carrier
STM - Módulo de transporte síncrono

Agregação de tráfego [23][25][39] é um tópico importante na implementação de redes
WDM, pesquisas sobre agregação de tráfego em redes WDM em anel e em malha são
apresentadas em [40]. Estudos sobre agregação de tráfego em redes SONET/WDM em anel
com geração de tráfego estático são apresentados em [41]. Em [41] 41] a agregação de tráfego
em redes SONET/WDM em anel é demonstrada ser um problema NP-completo. Em [42] um
algoritmo visando realizar agregação de tráfego minimizando o número de comprimentos de
onda utilizados é apresentado. Em [43] a agregação de tráfego é simulada utilizado programação
linear (ILP- Integer Linear Program). A agregação de tráfego em redes SONET/WDM em anel é
estudada em [44]. Com a disposição cada vez maior de redes WDM em malha, a agregação de
tráfego com geração de tráfego dinâmico em tais redes passa a direcionar os esforços de
pesquisas. Na referência [28], o grafo possui uma camada para cada comprimento de onda,
visando evitar problemas de escalabilidade. O modelo de grafo apresentado em [27] condensa
todas as camadas relacionadas aos vários comprimentos de onda em apenas uma camada. Como
visto anteriormente, em [38] os autores propõem um CAC visando dotar a rede de um
mecanismo capaz de proporcionar às conexões de alta taxa de transmissão uma probabilidade de
bloqueio próxima das experimentadas pelas conexões de baixa taxa de transmissão. Um modelo
para computar a probabilidade de bloqueio das conexões quando se impõem restrições à
agregação de tráfego é apresentado em [45]. Diferentes políticas de agregação de tráfego e duas
estratégias de roteamento são apresentadas em [46]. Em [47] é analisado como satisfazer as
necessidades de largura de banda e proteção das conexões enquanto minimiza o custo global da
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rede óptica em malha. Os autores em [48] desenvolvem um algoritmo para executar agregação
de trafego não apenas em específicos comprimentos de onda, mas em banda de comprimentos de
onda (waveband), ou seja, forma-se uma banda com vários comprimentos de onda e esta banda é
roteada no domínio óptico.

INTRODUÇÃO
Este capítulo aborda a análise da agregação de tráfego em redes ópticas heterogêneas
(recursos e capacidades dos nós) em malha, por meio da construção de um grafo baseado em
Zhu e Mukherjee [28] utilizando o modelo de pares (peer). O grafo apresentado difere de [28]
por implementar, para a designação do comprimento de onda, o algoritmo First – Fit (FF). Este
modelo de grafo nos permite simular as redes ópticas com a funcionalidade de agregação de
tráfego, a qual consiste em agregar eficientemente conexões de baixa velocidade em canais de
alta velocidade, compostos de um ou mais comprimentos de onda. Além disso, quando a
agregação de tráfego for utilizada, ou seja, quando a topologia virtual for utilizada, a escolha dos
enlaces nesta camada recairá sobre o enlace que apresentar a menor largura de banda disponível,
ou seja, sobre o canal o mais preenchido. Esta funcionalidade (best-fit) apresenta um bom
desempenho, como visto em [38][53]. Nosso modelo contempla vários fatores de
heterogeneidade da rede, tais como: número de transmissores e receptores em cada nó, número
de comprimentos de ondas em cada fibra e a capacidade de conversão e de agregação em cada
nó. Tais capacidades são representadas por diferentes arestas no grafo, as quais podem ser
associadas a diferentes valores, especificados aqui como os pesos de cada uma. Manipulando
adequadamente estes pesos e empregando-se a computação de rota pelo caminho mais curto,
pode-se implementar diferentes formas de se atender às solicitações de conexões. Tais formas
são aqui denominadas políticas de agregação de tráfego. Duas políticas de agregação de tráfego
são apresentadas e comparadas: Minimização da rota na topologia virtual (MrTV) e
Minimização da rota na topologia física (MrTF).
Como dito no capítulo anterior, este modelo de grafo pode ser utilizado para agregação
de tráfego estático ou dinâmico, no entanto, somente esta última será estudada nesta tese.
Visando dotar a rede de um mecanismo que a torne mais imparcial em relação às
conexões com maior taxa de transmissão, visto que estas experimentam uma maior
probabilidade de bloqueio, um modelo de controle de admissão de chamadas (CAC) baseado
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em [38] será implementado. As probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas de
transmissão utilizadas no CAC são avaliadas pelo conjunto de solicitações aceitas e bloqueadas
deste que a rede entrou em operação. Pode acontecer que este conjunto não reflita o verdadeiro
estado da rede. Com o objetivo de avaliar esta questão variou-se o conjunto de conexões sobre o
qual as probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas de transmissão são calculadas,
implantando-se no software de simulação uma estrutura denominada “janela deslizante” (rolling
window), estrutura esta não presente em [38]. Esta estrutura permite ao CAC apresentar um
desempenho melhor, quando comparado com [38], em termos de probabilidade de bloqueio.

2.1. AGREGAÇÃO DE TRÁFEGO UTILIZANDO O MODELO DE
PARES
A Figura 2.1 apresenta os componentes essenciais para a agregação de tráfego utilizando
o modelo de pares (peer) [27]. O componente “cliente” refere-se à entidade geradora do pedido
de conexão para o algoritmo de agregação e ou roteamento. O algoritmo tenta selecionar a rota
para cada pedido baseado no atual estado da rede e na política de agregação.
Se o algoritmo de agregação encontra o caminho, ele invocará o protocolo de sinalização
para configurar a rota para o referido pedido de conexão. Se necessário, novos enlaces poderão
ser estabelecidos antes de configurar a conexão. O protocolo de roteamento coleta informações
de configuração dos enlaces e repassa esta informação para a rede. O componente OXC permite
comutação de comprimentos de onda, sendo a arquitetura de rede em duas camadas gerenciada
por um único plano de controle.
A agregação de tráfego utilizando GMPLS foi apresentada no Capítulo 1 e se caracteriza
por aninhar (agregar) conexões com velocidade típicas de um equipamento SONET/SDH em
canais ópticos. Um LSP é, como já definido, um caminho comutado por rótulo e estabelecido de
acordo com a Figura 1.11 e 1.12 apresentadas no Capítulo 1. A arquitetura GMPLS [17]
descrita na Figura 2.2 utiliza protocolos de sinalização como, por exemplo, o protocolo RSVP
[29] e CR-LDP [49] e protocolos de roteamento, como o OSPF [50] e IS-IS [51]. Somente um
novo protocolo é exigido, um protocolo de sinalização para gerenciamento de enlace (LMP-link
management protocol).
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Cliente

Algoritmo de
Agregação

Política de
Agregação

Dados do Estado da
Rede
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Sinalização

Protocolos de
Roteamento

OXC

FIGURA 2.1: Arquitetura de agregação de tráfego utilizando o modelo de pares (peer).

De fato, o uso de tecnologias como o DWDM possibilita a existência de um grande
número de enlaces paralelos entre dois nós adjacentes. Para facilitar o gerenciamento desses
enlaces, um conceito de empacotamento de enlace (link bundling) é introduzido. Todavia, a
configuração manual e o controle destes enlaces tornam-se impraticáveis. Por isso, um novo
protocolo, o LMP (link management protocol) [52] foi especificado para resolver estas questões.
Especificamente, o LMP provê mecanismos para manter a conectividade do canal de controle,
verificar a conectividade física do feixe de enlaces (link verification) e gerenciar as falhas dos
enlaces (fault link and fault notofication) [22]. O protocolo LMP é definido no contexto do
GMPLS, mas é especificado independentemente da especificação de sinalização do GMPLS.

2.2. CONSTRUÇÃO DO GRAFO
Para exemplificar o funcionamento da estrutura de rede representada pelo grafo
Figura 2.3 descreve uma rede formada por três nós e dois comprimentos de onda.

a
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Em geral uma rede pode ser representada pelo grafo G (V0, E0) onde V e E representam
o conjunto de nós e enlaces, respectivamente. O grafo utilizado nesta tese G(V, E) empregará o
termo vértices e arestas para o conjunto V e E. Na Figura 2.3 cada quadrado ou círculo com a
letra maiúscula “I” denota a porta de entrada em cada camada e o quadrado ou círculo com a
letra “O” denota respectivamente a porta de saída. O nó 3 tem completa conversão de
comprimento de onda enquanto os demais não apresentam esta funcionalidade, evidenciada pela
presença de arestas roxas se cruzando entre as camadas do primeiro e segundo comprimento de
onda.

Plano de Controle - GMPLS

Função de Sinalização
RSVP-TE e CR-LDP

Função de Roteamento
OSPF-TE e IS-IS

Função de
Gereciamento de link –
LMP

IS-IS – Interior System to Interior System
CR-LDP – Constraint-based Routing LDP
LMP – Link Management Protocol
OSPF – Open Shortest Path First
RSVP – TE Resource reseration protocol - Traffic Engineering

FIGURA 2.2: Arquitetura de agregação de tráfego GMPLS utilizando o modelo de pares
(peer).
No início da transmissão não existe nenhum canal óptico estabelecido na camada do
canal virtual. O grafo auxiliar é composto por W + 2 camadas, sendo W o número de
comprimentos de onda. As camadas 1 até W denotam as camadas dos comprimentos de onda;
esta camada simula a camada WDM. A camada do canal virtual e a camada de acesso formam a
camada da topologia virtual, pois é nesta camada que os enlaces entre os LSRs são configurados,
ou seja, um enlace entre os nós 1 e 2 não necessariamente apresentará uma ligação na camada
física (camada dos comprimentos de onda) diretamente entre os dois nós.
As arestas são inseridas no grafo de acordo com [28]:
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FIGURA 2.3: Grafo auxiliar para uma rede com três nós e dois comprimentos de onda. A
aresta em negrito representa uma conexão na camada virtual.
a. Aresta de Agregação (AdA)
Esta aresta conecta a porta de entrada à porta de saída da camada de acesso, ou seja,
é nesta camada que ocorre a agregação de tráfego, se o referido nó tem a funcionalidade
de agregação. A capacidade desta aresta é tomada como ilimitada e sua presença é
representada pela cor azul;
b. Aresta de Multiplexação (AdM)
Esta aresta conecta a porta de saída da camada de acesso à porta de saída da camada
do canal virtual em cada nó. A capacidade desta aresta é tomada como ilimitada e sua
presença é representada pela cor rosa;
c. Aresta de Demultiplexação (AdD)
Esta aresta conecta a porta de entrada da camada do canal virtual à porta de entrada
da camada de acesso em cada nó. A capacidade desta aresta é tomada como ilimitada e
sua presença é representada pela cor marrom;
d. Aresta de Transmissão (AdT)
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Esta aresta conecta a porta de saída da camada de acesso à porta de saída da
camada de comprimento de onda se existe transmissor disponível no comprimento de
onda λt no nó i. A capacidade desta aresta é tomada como ilimitada e sua presença é
representada pela cor verde. Esta aresta simula a disponibilidade de lasers
semicondutores no comprimento de onda desejado;
e. Aresta de Recepção (AdR)
Esta aresta conecta a porta de entrada da camada de comprimento de onda à porta de
entrada da camada de acesso, se existe receptor disponível no comprimento de onda λt
no nó i. A capacidade desta aresta é tomada como ilimitada e sua presença é
representada pela cor cinza;
f.

Aresta de Conversão (AcC)

Esta aresta conecta a porta de entrada da camada de comprimento de onda l1 para a
porta de saída de camada de comprimento de onda l2 no nó i, se o comprimento de onda

λl

1

pode ser convertido no comprimento de onda λ l2 . A capacidade desta aresta é

tomada como ilimitada e sua presença é representada pela cor roxa;
g. Aresta de ligação de Comprimentos de onda (AlC)
Esta aresta conecta a porta de saída de cada camada de comprimento de onda l
no nó i à porta de entrada da camada de comprimento de onda l no nó j se existe um
enlace físico entre estes dois nós e o comprimento de onda λt deste enlace não esta sendo
utilizado. A capacidade desta aresta é a capacidade inerente a cada comprimento de onda
e sua presença é representada pela cor preta. Esta aresta simula os comprimentos de
onda presentes em uma fibra óptica;
h. Aresta do canal virtual (AcV)
Esta aresta, em negrito, conecta a porta de saída da camada do canal virtual no
nó i à porta de entrada da camada do canal virtual no nó j se existe um enlace virtual do
nó i para o nó j. A capacidade desta aresta é a capacidade residual do correspondente
enlace virtual conectando o nó i para o nó j. Nesta camada representa-se a topologia
virtual. Convém ressaltar que esta camada só existirá quando solicitações forem
estabelecidas na camada física.
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O passo final na construção de um grafo, não presente na Figura 2.3, está na designação
de pesos para as referidas arestas. Os pesos podem refletir o custo de cada elemento de rede
(transmissores, comprimentos de onda, conversores de comprimento de onda, etc) e ou uma
determinada política de agregação. Tais pesos podem ser fixos ou podem variar de acordo com o
estado da rede. Neste sentido o grafo reflete o estado da rede atual, a qual pode ser heterogênea,
com diferentes nós tendo diferentes recursos e capacidades. Convém ressaltar que utilizar a
camada virtual é, de fato, executar agregação de tráfego.

2.3. EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO
UTILIZANDO O GRAFO

DE

CONEXÕES

Para exemplificar o funcionamento do grafo utilizaremos a rede da Figura 2.4 supondo
que a capacidade de cada comprimento de onda é 2,5 Gbps com dois transmissores sintonizáveis
em cada nó. A primeira conexão T1 tem como nó inicial e final 1 e 3, respectivamente, e largura
de banda solicitada de 500 Mbps. A Figura 2.4 a) mostra em negrito uma possível rota para a
conexão pedida. Este caminho físico é substituído por um enlace na camada do canal virtual e os
referidos comprimentos de onda utilizados foram removidos do grafo, como visto na Figura 2.4
b). Neste momento existe um canal virtual (LSP), alocado na camada do canal virtual, ligando os
nós 1 e 3 com capacidade residual de 2,0 Gbps.
Suponhamos agora uma segunda conexão T2 com nó inicial e final 2 e 3 respectivamente
e largura de banda de 500 Mbps. Existem duas possibilidades de rotear os caminhos no grafo.
1. Rota utilizando apenas comprimentos de onda presentes na topologia física
Uma possível rota T2 está demarcada em negrito na Figura 2.5 a). Como resultado um
canal virtual ligando os nós 2 e 3 com capacidade de 2,0 Gbps é acrescentado ao grafo. A
Figura 2.5 b) apresenta a topologia virtual após o estabelecimento das conexões T1 e T2. As
arestas ligadas aos enlaces físicos dos comprimentos de onda são retiradas. Desde que ambos
receptores no nó 3 são utilizados, eles são removidos.
2. Rota utilizando a topologia física e virtual simultaneamente
Outra possível rota T2 está demarcada em negrito na Figura 2.6 a). Esta rota utiliza as
arestas correspondentes aos comprimentos de onda e o enlace virtual estabelecido pela conexão
T 1.
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FIGURA 2.4: a) Designação da conexão T1; b) Enlace configurado entre o nó 1 e 3 criando
a topologia virtual ou lógica.
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FIGURA 2.5: a) Designação da conexão T2 entre o nó 2 e 3 utilizando enlaces físicos; b)
Topologia virtual formada pelo estabelecimento das conexões T1 e T2.
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FIGURA 2.6: a) Designação da conexão T2 utilizando roteamento envolvendo a topologia
física e virtual simultaneamente; b) Topologia virtual: enlace virtual configurado entre os
nós 2 e 1 e enlace virtual configurado entre os nós 1 e 3 .
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A conexão T2 utiliza comprimentos de onda disponíveis entre o nó 2 e o nó 1, sendo
neste nó

agregada ao canal virtual

estabelecido anteriormente, ou seja, neste ponto foi

executada a agregação de tráfego (grooming). Desta maneira o enlace virtual entre o nó 1 e o nó
3 carrega simultaneamente as conexões T1 e T2 tento uma capacidade residual de 1,5 Gbps.
Como resultado um canal virtual (LSP) ligando os nós 2 e 1 com capacidade de
2,0 Gbps é acrescentado ao grafo auxiliar (Figura 2.6 b)) e as arestas ligadas aos enlaces físicos
dos comprimentos de onda são retirados.
Suponhamos agora que queiramos rotear uma terceira conexão T3 com nó inicial e final
1 e 3 respectivamente e largura de banda de 2,5 Gbps. Se a rota utilizando apenas comprimentos
de onda presentes na topologia física, descrita na Figura 2.5 a) e b) for utilizada a conexão T3
será bloqueada, pois não existe mais comprimentos de onda disponíveis entre estes dois nós e o
enlace virtual estabelecidos entre eles não possui capacidade suficiente para rotear a conexão
T3. Entretanto se a rota utilizando a topologia física e virtual simultaneamente, descrita na Figura
2.6 a) e b) for empregada ela será aceita, pois existe um comprimento de onda disponível entre
os nós 1 e 3. Pelo exposto pode-se observar a influência das formas de roteamento que balizaram
as políticas de agregação de tráfego utilizadas nas redes.

2.4. ALGORITMO DE AGREGAÇÃO DE TRÁFEGO DINÂMICO
Baseado no grafo da Seção 2.2 um algoritmo de agregação de tráfego dinâmico foi
empregado [28]:
1. Construa o grafo de acordo com o estado da rede;
2. Quando uma conexão T chega:
a. Compute um caminho entre a porta de saída da camada de acesso
do nó inicial até à porta de entrada da camada de acesso do nó
final. Se tal caminho não existe, bloqueie a conexão. Caso contrário
siga para o passo 3;
3. Se o caminho contém enlaces na camada física, configure uma conexão entre os
nós;
4. Roteie T entre as conexões pré-existentes (conexões já estabelecidas na camada
do canal virtual) ou entre as configuradas no passo 3;
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5. Atualize o grafo G como segue:
a. Para cada nova conexão configurada, uma aresta deve ser inserida
no grafo na camada do canal virtual conectando a porta de saída
do nó inicial à porta de entrada do nó final;
b. Os comprimentos de onda pertencentes à camada dos canais ópticos
utilizados pelas conexões são removidos do grafo;
c. Se não existe mais transmissores/receptores disponíveis no nó i as
arestas AdT e AdR serão removidas do grafo, de modo que o nó i
não poderá mais iniciar ou receber novas conexões, com exceção
das que utilizarão as conexões existentes na camada do canal
virtual;
d. Para as conexões implementadas na camada do canal virtual,
transportando o tráfego da conexão T, as capacidades residuais
inerentes a cada uma delas serão decrescidas da quantidade exigida
pela solicitação T. Os pesos das arestas no grafo serão ditados pela
respectiva

política

de

agregação

implementada,

sendo

especificados na Seção 2.7.

6. Quando uma conexão termina:
a. Remova o tráfego da rede;
b. Remova as conexões que não carregam mais nenhuma solicitação;
c. Atualize o grafo com as operações contrárias às executadas no
passo 5.
No algoritmo, uma conexão é roteada seguindo o caminho mais curto entre o nó inicial e
final. Entretanto os pesos das arestas no grafo determinarão como carregar a conexão na rede.
Diferentes conjuntos de pesos alcançarão diferentes objetivos na performance do algoritmo.

2.5. DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE AGREGAÇÃO
A política de agregação determina como transportar o tráfego, refletindo as intenções do
operador da rede. Tais políticas são implementadas por meio de diferentes operações de
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roteamento. As diferentes ordenação das possíveis operações de roteamento forma diferentes
políticas de agregação.

2.5.1

Políticas de Agregação
Em geral há quatro possíveis operações de roteamento (Tabela 2.2) utilizadas para rotear

o tráfego levando-se em conta o estado da rede. Um caminho óptico, uma vez estabelecido, em
hipótese alguma será reconfigurado, pois tal operação poderia causar interrupção de algum dos
demais caminhos [28].
TABELA 2.2: Comparação das quatro operações.
Cria novos caminhos ópticos
Agregação
Operação 1
Não
Apenas um enlace direto
Operação 2
Não
Utiliza vários enlaces intermediários
Operação 3
Sim
Apenas um enlace direto
Operação 4
Sim
Utiliza vários enlaces intermediários

As operações podem ser assim descritas:
a. Operação 1: O tráfego é roteado nos caminhos ópticos já existentes
que conectam diretamente o nó inicial ao nó final, caracterizando
uma agregação em apenas um enlace;
b. Operação 2: O tráfego é roteado entre os caminhos ópticos

já

configurados, mas que não conectam diretamente os nós iniciais e
finais das solicitações. Esta operação caracteriza uma agregação
com vários enlaces intermediários;
c. Operação 3: Configura um caminho óptico diretamente entre o nó
inicial e o nó final e roteia o tráfego neste caminho, caracterizando
uma agregação em apenas um enlace;
d. Operação 4: Configura um ou mais caminhos ópticos que não
conectam diretamente o nó inicial ao nó final e roteie o tráfego
nestes caminhos ópticos ou sobre algum caminho óptico já existente.
Esta operação caracteriza uma agregação com vários enlaces
intermediários já existentes.
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Estas operações devem satisfazer certos pré-requisitos antes que possam ser aplicadas.
Por exemplo, se não existe um caminho óptico configurado entre os nós inicial e final de uma
conexão, a operação 1 não poderá ser aplicada. Em algumas situações, todas as operações são
aplicáveis, enquanto em outras, somente algumas delas poderão ser utilizadas. Se nenhuma delas
pode ser aplicada, a conexão deverá ser bloqueada. A escolha da ordem de implementação das
operações é ditada pela política de agregação empregada. As duas principais políticas são
explicitadas como segue:
1. Minimização da rota na topologia virtual (MrTV)
Se a operação 1 falha, esta política sempre tenta configurar um caminho óptico
entre os nós inicial e final. Somente quando tal caminho não pode ser
configurado utilizar-se-á a agregação com enlaces intermediários. A seqüência
de operações de roteamento empregada é: Operação 1, Operação 3,
Operação 2 e Operação 4. Esta política de agregação escolherá a menor rota na
topologia virtual, sendo esta camada a responsável para executar a agregação
de tráfego (grooming).
2. Minimização da rota na topologia física (MrTF)
Esta política compara o número de enlaces físicos utilizados por todas as
quatro operações e escolhe aquela com o menor caminho percorrido na
topologia física.

2.6. DESIGNAÇÃO DOS PESOS DAS ARESTAS
As políticas de agregação são implementadas, uma vez que o algoritmo sempre escolhe
o caminho menos oneroso no grafo, pela apropriada designação de pesos às arestas do grafo, de
maneira que as operações descritas na Seção 2.5 possam ser adequadamente selecionadas. É
adotado que as arestas semelhantes presentes nos diferentes nós possuem o mesmo peso, não
negativo, e que, neste caso particular, não existe conversor de comprimento de onda nos nós.
Os pesos das arestas podem ser assim especificados:
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FIGURA 2.7: Operação 1 utilizando um enlace virtual configurado entre os nós 1 e 3 e as
respectivas arestas utilizadas marcadas em negrito.

•

Operação 1
A operação 1 utiliza uma agregação em um enlace direto entre os nós inicial e
final. Suponhamos uma solicitação, entre os nós 1 e 3, que utilizará um canal
virtual já estabelecido entre eles. A Figura 2.7 apresenta em negrito as arestas
utilizadas: uma aresta de Multiplexação (AdM), uma aresta de Demultiplexação
(AdD) e uma aresta do canal virtual (AcV). O peso do caminho encontrado no
grafo é:

P = AdM + AdD + AcV
•

(2.1)

Operação 2
A operação 2 usa n (n ≥2) enlaces já configurados para carregar o tráfego.
Suponhamos uma solicitação, entre os nós 1 e 2, que utilizará dois canais
virtuais já estabelecido entre os referidos nós. A Figura 2.8 apresenta em negrito
as arestas utilizadas. Desde que cada enlace utiliza sempre uma aresta de
Multiplexação (AdM) e uma aresta de Demultiplexação (AdD) e existe uma
aresta de Agregação (AdA). O peso do caminho encontrado no grafo auxiliar é:
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P =

n × ( AdM + AdD + AcV) + (n – 1) × AdA

(2.2)
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FIGURA 2.8: Operação 2 utilizando dois enlaces virtuais configurados entre os nós 1 e 3 e
os nós 3 e 2. As respectivas arestas utilizadas são marcadas em negrito.

•

Operação 3
A operação 3 configura um caminho óptico entre o nó inicial e final e roteia o
tráfego nele. Suponhamos uma solicitação entre os nós 1 e 2 que, como dito,
configurará um caminho óptico entre eles. A Figura 2.9 apresenta em negrito
uma possível rota e as respectivas arestas utilizadas. Assim o caminho utiliza
uma aresta de Transmissão (AdT), m (m >1), onde m é o numero de enlaces
ópticos utilizados para confeccionar a rota, arestas de ligação de

Comprimentos de onda (AlC), m – 1 arestas de desvio de comprimento de
onda (AdC) e uma aresta de Recepção (AdR). O peso do caminho encontrado no
grafo é:
P = AdT + m × AlC + (m – 1) × AdC + AdR

(2.3)
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FIGURA 2.9: Operação 3 utilizando dois enlaces ópticos, entre os nós 1 e 3 e os nós 3 e 2.
As respectivas arestas utilizadas estão marcadas em negrito.

•

Operação 4
A operação 4 configura

k (k >1) caminhos ópticos e roteia o tráfego em

n (n≥ 0) existentes enlaces virtuais. Suponhamos uma solicitação, entre os nós 1
e 2, que, configurará um enlace virtual, já estabelecido entre os nós 1 e 3 e
configurará um caminho óptico entre os nós 3 e 2. A Figura 2.10 apresenta em
negrito uma possível rota e as respectivas arestas utilizadas. Supondo que cada
caminho óptico configurado usa λi ( λi ≥ 1, 1 ≤ i ≤ k) comprimentos de onda,
o peso do caminho encontrado no grafo é:
P = n × (AdM + AcV + AdD) +

k

∑
i =1

+ (k + n - 1) × AdA

(AdT + λ i × AlC + (λ i - 1) × AdC + AdR)
(2.4)
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FIGURA 2.10: Operação 4 utilizando um enlace virtual, já estabelecido entre os nós 1 e 3 e
um caminho óptico configurado entre os nós 3 e 2. As respectivas arestas utilizadas estão
marcadas em negrito.

Em relação à Equação (2.4) o primeiro termo especifica as arestas utilizadas pelo enlace
virtual, o segundo termo especifica as arestas utilizadas pelo caminho óptico e o terceiro termo
especifica a quantidade de arestas de agregação utilizadas.
A escolha das operações de roteamento a serem implementadas será avaliada pelo valor
das Equações (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4). Por exemplo, para selecionar a Operação 1, necessita-se
assegurar que o valor da Equação (2.1) seja o menor entre as quatro operações.
Baseado no sistema de pesos pode-se manipulá-los para implementar as políticas de
agregação como segue:
•

MrTV transporta o tráfego das conexões pedidas usando os enlaces mais curtos
na topologia virtual. Pode-se observar, pela Figura 2.8, que para cada solicitação
envolvendo dois enlaces na topologia virtual existe uma aresta de agregação
(AdA). Minimizar o número de enlaces na topologia virtual é minimizar o
número de arestas AdA no caminho encontrado pelo algoritmo. Deve-se assim
designar um alto peso para esta aresta tal que o peso do caminho encontrando n
(n>1) arestas AdA é sempre maior do que aquele contendo n-1 arestas AdA,
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podendo esta aresta, neste caso, ser chamada de aresta dominante. Na Figura 2.7
existe um único enlace na camada do canal virtual (topologia lógica) entre os
nós 1 e 3, no entanto, múltiplos enlaces poderiam ocorrer. O algoritmo utilizado
permitirá a esta política escolher sempre o enlace virtual com a menor largura
de banda disponível, ou seja, o mais preenchido. Esta funcionalidade (best-fit)
apresenta um bom desempenho

como visto em [38][53],

não estando

implementada em [28].
•

MrTF carrega o tráfego através do caminho óptico mais curto na topologia
física. Sendo assim pode-se fazer a aresta de ligação de comprimentos de onda
(AlC) a aresta dominante. Como os caminhos ópticos são configurados como
uma concatenação de comprimentos de onda na topologia física, o peso de cada
enlace na camada do canal virtual (aresta do canal virtual-AcV)

será a

somatória do peso de cada comprimentos de onda (Aresta de ligação de
Comprimentos de onda-AlC) utilizado na sua configuração. Como será visto na
Seção 2.7, os pesos das arestas AcV (aresta do canal virtual) não serão fixos,
como ocorre na política de agregação MrTV. Entre dois nós quaisquer podem
existir múltiplos enlaces na camada do canal virtual (topologia lógica), como
visto na Figura 2.7. Assim sendo, esta política sempre escolherá o menor
caminho na topologia lógica.

2.7. EXEMPLOS NUMÉRICOS
Nesta seção comparamos o desempenho das duas políticas de agregação em diferentes
topologias de rede, utilizando agregação de tráfego dinâmico. As redes utilizadas na simulação
são: a rede NSFnet [3] (Figura 2.11 a)) constituída de 14 nós e 42 enlaces unidirecionais e a rede
Nacional Italiana [37] (Figura 2.11 b)) constituída de 21 nós e 72 enlaces unidirecionais. Tais
redes apresentam diferentes graus de conectividade por nó e por este motivo foram escolhidas
para validar os resultados das políticas de agregação. Analisando-se a Figura 2.11 a) calcula-se
que a rede NSFnet apresenta uma média de interconexão por nó de valor 3, enquanto a média de
interconexão por nó da rede Italiana apresentada na Figura 2.11 b) é de 3,4. Conclui-se que a
rede NSFnet possui um grau de interconexão ou conectividade menor que a rede apresentada na
Figura 2.11 b).
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Os pedidos de conexão seguem um processo de Poisson e são uniformemente
distribuídos para todos os nós. O tempo de permanência das conexões segue uma distribuição
exponencial com tempo médio de 60 s. A capacidade máxima de cada comprimento de onda é
10 Gbps. Cada solicitação de conexão pode dispor de taxa de transmissão de m, 1 ≤ m ≤ g, com
g = 4, geradas pela seguinte equação [54]:
Rc =

1/ c
g

∑1 / m

(2.5)

m =1

Onde a variável “c” assumiu valores pertencentes a três conjuntos diferentes:

c = {1, 2,

3, 4}, c = {1, 1, 1, 1} e c = {4, 3, 2, 1} respectivamente para as conexões com taxa de
transmissão de 2,5 Gbps, 5,0 Gbps, 7,5 Gbps e 10 Gbps. A variável “c” determina a
probabilidade de geração de cada conexão. Como exemplo, tomemos o conjunto c = {1, 2, 3, 4}.
Para c = 1,

c = 2, c = 3 e c = 4 o valor do respectivo Rc calculado pela Equação (2.5) é 0,48

para a conexão de 2,5 Gbps, 0,24 para a conexão de 5,0 Gbps, 0,16 para a conexão de 7,5 Gbps
e 0,12 para a conexão de 10 Gbps. Assim, para cada 100 conexões geradas 48% apresentarão
taxa de transmissão de 2,5 Gbps, 24% apresentarão taxa de transmissão de 5,0 Gbps, 16%
apresentarão taxa de transmissão de 7,5 Gbps e 12% apresentarão taxa de transmissão de 10
Gbps. O fato de existir diferentes conjuntos da variável “c” visa estudar a atuação das diferentes
políticas de agregação de tráfego quando submetidas a conexões com diferentes probabilidades
de geração de taxas de transmissão.
Portanto, as probabilidades calculadas pela Equação (2.5) para os três conjuntos foram
respectivamente: (48%, 24 %, 16 %, 12%), (25%, 25%, 25%, 25%) e (12%, 16%, 24%, 48%).
Quando adotada a distribuição referente ao segundo conjunto da variável “c” as solicitações
seriam geradas com as seguintes probabilidades: 25% com taxa de transmissão de 2,5 Gbps, 25
% com taxa de transmissão de 5 Gbps, 25% com taxa de transmissão de 7,5 Gbps e 25% com
taxa de transmissão de 10 Gbps. Para a distribuição referente ao terceiro conjunto da variável
“c” as solicitações seriam geradas com as seguintes probabilidades: 12% com taxa de
transmissão de 2,5 Gbps, 16 % com taxa de transmissão de 5 Gbps, 24% com taxa de
transmissão de 7,5 Gbps e 48% com taxa de transmissão de 10 Gbps [54].

49

a)
Bolzano
1

210
Milano Verona110
85 5 Trieste
2
85
95
Torino
110 3
4 Venezia
6
90
95 95
90
130
8 Bologna
7
Genova
150
200
55
120
9
10 Firenze 11 Ancona
110
Pisa 60
12 Perugia
180
130
170
Pescara
13
120
190
270
14 Rome
200
210
17 Bari
180
15
400
100
Napoli
90 16 Potenza
140

310
18

Cagliari

200
350

20 Catanzaro

400
19

Palermo

130

21

210

Catania

b)
FIGURA 2.11: a) Rede Nsfnet ; b) Rede Nacional Italiana
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Para as redes analisadas cada enlace unidirecional de fibra disponibiliza 4 comprimentos
de onda, todos os nós possuem capacidade de agregação e nenhuma capacidade de conversão de
comprimento de onda. São geradas 100.000 conexões, utilizando a técnica de simulação por
evento discreto. Esta técnica consiste em determinar para cada conexão seu respectivo tempo de
chegada, duração e tempo de desalocação [54]. Após cada conexão receber os três parâmetros
descritos acima, uma tabela de alocação e desalocação é construída. Detalhes da implementação
desta técnica são especificados no Apêndice I.
Para a designação do comprimento de onda utiliza-se o algoritmo First – Fit (FF) [3]. O
algoritmo FF é um algoritmo de atribuição de comprimentos de onda. A estratégia do algoritmo
FF é enumerar na ordem crescente todos os comprimentos de onda e selecionar aquele
comprimento de onda disponível de menor índice da lista. Este corresponde ao primeiro
comprimento de onda disponível selecionado. Esta estratégia de atribuição de comprimentos de
onda não requer informações globais da rede, tais como o estado das conexões e sua topologia.
A idéia base desta estratégia é agrupar todos os comprimentos de onda de maior uso nos índices
mais baixos da lista para as rotas curtas e médias, que representam a maior parte do conjunto de
conexões, e disponibilizar os maiores índices para rotas mais longas. Desta maneira, haverá uma
grande probabilidade de que os comprimentos de onda de maiores índices possam estar
disponíveis para serem alocados em rotas de longo alcance, pois conforme foi mencionado
anteriormente, a alocação de um comprimento de onda disponível para uma determinada rota
deverá ocorrer quando a lista de comprimentos de onda for percorrida de forma crescente para a
seleção deste. O algoritmo FF tem um desempenho adequado em termos de probabilidade de
bloqueio e falhas, e apresenta simplicidade de implementação computacional [38]. Outros
algoritmos para a designação de comprimentos de onda,

incluindo; Randon Wavelength

Assignment; Least-Used (LU); Most- Used (MU); Min-Product (MP); Least-Loaded (LL);
MAX-SUM (M

∑); Relative Capacity Loss (RLC); Distributed Relative Capacity Loss (DRCL)

são discutidos em [3]. O modo de implantação do FF no modelo de grafo utilizado está
apresentado no Apêndice I.
Os pesos para as arestas ditadas pelas duas políticas de agregação estão especificados na
Tabela 2.3. Nota-se, como dito na Seção 2.6, que as arestas dominantes das políticas MrTV e
MrtF são respectivamente as arestas AdA e AlC, sendo a elas designadas os maiores pesos.
Desta maneira, outras formas de designação de peso poderiam ser implementadas, deste que
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contemplassem a condição descrita na frase acima, ou seja, quaisquer valores numéricos podem
ser designados às arestas, desde que às arestas dominantes AdA e AlC sejam designadas os
maiores valores. Convém ressaltar que a aresta de conversão AcC não está presente na
Tabela 2.3 pois, o modelo de grafo empregado não utiliza conversores de comprimento de onda,
assunto apresentado no capítulo 4.
TABELA 2.3: Os pesos designados a cada política de agregação.
AlC
AdA
AdT
AdR
AcV
AdM
MrTV
10
1000
20
20
2
1
MrTF
1000
1
20
20
x
1

AdD

AdC

1
1

1
1

Verifica-se que o peso designado à aresta AcV para a política MrTF é “x”, sendo
portanto alterável, pois como dito na Seção 2.6, o referido peso varia de acordo com a
quantidade de comprimentos de onda utilizados para a configuração do referido caminho óptico.
A simulação foi realizada em um PC com processador Intel Core 2 de 2,4 GHz, e memória RAM
de 3,0 GB, sendo o software codificado em linguagem C.
A Figura 2.12 apresenta o gráfico do desempenho das políticas de agregação aplicadas à
rede NSFnet e à Rede Nacional Italiana quando se analisa a probabilidade de tráfego bloqueado
descrito como segue [27]:

PrB =

∑ x(γ )
∑ x(γ )
γ ϕ

γ ∈ϕ b

(2.6)

∈

onde ϕ é o conjunto de conexões pedidas, ϕ b ⊆ ϕ é o conjunto

de conexões

bloqueadas e x( γ ) é a largura de banda da conexão ϕ .

2.7.1 Média de utilização dos comprimentos de onda e transmissores para as
políticas MrTF e MrTV
Analisando-se o nó 3 da rede NSFnet (Figura 2.11 a) verifica-se que este nó possui 3
interligações (nós 1, 2 e 9). A designação de caminhos ópticos para comprimentos de onda se
deve ao fato que os nós têm disponíveis 4 comprimentos de onda nem sempre diferentes, como
exemplo, o nó 3 pode possuir apenas 4 comprimentos de onda disponíveis, mas operando em
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enlaces diferentes, logo ele terá 12 caminhos ópticos e apenas 4 comprimentos de onda. Se cada
interligação é constituída de quatro caminhos ópticos (comprimentos de onda), este nó contará
com 12 caminhos ópticos possíveis e necessitará de 12 transmissores. Restringindo-se o número
de transmissores a 6 por nós temos que, a rede NSFnet possuirá um número total de caminhos
ópticos de 168 e 84 transmissores. Já a rede Nacional Italiana possuirá um total de 288 caminhos
ópticos e 126 transmissores.
A Tabela 2.4 apresenta a média de utilização dos comprimentos de onda (CO) e dos
transmissores (TX) para a rede NSFnet e a Rede Nacional Italiana, ambas com 4 comprimentos
de onda por enlace, 6 transmissores por nó e carga de 60 erlangs. A média de utilização dos
comprimentos de onda (CO) foi calculada segundo a Equação 2.7:
Media CO = ((
onde

∑ Cont _ medio _ comprimento _ de _ onda) / N _ conexões)

∑ Cont _ medio _ de _ comprimento _ de _ onda

(2.7)

é o somatório do número

de comprimentos de onda em utilização em cada nó da rede durante o roteamento de cada
solicitação de conexão, N_conexões é a quantidade de solicitações de conexão que no presente
estudo é de 100.000 solicitações. Esta fórmula computa a utilização média dos comprimentos de
onda disponíveis na rede.
A média de utilização de transmissores, ou seja, lasers semicondutores (TX) é calculada
segundo a Equação 2.8:
Media TX = ((
onde (

∑ Cont _ medio _ Transmissores) / N _ conexões)

(2.8)

∑ Cont _ medio _ Transmissores ) é o somatório do número de transmissores

em utilização em cada nó da rede durante o roteamento de cada solicitação de conexão, o
denominador N_conexões é a quantidade de solicitações de conexão que no presente estudo é
de 100.000 solicitações. A Tabela 2.5 apresenta os mesmos dados da Tabela 2.4 normalizados
em relação ao número total de caminhos ópticos (comprimentos de onda) (168) e transmissores
(84) para a rede NSFnet e ao número total de caminhos ópticos (288) e transmissores (126)
para a rede Nacional Italiana. Em outras palavras, os dados relativos à média dos comprimentos
de onda e transmissores foram divididos respectivamente por 168 e 84 e os dados relativos à
média dos caminhos ópticos e transmissores da rede Nacional Italiana foram divididos
respectivamente por 288 e 126.
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TABELA 2.4: Média de utilização dos caminhos ópticos e dos transmissores para a NSFnet
e a Rede Italiana, sendo CO a média de utilização dos comprimentos de onda e TX a média
de utilização dos transmissores. Redes com 4 comprimentos de onda por enlace e 6
transmissores por nó com probabilidade de geração de tráfego das diferentes taxas de
transmissão de 48 %, 24 %, 16 % e 12%.
Rede NSFnet
Rede Nacional Italiana
CO
TX
CO
TX
MrTF
114,3148 94,9720 173,4445
81,3355
MrTV
124,8875 89,9908 189,8332
79,6968

TABELA 2.5: Média normalizada de utilização dos caminhos ópticos e dos transmissores
normalizadas para a NSFnet e a Rede Italiana, sendo CO a média de utilização dos
comprimentos de onda e TX a média de utilização dos transmissores. Redes com 4
comprimentos de onda por enlace e 6 transmissores por nó com probabilidade de geração
de tráfego das diferentes taxas de transmissão de 48 %, 24 %, 16 % e 12%.
Rede NSFnet
Rede Italiana
CO
TX
CO
TX
MrTF
0,680445 0,753746 0,602238
0,64552
MrTV
0,743378 0,714213 0,659143
0,632515
Pode-se observar que a política MrTF apresenta uma média de utilização dos caminhos
ópticos (comprimentos de onda) menor para ambas as redes, pois esta política procura a menor
rota na topologia física. Assim ela minimiza a utilização dos caminhos ópticos. O cálculo foi
executado com a restrição de transmissores, embora sem esta restrição a tendência se mantenha.
A política MrTV apresenta uma média de utilização maior dos caminhos ópticos para
ambas as redes. Como esta política utiliza mais intensamente a topologia virtual há uma
diminuição na utilização dos transmissores, pois a utilização desta camada significa agregação
de tráfego. Desta forma quando várias conexões são agregadas em um mesmo caminho óptico há
economia de transmissores. Como exemplo, tomemos novamente o nó 3 da rede NSFnet
apresentada na Figura 2.11. Este nó está interconectado com os nós 1, 2 e 9 possuindo 12
caminhos ópticos (comprimentos de onda-4 por enlace) e apenas 6 transmissores, ou seja, apenas
6 lasers semicondutores, embora para uma operação normal necessitasse de 12 transmissores.
Em resumo, a política de agregação MrTF apresenta uma utilização menor dos caminhos ópticos
e a política de agregação MrTV apresenta uma utilização menor dos transmissores.
As Figuras 2.12, 2.13 e 2.14 apresentam os gráficos das três diferentes distribuições de
probabilidade descritas no começo desta seção, ou seja, as taxas de transmissão foram geradas
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com as seguintes probabilidades: (48 %, 24 %, 16 %, 12%), (25%, 25%, 25%, 25%) e
(12%, 16%, 24%, 48%). Cada um destes gráficos mostra o desempenho das políticas de
agregação MrTF e MrTV para redes com 4 caminhos ópticos

por enlace e números de

transmissores de 6 ou 60 por nó.
Nas Figuras 2.12 a) e b), 2.13 a) e b) 2.14 a) e b) verifica-se que a política de agregação
MrTF apresenta menor probabilidade de tráfego bloqueado, mesmo que a simulação utilize um
recurso restrito como 6 transmissores por nó ou sem restrição como 60 transmissores por nó.
Convém ressaltar que a diferença de desempenho entre as políticas de agregação de
tráfego MrTF e MrTV sofre uma diminuição em termos de probabilidade de tráfego bloqueado
quando se altera as probabilidades de geração das taxas de transmissão das conexões. Este fato
fica bem evidenciado quando se analisam as Figuras 2.12 a) e b) e 2.14 a) e b). Percebe-se que
na Figura 2.14 a) e b) as conexões com taxas de transmissão

maiores são geradas com

probabilidade maior, ou seja, 12% com taxa de transmissão de 2,5 Gbps, 16 % com taxa de
transmissão de

5 Gbps, 24% com taxa de transmissão de 7,5 Gbps e 48% com taxa de

transmissão de 10 Gbps. Em outras palavras, para cada 100 solicitações de conexão geradas, 12
apresentarão taxa de transmissão de 2,5 Gbps, 16 apresentarão taxa de transmissão de 5 Gbps, 24
apresentarão taxa de transmissão de 7,5 Gbps e 48 apresentarão taxa de transmissão de 10
Gbps. Assim a agregação de tráfego tende a ser menos utilizada, o que tende a igualar a atuação
das políticas de agregação MrTF e MrTV.

2.7.2 Análise da imparcialidade da rede (fairness)
Como a política MrTF produz uma probabilidade de tráfego bloqueado menor quando os
transmissores não são o recurso mais restritivo, esta política pode ser aplicada à rede NSFnet e à
rede Nacional Italiana para se analisar a probabilidade de bloqueio das diferentes granularidades
de taxa de transmissão empregadas na simulação. As Figuras 2.15 e 2.16 mostram as
probabilidades de bloqueio das quatro diferentes granularidades de taxa de transmissão
utilizadas na simulação, quais sejam: CB1 = 2,5 Gbs com probabilidade de 48%, CB2 = 5,0 Gbps
com probabilidade de 24%, CB3 = 7,5 Gbps com probabilidade de 24%, e CB4 =10 Gbps com
probabilidade de 12%, quando a rede NSFnet

e a rede Nacional Italiana possuem 60

transmissores/receptores e estão submetidas a uma carga de 60 erlangs. A probabilidade de
bloqueio de uma solicitação de conexão, Pb, é definida por:
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Pb =

número de conexões bloqueadas

(2.9)

total de conexões solicitações

Pode-se observar que as conexões requerendo taxas de transmissão elevadas apresentam
maiores probabilidades de bloqueio, evidenciando a parcialidade da rede. Visando minorar este
problema implantou-se um mecanismo de controle de admissão de conexões (Call Admission
Control – CAC) baseado em [38].
O resultado obtido é especificado pela taxa de imparcialidade (Fairness Ratio – FR)

[38]:
FR =

Pg^
P1^

(2.10)

Onde Pg^ e P1^ , descritas no Apêndice I, são respectivamente as probabilidades de
bloqueio, por unidade de taxa de transmissão, da maior e da menor granularidade de taxa de
transmissão.
Se FR = 1, a rede provê imparcialidade (fairness). De outro lado, se Pg^ > P1^ então
FR > 1 e as conexões que requerem os menores valores de largura de banda são favorecidas em
detrimento das conexões que requerem os valores maiores.
As Figuras 2.17 a) e b) apresentam a probabilidade de bloqueio por unidade de taxa de
transmissão para as taxas de transmissão (classes de serviços) descritas na Figura 2.15. A forma
de cálculo da probabilidade de bloqueio por unidade de taxa de transmissão para as taxas de
transmissão utilizadas na Figura 2.17 está descrita no Apêndice I. Na Figura 2.17 a) verifica-se
uma FR = 17,64, o que aponta um desempenho de rede injusto com relação às conexões que
requerem as taxas de transmissão mais elevadas. Na Figura 2.17 b) com a aplicação do CAC a
taxa de imparcialidade está próxima de um, resultando na melhora da qualidade de serviço em
relação à probabilidade de bloqueio imposta às conexões que requerem as maiores taxas de
transmissão. A forma de normalizar as probabilidades apresentadas nas Figuras 2,17 a) e b) está
descrito no Apêndice I.
O CAC é baseado no seguinte algoritmo:

56

1. Após verificar que uma solicitação de conexão possui um caminho óptico do nó
fonte ao nó destino, calcule a probabilidade de bloqueio normalizada Pc^ da
referida classe, utilizando (A.3) e a probabilidade de bloqueio normalizada global
da rede P ^ , utilizando (A.4) ambas descritas no Apêndice I.
2. Se Pc^ ≥ P ^ então aceite a conexão vá para o item 5.
3. Faça q m =

( P ^ − Pc^ )
.
P^

4. Rejeite a conexão com probabilidade q m e siga para o passo 6.
5. Estabeleça o canal óptico com a designação dos referidos comprimentos de onda
e atualize os parâmetros referente às probabilidades de bloqueio.
6. Fim.
As Figuras 2.18 a) e b) mostram de maneira similar a probabilidade de bloqueio por
unidade de taxa de transmissão (Apêndice I) para as classes de serviços descritas na Figura 2.16
(Rede Nacional Italiana). Na Figura 2.18 a) verifica-se uma FR = 18,06 sem a aplicação do
CAC. Após a aplicação do CAC, apresentada na Figura 2.18 b) verifica-se uma

taxa de

imparcialidade igual a 1.
No entanto, a aplicação do CAC causa um aumento da probabilidade de bloqueio da
rede. A Figura 2.19

apresenta os dados da elevação da probabilidade de bloqueio e da

porcentagem de tráfego bloqueado para a rede NSFnet quando o CAC está implementado.
De maneira similar, a Figura 2.20 apresenta os dados da elevação da probabilidade de
bloqueio e da probabilidade do tráfego bloqueado para a rede Italiana.
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a)

b)
FIGURA 2.12:Redes com 4 comprimentos de onda por enlace, 6 e 60 transmissores por
nó, com probabilidade de geração de tráfego das diferentes taxas de transmissão de 48 %,
24 %, 16 % e 12%: a) Rede NSFnet; b) Rede Nacional Italiana.
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a)

b)
FIGURA 2.13:Redes com 4 comprimentos de onda por enlace, 6 e 60 transmissores por
nó, com probabilidade de geração de tráfego das diferentes taxas de transmissão de 25 %,
25 %, 25 % e 25 % : a) Rede NSFnet; b) Rede Nacional Italiana.

59

a)

b)
FIGURA 2.14: Redes com 4 comprimentos de onda por enlace, 6 e 60 transmissores por
nó, com probabilidade de geração de tráfego das diferentes taxas de transmissão de 12 %,
16 %, 24 % e 48 % : a) Rede NSFnet; b) Rede Nacional Italiana.
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FIGURA 2.15: Utilizando a política MrTF. Probabilidade de bloqueio das diferentes taxas
de transmissão na rede NSFnet com probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%,
16% e 12%, carga de 60 erlangs, 4 comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores
por nó.

FIGURA 2.16: Utilizando a política MrTF. Probabilidade de bloqueio das diferentes taxas
de transmissão na rede Italiana com probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%,
16% e 12%, carga de 60 erlangs, 4 comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores
por nó.
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a)

b)
FIGURA 2.17: Probabilidade de bloqueio por unidade de transmissão das diferentes taxas
de transmissão com probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e 12%, carga
de 60 erlangs, com 4 comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores por nó,
utilizando a política MrTF na rede NSFnet. Apresenta-se também a respectiva taxa de
imparcialidade (Fairness): a) Sem CAC; b) Com CAC.
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As probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas de transmissão utilizadas
no CAC são avaliadas pelo conjunto de solicitações aceitas e bloqueadas desde que a rede entrou
em operação. Pode acontecer que este conjunto não reflita o verdadeiro estado da rede para um
dado momento específico. Em outras palavras, o algoritmo CAC, visando garantir a
imparcialidade na rede, calcula a probabilidade de bloqueio das diferentes taxas de transmissão
existentes desde o momento em que a simulação iniciou até seu término. Na nossa simulação as
probabilidades de bloqueio são calculadas no intervalo de 0 a 100.000 solicitações geradas.
Como dito, pode acontecer, no entanto, que o cálculo das referidas probabilidades de bloqueio
não retratem o verdadeiro estado da rede. Com o objetivo de avaliar esta questão variou-se o
conjunto sobre o qual as probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas de
transmissão são calculadas, implantando-se no software de simulação uma estrutura denominada
“janela deslizante” (rolling window) [2]. Esta estrutura permite calcular as probabilidades de
bloqueio das diferentes taxas de transmissão em qualquer intervalo de solicitação de conexão
que se queira. Como exemplo, quando o algoritmo CAC utiliza uma “janela deslizante” de
10.000 solicitações, as probabilidades de bloqueio de cada taxa de transmissão são avaliadas em
cada intervalo de 10.000. Se a “janela deslizante” usada

for de 20.000 solicitações, as

probabilidades de bloqueio de cada taxa de transmissão são avaliadas em cada intervalo de
20.000.
Os resultados obtidos pelas diferentes janelas simuladas na rede NSFnet e rede Nacional
Italiana podem ser observados respectivamente nas Tabelas 2.6 e 2.7, ambas utilizando a
política de agregação MrTF pois esta apresenta um melhor desempenho quando comparada com
a MrTV, como visto anteriormente. O desempenho melhor apresentado pela MrTF ocorre
quando o número de transmissores em cada nó não é limitante, ou seja, uma conexão jamais será
bloqueada por falta de transmissores e sim por outros fatores (caminhos ópticos). Ambas as
tabelas apresentam, além da probabilidade de bloqueio para cada janela de solicitação, a
probabilidade de tráfego bloqueado, a imparcialidade da rede (fairness), a média da
probabilidade de bloqueio e do tráfego bloqueado para as cargas de 60, 40 e 25 erlangs. Convém
ressaltar que as médias descritas acima foram calculadas entre as probabilidades obtidas para as
cargas de 60, 40 e 25 erlangs. A simulação foi executa paras probabilidades de tráfego de 48%,
24%, 16% e 12%, pois estas probabilidades são as que mais exigem da rede a capacidade de
agregação de tráfego, uma vez que as conexões com taxa de transmissão de 2,5 Gbps são
geradas em maior número.
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a)

b)
FIGURA 2.18: Probabilidade de bloqueio por unidade de transmissão das diferentes taxas
de transmissão com probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e 12%, carga
de 60 erlangs, 4 comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores/receptores, utilizando
a política MrTF na rede Italiana. Apresenta-se também a respectiva
taxa de
imparcialidade (Fairness): a) Sem CAC; b) Com CAC.
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a)

b)
FIGURA 2.19: a) Probabilidade de bloqueio e b) Porcentagem do tráfego bloqueado das
diferentes taxas de transmissão com probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%,
16% e 12%, carga de 60 erlangs, 4 comprimentos de onda por enlace e 60
transmissores/receptores, utilizando a política MrTF na rede NSFnet.
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a)

b)
FIGURA 2.20: Probabilidade de bloqueio e b) Porcentagem do tráfego bloqueado das
diferentes taxas de transmissão com probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%,
16% e 12%, carga de 60 erlangs, 4 comprimentos de onda por enlace e 60
transmissores/receptores, utilizando a política MrTF na rede Italiana.
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TABELA 2.6: Influência do tamanho da janela de solicitação na avaliação das diferentes
probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas de transmissão empregadas na
simulação na rede NSFnet. Utilizando a política MrTF com probabilidade de geração de
tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores
por nó.
10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Janelas
Rede NSFnet
A 60 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness

0,15415 0,14300 0,14587 0,15868 0,13108 0,14756 0,14648 0,01410 0,13533 0,13245
0,19828 0,18696 0,18996 0,20342 0,17453 0,19048 0,1895 0,1832 0,17615 0,17323
1,05
1,15
1,12
1,03
1,25
1,06
1,07
1,09
1,10
1,11

A 40 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness

0,06585 0,07662 0,08153 0,07646 0,08528 0,07724 0,08068 0,08628 0,08533 0,08877
0,08608 0,0989 0,10499 0,09851 0,1098 0,09958 0,10394 0,11107 0,10984 0,11423
1,07
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00

A 25 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
Média da Probabilidade de Bloqueio
Média da Probabilidade de
Tráfego Bloqueado

0,0003 0,0003
0,0005 0,0005
0
0
0,07343 0,07331

0,0003
0,0005
0
0,0759

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
0
0
0
0
0
0
0
0,07848 0,07222 0,07503 0,07582 0,07586 0,07365 0,07384

0,09495 0,09545 0,09848 0,10081 0,09494 0,09685 0,09798 0,09826

0,0955

0,09599

TABELA 2.7: Influência do tamanho da janela na avaliação das diferentes probabilidades
de bloqueio das diferentes classes de larguras de faixas empregadas na simulação na rede
Italiana. Utilizando a política MrTF com probabilidade de geração de tráfego de 48%,
24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores por nó.
Janelas
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000 100000
Rede Italiana
A 60 erlangs
0,09709 0,10194 0,12502 0,11518 0,09836 0,12911 0,12435 0,1272 0,12718 0,12744
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado 0,12488 0,13137 0,15994 0,14804 0,1269 0,16506 0,15914 0,16277 0,16279 0,16309
1,00
1,02
0,99
1,01
1,01
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00
Fairness
A 40 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
0,01706 0,02725 0,04649 0,06371 0,05348 0,05638 0,06145 0,06661 0,05963 0,06928
Probabilidade de Tráfego Bloqueado 0,02325 0,03569
0,06
0,08202 0,06907 0,07275 0,07925 0,0859 0,07709 0,0893
1,33
1,04
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1,00
0,99
Fairness
A 25 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
Média da Probabilidade de Bloqueio
Média da Probabilidade de
Tráfego Bloqueado

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,6E-05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03805 0,04307 0,05717 0,05963 0,05062 0,06183 0,06194 0,06461 0,06227 0,06558
0,04938 0,05569 0,07332 0,07669 0,06533 0,07928 0,07947 0,08289 0,07996 0,08413

Os dados apresentados nas Tabelas 2.4 e 2.5 mostram que as janelas de 10.000 e 20.000
solicitações apresentam médias de probabilidade de bloqueio e de tráfego bloqueado menores
do que as respectivas médias da janela de 100.000 conexões. Na rede NSFnet a média de
tráfego bloqueado para as janelas de 10.000 e 20.000 solicitações respectivamente foi 0,58% e
0,72% menor quando comparada com a média da janela de 100.000 solicitações. Já a média da
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probabilidade de bloqueio foi 1,1% e 0,56% menor quando comparada com a média da janela
de 100.000 conexões.
Para a rede Nacional Italiana a média de tráfego bloqueado para as janelas de 10.000 e
20.000 solicitações respectivamente foi 72,5 % e 52,3% menor quando comparada com a média
da janela de 100.000 solicitações. Já a média da probabilidade de bloqueio foi 70,4% e 51,2%
menor quando comparada com a média da janela de 100.000 conexões. Ambas as janelas
apresentam uma taxa de fairness próxima de um, no entanto, a janela de 20.000 solicitações
apresenta pouca oscilação do valor do fairness, sendo a janela recomendada para a utilização do
CAC aqui proposto.
Após definirmos e testarmos diferentes políticas de agregação de tráfego e
implementarmos um CAC, analisaremos para a rede NSFnet quais nós possuem maior tráfego
de dados e como a probabilidade de bloqueio e a imparcialidade da rede se comportam quando
colocamos conversores de comprimento de onda nestes nós. Estes serão os assuntos abordados
no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE CONVERSORES DE
COMPRIMENTO DE ONDA EM REDES HETEROGÊNEAS
Neste capítulo é apresentado um algoritmo utilizando o modelo de grafo descrito no
capítulo 2 para a análise da implantação de conversores de comprimento de onda em redes
heterogêneas. Uma disponibilização estratégica dos conversores em alguns nós da rede pode
tornar a probabilidade de bloqueio global da rede bem próxima à de uma rede com conversores
instalados em todos os nós [55]. A distribuição otimizada dos conversores, caracterizando uma
rede com conversão esparsa de comprimentos de onda, e a análise da probabilidade de bloqueio
e imparcialidade da rede são os objetivos principais deste capítulo.

INTRODUÇÃO
Considere a rede de três nós apresentada na Figura 3.1 a). Duas conexões estão
estabelecidas na rede: i) entre o nó 1 e o nó 2 com comprimento de onda λ1, e ii) entre nó 2 e nó
3 com comprimento de onda λ2. Suponha agora que uma conexão entre o nó 1 e o nó 3 necessite
ser configurada na ausência de agregação de tráfego. Estabelecer esta conexão é impossível
mesmo existindo um comprimento de onda livre em cada enlace ao longo do caminho entre o
nó 1 e o nó 3. Portanto, uma rede com a restrição de continuidade de comprimento de onda tende
a apresentar uma probabilidade de bloqueio maior do que a rede que não possui esta restrição, ou
seja, estiver equipada com conversores de comprimento de onda [56]. Este fato deve-se a
necessidade de o mesmo comprimento de onda estar livre em todos os enlaces do caminho
óptico utilizado pela conexão [55].
O ato de alocar conversores nos nós da rede permite converter o comprimento de onda
que chega a um nó intermediário em outro, por exemplo, λ1 em λ2. Na Figura 3.1 b) o conversor
de comprimento de onda esta colocado no nó 2 e é utilizado para converter o comprimento de
onda λ2 para λ1. A conexão entre o nó 1 e o nó 3 pode agora ser estabelecida utilizando o
comprimento de onda λ2 entre o nó 1 e o nó 2 e λ1 entre o nó 2 e o nó 3.
As características desejáveis de um conversor de comprimento de onda são [57] [3]: a
transparência em relação à taxa de bits e formato do sinal; a resposta rápida para ajustar e
estabelecer o comprimento de onda de saída; a possibilidade de manutenção do comprimento de
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onda de entrada igual ao da saída; a insensibilidade à polarização do sinal de entrada; alta
relação sinal-ruído e implementação simples.
Nó 1

Nó 2

Nó 3

λ1

λ1

λ2

λ2

a) Sem Conversor
Nó 1

λ1

λ2

Nó 2

λ1

λ

Nó 3

λ2

b) Com Conversor

FIGURA 3.1: Rede com três nós: a) Sem conversor e b) Com conversor.

Os conversores contribuem para a melhoria da eficiência do sistema e redução da
probabilidade de bloqueio global da rede [56]. Logo, devem ser posicionados em nós da rede
estrategicamente escolhidos. Esta passa a ser uma rede com conversão esparsa de comprimento
de onda [55]. Com o objetivo de compartilhar os conversores alocados a um nó, utilizam-se duas
arquiteturas: share-per-node ou share-per-link [3] [58].
A distribuição ótima de conversores de comprimento de onda em uma rede é um
problema NP-Completo [59]. O modelo de grafo empregado aqui utiliza um método heurístico
para a alocação ótima de conversores de comprimento de onda e leva em conta a topologia da
rede, o número de conversores e a estatística de tráfego entre os nós.
As disposições dos conversores na rede sugerida pelo algoritmo proposto nesta tese
busca evitar a dependência da distribuição dos conversores com a demanda de tráfego. Neste
sentido o algoritmo desenvolvido obtém uma distribuição única para os conversores na rede para
toda a faixa de demanda de tráfego utilizada na simulação. Os resultados apresentados na seção
3.3 mostram o desempenho desta distribuição em relação à probabilidade de bloqueio para
cargas variando de 20 a 60 erlangs.

71

O trabalho apresentado em [36] utiliza algoritmo genético para detecção dos nós a serem
equipados com conversores. O estudo apresentado em [60] utiliza roteamento estático e
apresenta métodos heurísticos para a disponibilização ótima dos conversores em uma rede. Além
disso, uma busca exaustiva dos nós a serem equipados com conversores de comprimento de
onda é apresentada.
O algoritmo apresentado em [61] utiliza caminhos ópticos pré-calculados e não utiliza
agregação de tráfego. Já o trabalho descrito em [62] utiliza de modo similar a [36] algoritmo
genético para a distribuição ótima dos conversores de comprimento de onda, no entanto, esta
distribuição é dependente da demanda de tráfego a qual a rede é submetida.
Em termos dos nós designados para serem equipados com conversores de comprimento
de onda os resultados apresentados são similares aos apresentados em [36], [60] e [61].
Entretanto, nenhum deles analisa a atuação da disponibilidade de conversores sobre a
imparcialidade da rede em relação às conexões de diferentes taxas de transmissão.

3.1 TECNOLOGIA DE CONVERSORES DE COMPRIMENTO DE ONDA
As técnicas de conversão de comprimento de onda podem ser classificadas em dois
tipos: conversão optoeletrônica de comprimento de onda e conversão de comprimento de onda
totalmente óptica.
A conversão de comprimento de onda óptico-eletrônica utiliza a detecção do sinal óptico
e modulação eletroóptica de um laser sintonizável pelo sinal elétrico correspondente. Como
exemplos de conversão totalmente óptica podemos citar a conversão por mistura de quatro ondas
[63][64] e conversão por modulação cruzada de ganho [65].

3.2 UTILIZAÇÃO DO MODELO DE GRAFO NA IMPLANTAÇÃO DE
CONVERSORES DE COMPRIMENTO DE ONDA
Como especificado no capítulo 2 o modelo de grafo utilizado nesta tese (Figura 2.2)
possui as arestas de conversão AcC e as arestas de comprimento de onda AdC. As arestas AcC,
quando existentes em um nó, propiciam a este nó executar a conversão de comprimento de
onda, como pode-se ver na Figura 3.2. Já as arestas AdC conectam a entrada e a saída de

72

comprimentos de onda de mesmo valor. O peso (P) das arestas AcC será igual a dois

(P = 2) e

o peso (P) das arestas AdC será igual a um (P = 1) visando forçar a utilização destas arestas e
minimizar a utilização daquelas.

NÓ 1
AdA

I
AdR

O
AdM

AdD

I

I

AdT

O

AdC

O

AcC

I

O
AdC

FIGURA 3.2: Modelo do grafo contemplando as arestas AcC (roxa) e AdC (vermelha).
Convém ressaltar que o modelo de grafo empregado permite utilizar a conversão eletrônica
de comprimentos de onda. Esta funcionalidade pode ser exemplifica pela Figura 3.3.
Como visto na Figura 3.3 as linhas tracejadas mostram a rota de uma conexão do nó 1 para o
nó 2 passando pelo nó 3. No nó 3 a conexão entra com o comprimento de onda 1 e sai com o
comprimento de onda 2. Esta conversão foi realizada na camada eletrônica. Embora esta
funcionalidade seja possível ela não foi utilizada neste capítulo. A aplicação do algoritmo de
designação do comprimento de onda o First – Fit (FF) [3] apresentado no Apêndice I necessita
ser adaptado para a rede com conversores de comprimento de onda. Pode-se ver na Figura 3.2
que o modelo de grafo utilizado possui as arestas Adr (arestas demarcadas na cor cinza). Estas
arestas eram retiradas por camadas em todos os nós, ou seja, somente a aresta Adr da respectiva
camada em que se esta fazendo o roteamento do comprimento de onda era mantida.
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NÓ 3

Comprimento
de onda 1

NÓ 1
CAMADA
DE ACESSO
CAMADA
DO CANAL VIRTUAL

CAMADA
DO PRIMEIRO CANAL
ÓPTICO
CAMADA
DO SEGUNDO CANAL
ÓPTICO

I
I

I

O

I

O

I

O

I

O

NÓ 2

O
O

I

O

I

O

Comprimento
de onda 2

I

O

I

O

I

O

I

O

FIGURA 3.3: Demonstração da funcionalidade da conversão eletrônica de comprimentos
de onda.
Com a colocação de conversores de comprimento de onda houve a necessidade de
manutenção de todas as arestas Adr em todos os nós da rede, pois não se sabe em qual
comprimento de onda a conexão chegará em um referido nó. A Figura 3.4 exemplifica a atuação
da aresta Adr. A Figura 3.4 a) mostra o algoritmo FF sendo aplicado em uma rede sem
conversores de comprimento de onda. Para uma conexão sendo roteada na camada de
comprimento de onda λ1, somente a aresta Adr desta camada estará presente. Na Figura 3.4 b) a
rede possui conversores de comprimento de onda, simbolizados pelas arestas AcC (arestas
roxas). Imagine-se que o roteamento de uma conexão esteja sendo executado na camada de λ1.
Devido à conversão de comprimento de onda, a conexão pode chegar a um nó intermediário
com o comprimento de onda λ2. Desta forma, todas as arestas Adr em todos os nós devem ser
mantidas.
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NÓ 1
AdA

I
AdR

O
AdM

AdD

I

Camada λ 1

I

Camada λ 2

AdT

O

AdC

O

I

O
AdC

a)
NÓ 1
AdA

I
AdR

O
AdM

AdD

I

Camada λ 1

I

AdT

O

AdC

O

AcC

Camada λ 2

I

O
AdC

b)
FIGURA 3.4: Demonstração da necessidade em se manter as arestas Adr em todos os nós
da rede quando conversores de comprimentos de onda são disponibilizados em uma rede.
a) rede sem arestas de conversão; b)rede com arestas de conversão.

3.3 EXEMPLO NUMÉRICO
Nesta seção utilizaremos a rede NSFnet [3] apresentada na Figura 3.5, constituída de
14 nós e 42 enlaces, para analisar a disponibilização estratégica dos conversores em alguns nós
da rede (conversão esparsa). Além disso, a análise da probabilidade de bloqueio e imparcialidade
da rede será apresentada.
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FIGURA 3.5: Rede NSFnet com conversores de comprimentos de onda nos oito nós mais
congestionados demarcados com a cor cinza.

Os pedidos de conexão seguem um processo de Poisson e são uniformemente
distribuídos para todos os nós. O tempo de permanência das conexões segue uma distribuição
exponencial com tempo médio de 60 s. A capacidade máxima de cada comprimento de onda é
de 10 Gbps.
Cada solicitação de conexão pode dispor de taxa de transmissão de m, 1 ≤ m ≤ g, com
g = 4, geradas pela Equação 4.1 [54]:
Rc =

1/ c
g

∑1 / m

(4.1)

m =1

Onde a variável “c” assumiu valores pertencentes a três conjuntos diferentes:

c = {1, 2,

3, 4}, c = {1, 1, 1, 1} e c = {4, 3, 2, 1} respectivamente para as conexões com taxa de
transmissão de 2,5 Gbps, 5,0 Gbps, 7,5 Gbps e 10 Gbps. A variável “c” calcula a probabilidade
de geração de cada conexão. Como exemplo, tomemos o conjunto c = {1, 2, 3, 4}. Para c = 1,
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c = 2, c = 3 e c = 4 o valor do respectivo Rc calculado pela Equação (2.5) é 0,48 para a conexão
de 2,5 Gbps, 0,24 para a conexão de 5,0 Gbps, 0,16 para a conexão de 7,5 Gbps e 0,12 para a
conexão de 10 Gbps. Assim, para cada 100 conexões geradas 48% apresentarão taxa de
transmissão de 2,5 Gbps, 24% apresentarão taxa de transmissão de 5,0 Gbps, 16% apresentarão
taxa de transmissão de 7,5 Gbps e 12% apresentarão taxa de transmissão de 10 Gbps. O fato de
existir diferentes conjuntos da variável “c” visa estudar a disponibilização otimizada de
conversores de comprimento de onda na rede, quando submetida a conexões com diferentes
probabilidades de geração de taxas de transmissão.
Para a rede analisada cada enlace unidirecional de fibra admite 4 comprimentos de onda,
todos os nós possuem capacidade de agregação e a capacidade de conversão de comprimento de
onda será explicitada quando presente em um nó. São geradas 100.000 conexões, utilizando a
técnica de simulação por evento discreto. Detalhes da implementação desta técnica são
especificados no Apêndice I.
Cada nó possui transmissores e receptores suficientes para respectivamente originar e
terminar uma conexão, ou seja, o bloqueio de uma conexão não ocorrerá em virtude da falta de
transmissores ou receptores em um nó e sim pela falta de outros recursos (caminhos ópticos).
Para a designação do comprimento de onda utiliza-se o algoritmo First – Fit (FF) [3]. A
política de agregação de tráfego utilizada é a MrFT sendo os pesos das arestas os mesmos
especificados na Tabela 2.3, ressaltando-se apenas que está presente a aresta AcC, responsável
por implementar a conversão de comprimento de onda, cujo peso será igual a dois (P = 2).
A métrica utilizada para selecionar os nós da rede NSFnet a serem equipados com
conversores de onda é o congestionamento de enlaces de saída [3]. Esta métrica traduz-se pela
soma das conexões que atravessam um nó, excetuadas as conexões que originam ou terminam
em um respectivo nó, pois estas não fazem uso de conversores de comprimento de onda. A
utilização desta métrica faz com que os nós que apresentem maior congestionamento de seu
enlace de saída sejam selecionados para serem equipados com conversor de comprimento de
onda. A Tabela 3.1 apresenta os nós selecionados com a respectiva quantidade de conexões que
os atravessam. Esta tabela foi confeccionada para as probabilidades de geração de tráfego de
48%,24%,16%, 12%; 25%,25%, 25% e 25% e 12%, 16%,24% e 48% e com cargas de 60, 40 e
25 erlangs, política MrTF e geração de 100.000 conexões.
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A disponibilização otimizada dos conversores de comprimento de onda na rede é baseado
no seguinte algoritmo:
1. Mantenha as arestas AdR em todos os nós da rede.
2. Utilize a métrica de congestionamento de enlaces de saída. Para cada nó da
rede crie um contador para computar todas as conexões que o atravessam.
3. Para cada conexão roteada na rede incremente os contadores dos nós presentes
em sua rota, com exceção dos nós origem e destino.
4. Selecione os nós com o maior congestionamento de enlaces de saída.
5. Fim.
De posse dos dados obtidos pela Tabela 3.1 e exaustivos testes, a configuração adotada na
ordem de colocação dos conversores nos nós foi: 4, 10, 9, 6, 7, 11, 14, 2, 3,12, 13, 1,5 e 8.
A Figura 3.6 apresenta o resultado obtido com a colocação esparsa dos conversores nos
nós da rede. A Tabela 3.2 apresenta os dados utilizados para a construção do gráfico. Para a
carga de 60 erlangs observa-se que quando se equipa a rede com 2 conversores nos respectivos
nós 4 e 10 a probabilidade de bloqueio tem uma queda de 11,27% quando comparada com a rede
sem conversão de comprimentos de onda. Com a mesma carga observa-se que quando se equipa
a rede com 4 conversores nos respectivos nós 4, 10, 9 e 6 a probabilidade de bloqueio tem uma
queda de 10,78%. Com seis nós equipados com conversores (4, 10, 9, 6,7 e 11) temos uma
queda de 15,07%, para oito nós (4, 10, 9, 6,7, 11,14 e 2) há uma queda de 20,05%, para dez nós
(4, 10, 9, 6,7, 11,14, 2, 3 e 12) a queda é de 20,44 %, para 12 nós (4, 10, 9, 6,7, 11,14, 2, 3,
12,13 e 1) a rede apresenta uma queda de 20,95% e para 14 (4, 10, 9, 6,7, 11,14, 2, 3, 12,13, 1, 5
e 8) temos uma queda de 21,75%.
Conclui-se que, equipar a rede NSFnet com mais de 8 conversores de comprimentos de
onda trará apenas um beneficio marginal na diminuição da probabilidade de bloqueio da rede. A
Figura 3.5 mostra a distribuição dos conversores de comprimentos de onda para os 8 nós na rede
NSFnet.
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TABELA 3.1:Classificação dos nós analisando o congestionamento dos enlaces de saída
para a rede NSFnet. Utilizando a política MrTF com geração de 100.000 conexões e
diferentes probabilidades de geração de tráfego, 4 comprimentos de onda por enlace, e
cargas de 60, 40 e 25 erlangs.
1º

2º

3º

4º

5º

CLASSIFICAÇÃO
6º
7º
8º

13º

14º

4
10
9
6
7
11
14
2
3
12
13
1
27039 25536 18992 18562 18007 16733 15988 15765 15512 15454 15414 15326

5
9768

8
9746

Probabilidade de Geração de tráfego
25%, 25%,25% e 25%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
6
9
7
11
14
2
12
13
3
1
22671 21420 15666 15569 14978 14178 13654 13466 13328 13102 13031 12945

5
8257

8
8098

Probabilidade de Geração de tráfego
12%,16%,24% e 48%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
6
9
7
11
14
12
2
13
3
1
18371 17242 12556 12532 11933 11401 10982 10638 10545 10502 10328 10193

5
6627

8
6467

Carga de 40 erlang
Probabilidade de Geração de tráfego
48%, 24%,16% e 12%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
9
6
7
11
14
2
3
13
12
1
8
5
30097 27826 21067 20523 19879 18277 17620 17201 16832 16657 16584 16430 10544 10240

Probabilidade de Geração de tráfego
25%, 25%,25% e 25%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
6
9
7
11
14
2
3
12
13
1
27558 25626 18978 18959 18197 16806 16232 15762 15526 15465 15291 15145

5
9650

8
8098

Probabilidade de Geração de tráfego
12%,16%,24% e 48%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
6
9
7
11
14
2
12
3
1
13
23495 21671 16380 15990 15243 14345 13410 13265 13088 12899 12897 12694

5
8139

8
7910

Carga de 25 erlang
Probabilidade de Geração de tráfego
48%, 24%,16% e 12%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
9
6
7
11
14
2
3
1
13
12
8
5
31026 28667 21636 21279 20562 18658 17822 17529 17202 17045 16886 16854 10762 10591

Probabilidade de Geração de tráfego
25%, 25%,25% e 25%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
9
6
7
11
14
2
3
1
12
13
8
5
29988 27848 20990 20583 19768 17867 16826 16817 16490 16175 16166 15964 10188 10144

Probabilidade de Geração de tráfego
12%,16%,24% e 48%
Nó
Conexões que o atravessam

4
10
9
6
7
11
14
2
3
1
13
12
8
5
31026 28667 21636 21279 20562 18658 17822 17529 17202 17045 16886 16854 10672 10591

Carga de 60 erlang
Probabilidade de Geração de tráfego
48%, 24%,16% e 12%
Nó
Conexões que o atravessam

9º

10º

11º

12º
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FIGURA 3.6: Probabilidade de bloqueio para diferentes arranjos de nós equipados com
conversores na rede NSFnet. Utilizando a política MrTF com geração de 100.000 conexões
e probabilidade de geração de tráfego de 48%,24%,16%, 12%, 4 comprimentos de onda
por enlace.
TABELA 3.2: Dados para a construção do gráfico apresentado na Figura 3.6
(Probabilidade de Bloqueio). Utilizou-se a política MrTF com geração de 100.000 conexões
e probabilidade de geração de tráfego 48%,24%,16%, 12%, 4 comprimentos de onda por
enlace, e cargas de 60, 40 e 25 erlangs. Rede NSFnet.
ERLANG
Para 0 nós
Prob. Bloqueio
Para 2 nós (4 e 10)
Prob. Bloqueio
Para 4 nós (4 , 10, 9 e 6)
Prob. Bloqueio
Para 6 nós (4 , 10, 9, 6, 7 e 11 )
Prob. Bloqueio
Para 8 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14 e 2 )
Prob. Bloqueio
Para 10 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14, 2,3 e12 )
Prob. Bloqueio
Para 12 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14, 2,3 ,12, 13 e 1)
Prob. Bloqueio
Para 14 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14, 2,3 ,12, 13 , 1,5 e 8 )
Prob. Bloqueio

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,00017

0,00112

0,0047

0,01201

0,0237

0,03656

0,05321

0,06826

0,08447

0,00007

0,0007

0,00285

0,00781

0,0168

0,02967

0,0439

0,06119

0,07495

0,00006

0,0004

0,00201

0,00665

0,01356

0,02652

0,04069

0,05681

0,07536

0,00006

0,00023

0,00165

0,00561

0,01282

0,02391

0,03733

0,05311

0,07174

0,00003

0,00035

0,00143

0,00436

0,01102

0,02198

0,03434

0,05249

0,06753

0,00003

0,00038

0,00155

0,00409

0,01076

0,02136

0,03433

0,05096

0,0672

0,00001

0,0003

0,00131

0,0041

0,0109

0,02032

0,03272

0,04878

0,06677

0,00002

0,00025

0,00112

0,0038

0,01074

0,01915

0,03255

0,04931

0,06396
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3.3.1 ANÁLISE DA DISPOSIÇÃO ÓTIMA DOS CONVERSORES DE
COMPRIMENTO DE ONDA E A IMPARCIALIDADE DA REDE
(FAIRNESS)
A Figura 3.7 apresenta o resultado obtido para a rede NSFnet sem conversores, com
oito e quatorze conversores de comprimento de onda (conversão total) e a respectiva taxa de
imparcialidade da rede amostrada para diferentes cargas da rede. Observa-se que a utilização de
conversores não alterou significativamente a imparcialidade da rede. Torna-se necessária a
colocação do mecanismo de CAC desenvolvido no capítulo 2. A Figura 3.8 mostra o resultado
obtido para a rede NSFnet sem conversores, com 8 conversores e 14 conversores

de

comprimento de onda (conversão total) e a respectiva probabilidade de bloqueio amostrada para
diferentes cargas da rede. A colocação do CAC na rede, sendo uma solução de compromisso,
reduziu a imparcialidade da rede ao mesmo tempo em que aumentou a probabilidade de
bloqueio. A Tabela 3.3 apresenta os dados utilizados nos gráficos apresentados na Figura 3.7 e
Figura 3.8.

FIGURA 3.7: Disposição ótima dos nós equipados com conversores na rede NSFnet e a
respectiva taxa de imparcialidade da rede (fairness). Utilizando a política MrTF com
geração de 100.000 conexões e probabilidade de geração de tráfego de 48%,24%,16%,
12%, 4 comprimentos de onda por enlace.
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FIGURA 3.8: Disposição ótima dos nós equipados com conversores na rede NSFnet e a
respectiva probabilidade de bloqueio. Utilizando a política MrTF com geração de 100.000
conexões e probabilidade de geração de tráfego de 48%,24%,16%, 12%, 4 comprimentos
de onda por enlace.
TABELA 3.3: Dados para a construção dos gráficos apresentados nas Figura 3.7 e Figura
3.8. Utilizou-se a política MrTF com geração de 100.000 conexões e probabilidade de
geração de tráfego 48%,24%,16%, 12%, 4 comprimentos de onda por enlace, e cargas de
60, 40 e 25 erlangs. Rede NSFnet.
ERLANG
20
Com CAC
Para 0 nós
Prob. Bloqueio
0,00017
Fairness
1,17
Para 8 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14 e 2 )
Prob. Bloqueio
0,00003
Fairness
0
Para 14 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14, 2,3 ,12, 13 , 1,5 e 8 )
Prob. Bloqueio
0,00002
Fairness
1,00
Sem CAC
Para 0 nós
Prob. Bloqueio
0,00017
Fairness
1,17
Para 8 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14 e 2 )
Prob. Bloqueio
0,00003
Fairness
0
Para 14 nós (4 , 10, 9, 6, 7 , 11, 14, 2,3 ,12, 13 , 1,5 e 8 )
Prob. Bloqueio
0,00002
Fairness
1,00

25

30

35

40

45

50

55

60

0,02282
1,00

0,07922
0,99

0,09008
0,99

0,10292
1,00

0,11931
1,00

0,12592
1,02

0,14256
1,02

0,15521
1,10

0,00195
1,23

0,04213
0,996

0,0771
0,999

0,09199
0,997

0,09327
1,00

0,11442
0,998

0,11993
1,02

0,14136
1,02

0,00842
1,00

0,0424
1,00

0,07822
1,00

0,08196
1,00

0,09883
0,998

0,10625
0,999

0,10561
1,03

0,14337
0,999

0,00112
5,22

0,0047
4,75

0,01201
4,75

0,0237
6,63

0,03656
9,4

0,05321
9,51

0,06826
10,63

0,08447
13,06

0,00031
4,02

0,00143
4,941

0,00436
4,36

0,01102
7,14

0,02198
8,81

0,03434
9,05

0,05249
10,55

0,06753
12,53

0,00025
2,00

0,00112
3,98

0,0038
5,36

0,01074
5,74

0,01915
8,52

0,03255
9,13

0,04931
11,34

0,06396
11,66
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Pode-se concluir que a colocação de conversores de comprimentos de onda na rede
NSFnet não alterou significativamente a imparcialidade da rede. No entanto, a utilização dos
conversores propiciou a utilização do mecanismo de CAC com uma probabilidade de bloqueio
menor quando comparado com a rede sem conversores.
Analisaremos no capítulo 4 a aplicação de mecanismos de restauração à política MrTF.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISE DE MECANISMOS DE RESTAURAÇÃO EM REDES
HETEROGÊNEAS
Neste capítulo descreveremos a utilização do grafo apresentado no capitulo anterior para
a análise de mecanismos de restauração em redes heterogêneas em malha. Um algoritmo para
encontrar caminhos disjuntos pertencentes a um grupo de enlaces com risco compartilhado
(Shared Risk Link Group - SRLG) é apresentado. Este algoritmo é baseado em [66] e visa
implementar um esquema de restauração em uma rede óptica com duas camadas: a camada
física, constituída de enlaces de fibras ópticas, OADMs e OXCs, e a camada virtual constituída
de enlaces virtuais interligando os nós da rede. Cabe ressaltar que um enlace na topologia virtual
pode atravessar vários enlaces de fibras ópticas na camada física. O mecanismo de restauração
proposto em [66] não contempla o roteamento de uma conexão realizado em duas camadas
(virtual e física) nem utiliza agregação de tráfego, funcionalidades implementadas no modelo de
restauração proposto neste capítulo.
Os enlaces da camada física podem estar relacionados a um mesmo grupo de enlaces
com risco compartilhado (SRLG) [66], sendo esta função opcional na arquitetura GMPLS. Um
conjunto de enlaces constitui um grupo de enlaces com risco compartilhado (SRLG) se
compartilham um recurso cuja falha pode afetar todos os enlaces do conjunto. Por exemplo, duas
fibras ópticas instaladas em um mesmo duto podem estar no mesmo SRLG. Um SRLG é
identificado por um número de 32 bits que é único dentro do domínio de um protocolo de
roteamento. Este conceito pode ser empregado para a configuração de caminhos alternativos
(backup). O esquema de restauração proposto aplica dois métodos de restauração às conexões
afetadas por uma falha. O primeiro método, denominado restauração na camada física permite
procurar um caminho alternativo para uma conexão somente na topologia física da rede. Ou seja,
não é permito agregação de tráfego para esta conexão. O segundo método denominado
restauração nas camadas física e virtual permite encontrar um caminho alternativo na topologia
física e virtual. Ou seja, a agregação de tráfego é permitida, uma vez que só ocorre agregação de
tráfego na topologia ou camada virtual.
Juntamente com os esquemas de restauração propostos, uma análise da probabilidade de
bloqueio e imparcialidade da rede empregando tais esquemas é desenvolvida. Análises da
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imparcialidade da rede (fairness) e da atuação do mecanismo de CAC na taxa de conexões
restauradas são apresentadas.

INTRODUÇÃO
A utilização cada vez maior da tecnologia WDM e o aumento considerável da taxa de
transmissão utilizada em cada comprimento de onda levam a um cenário no qual a capacidade
de sobrevivência das conexões torna-se uma função de grande importância. Esquemas de
proteção e restauração procuram dotar as redes ópticas desta capacidade. Considera-se o
caminho de trabalho ou caminho principal como o caminho original de uma conexão e caminho
alternativo ou de proteção como o caminho utilizado para recuperar uma conexão assim que
uma falha ocorra.
A existência de uma conexão está vinculada à presença de conectividade óptica entre
dois nós, origem-destino. Se a conexão for desprotegida, qualquer falha de interrupção do
caminho óptico original causa períodos de inoperância da conexão. Se a conexão for protegida,
ela continua operante mesmo com a falha no caminho principal, pois existem caminhos
alternativos que garantem conectividade [68].

4.1 MECANISMOS DE PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO
Segundo a definição presente na referência [70] existem dois tipos de mecanismos de
recuperação de falhas. Se os recursos utilizados para proteger uma conexão são pré-computados
e reservados com antecedência têm-se o mecanismo de proteção. A proteção é conveniente por
oferecer garantias contra alguns tipos de falhas (falhas simples, por exemplo). Quando, na
ocorrência de uma falha, os recursos são descobertos dinamicamente para cada conexão
interrompida têm-se o mecanismo de restauração. Os mecanismos de proteção tendem a ter um
tempo de recuperação mais rápido, pois o caminho alternativo já

é conhecido antes da

ocorrência da falha. Já os mecanismos de restauração tendem a ser mais eficientes na utilização
dos recursos da rede, pois dispõem do estado da mesma no momento da falha (enlaces ópticos
disponíveis), para o cálculo do caminho alternativo. Podem também ser utilizados para prover
capacidade de sobrevivência às conexões sob condições de múltiplas falhas. Por outro lado,
mecanismos de restauração não oferecem garantias de que haverá capacidade ociosa suficiente
para recuperar as conexões afetadas. Esquemas de recuperação de falhas podem exibir
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características de proteção e restauração. Os mecanismos de proteção e restauração podem ser
classificados de acordo com a Figura 4.1.
Esquemas de Recuperação de Falhas

Proteção

Enlace

Caminho

Restauração

Sub-caminho

Enlace

Caminho

Sub-caminho

Dedicada

Compartilhada

Dedicada

Compartilhada

Dedicada

Compartilhada

FIGURA 4.1: Classificação dos mecanismos de proteção e restauração.
Como dito anteriormente, denominaremos de caminho principal ou de trabalho à rota designada
a uma conexão assim que sua solicitação é atendida e de caminho alternativo à rota designada a
uma conexão quando algum enlace pertencente ao caminho principal desta apresentar alguma
falha. Os esquemas de recuperação de falhas podem ser divididos em mecanismos de proteção e
restauração de em enlace, caminho e sub-caminho. A Figura 4.2 ilustra os domínios de atuação
dos mecanismos de proteção ou restauração de caminho, enlace e sub-caminho. O caminho
principal a ser protegido tem como nós origem-destino o par 1-3 e está demarcado em vermelho,
onde a letra “X” representa o enlace que falhou. As arestas destacadas em negrito representam o
domínio de atuação de cada mecanismo. Assim, na Figura 4.2 a), em caso de falha do enlace 7-3,
o mecanismo de proteção e restauração de enlace utiliza os enlaces nos quais a recuperação
ocorre entre os nós adjacentes à falha, ou seja, o caminho alternativo 7-4-3 ou 7-6-3. Na Figura
4.2 b) o mecanismo de proteção ou restauração de sub-caminho envolve um domínio maior da
rede, podendo se caracterizar como uma junção de vários enlaces. Alguns caminhos alternativos
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poderiam ser 8-5-4-3, 8-6-3 ou 8-7-4-3. A Figura 4.2 c) apresenta o mecanismo de proteção ou
restauração de caminho, no qual o domínio de atuação é a rede toda, ou seja, os caminhos que se
iniciam no nó inicial e terminam no nó fonte [70].

1
5
5

1
8
2

1
5
5

1
8

6

4

7

6

2

7

x

4

x

3

3

a) Enlace

b) Sub-caminho
1
5
5

1
8
2

6
7

4

x
3
c) Caminho

FIGURA 4.2: Domínios de atuação dos mecanismos de proteção e restauração. Em a) está
especificado o mecanismo de proteção ou restauração de enlace. Em b) o mecanismo de de
proteção e restauração de sub-caminho e em c) o mecanismo de proteção e restauração de
caminho.
Na proteção ou restauração de caminho, o tráfego é desviado para um caminho
alternativo uma vez que uma falha ocorra em um enlace do caminho principal. O caminho
principal e o caminho alternativo deveriam ser disjuntos (disjoint), ou seja, seguir rotas não
compostas por enlaces em comum para que uma falha em um enlace não afete ambos. Na
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proteção ou restauração de enlace, o tráfego é desviado somente ao redor do enlace que
falhou. O mecanismo de proteção ou restauração de caminho age globalmente utilizando a
capacidade alternativa disponível na rede, tornando-se, por este motivo um mecanismo eficiente
em usar os recursos da rede, apresentando geralmente recuperação mais lenta que a proteção de
enlace.
Há de forma nítida uma relação de compromisso entre a velocidade de recuperação e a
eficiência na utilização dos recursos da rede. Esta relação está na origem do mecanismo de
proteção ou restauração de sub-caminho , no qual o caminho principal é dividido em segmentos
e cada segmento é protegido separadamente. Pode-se pensar também em dividir a rede em
diferentes domínios nos quais cada segmento deveria ser protegido dentro deste mesmo domínio.
Comparado ao mecanismo de proteção ou restauração de caminho, o mecanismo de proteção
ou restauração de sub-caminho [70] [71] pode alcançar tempos de recuperação menores em
troca de um modesto sacrifício na capacidade de utilização dos recursos da rede.

4.1.1 MECANISMOS DE PROTEÇÃO DEDICADO E
COMPARTILHADO
Os mecanismos de proteção descritos acima podem ser dedicados ou compartilhados.
No mecanismo de proteção dedicado os recursos destinados aos caminhos alternativos (backup)
não são compartilhados. Este mecanismo pode ser 1+1 (diz-se um mais um) no caso de ambos os
caminhos principal e alternativo transportarem simultaneamente a mesma informação; ou 1:1
(diz-se um para um), no caso do caminho alternativo só transportar os dados se o caminho
principal falhar. A primeira variante tem como vantagem o curtíssimo tempo de recuperação,
que é gerada por chaveamento local junto ao receptor. A segunda é mais eficiente em
capacidade, pois permite que os enlaces ópticos alocados para proteção sejam usados para o
transporte de tráfego não-prioritário enquanto o caminho principal estiver íntegro.
Em proteção compartilhada o recurso destinado a um caminho alternativo pode ser
compartilhado por outro caminho alternativo, desde que os caminhos principais sejam disjuntos
para que não falhem ao mesmo tempo. Exemplos de mecanismos de proteção e restauração
podem ser encontrados em [70].
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4.2 EXEMPLOS NUMÉRICOS
Nesta seção comparamos o desempenho de duas formas de prover restauração para
tráfego dinâmico. A primeira diz respeito à restauração levando em conta apenas a topologia
física e a segunda considera ambas, a topologia física e a virtual, ou seja, analisa-se a rede
respectivamente sem agregação e com agregação de tráfego. A rede utilizada na simulação é a
rede NSFnet (Figura 2.11 a)). Os pedidos de conexão seguem um processo de Poisson e são
uniformemente distribuídos para todos os nós, sendo a rede submetida a uma carga de 60
erlangs. O tempo de permanência das conexões segue uma distribuição exponencial com tempo
médio de 60 s. A capacidade máxima de cada comprimento de onda é 10 Gbps. Cada solicitação
de conexão pode dispor de taxa de transmissão de m, 1 ≤ m ≤ g, com g = 4, geradas pela
seguinte Equação [54]:
Rc =

1/ c
g

∑1 / m

(3.1)

m =1

Onde a variável “c” assumiu valores pertencentes a três conjuntos diferentes: c = {1, 2, 3,
4}, c = {1, 1, 1, 1} e c = {4, 3, 2, 1} respectivamente para as conexões com taxa de transmissão
de 2,5 Gbps, 5,0 Gbps, 7,5 Gbps e 10 Gbps, As probabilidades calculadas pela Equação (3.1)
para os três conjuntos foram respectivamente: (48 %, 24 %, 16 % , 12%), (25%, 25%, 25% ,
25%) e (12%, 16%, 24% , 48% ). Por exemplo, se fosse adotada a distribuição referente ao
primeiro conjunto as solicitações seriam geradas com as seguintes probabilidades: 48% com taxa
de transmissão de 2,5 Gbps, 24 % com taxa de transmissão de 5 Gbps, 16% com taxa de
transmissão de 7,5 Gbps e 12% com taxa de transmissão de 10 Gbps. Tais probabilidades foram
implementadas de acordo com [54]. Detalhes desta implementação são apresentados no Capítulo
2. Para a rede analisada cada enlace unidirecional de fibra admite 4 comprimentos de onda,
todos os nós possuem capacidade de agregação e nenhuma capacidade de conversão de
comprimento de onda. Cada nó possui transmissores e receptores suficientes para
respectivamente originar e terminar uma conexão, ou seja, o bloqueio de uma conexão não
ocorrerá em virtude da falta de transmissores ou receptores em um nó e sim pela falta de outros
recursos (caminhos ópticos).
São geradas 100.000 conexões, utilizando a técnica de simulação por evento discreto.
Para a designação do comprimento de onda utiliza-se o algoritmo First – Fit [3]. As falhas
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acontecem entre as solicitações de conexão 50.000 e 60.000, sendo a probabilidade de falha de
um enlace da conexão de 2%. A simulação foi realizada em um PC com processador Intel Core 2
de 2,4 GHz, e memória RAM de 3,0 GB, sendo o software codificado em linguagem C.

4.2.1 ESQUEMAS DE RESTAURAÇÃO PROPOSTOS
Nesta seção implementamos um mecanismo, baseado em [68] para realizar o esquema
de restauração em uma rede óptica com duas camadas: a camada física constituída de enlaces
de fibras ópticas, OADMs e OXCs e a camada virtual constituída de enlaces virtuais interligando
os nós da rede. Cabe ressaltar que um enlace na topologia virtual pode atravessar vários enlaces
de fibras ópticas na camada física.
O mecanismo de restauração aqui apresentado difere de [68] por ser aplicado a um
grafo utilizando agregação de tráfego. Quando se leva em conta as topologias física e virtual a
presença da agregação

de tráfego executada na topologia virtual

propicia atender mais

intensamente as conexões que requeiram menores taxas de transmissão.
Os enlaces da camada física podem estar relacionados a um mesmo grupo de enlaces
com risco compartilhado (Shared Risk Link Group - SRLG) [67][68], sendo esta função
opcional na arquitetura GMPLS [72]. A rede NSFnet, com os respectivos grupos de enlaces
compartilhado, é apresentada na Figura 4.3. Os números especificados em azul dizem respeito a
cada grupo de enlace compartilhado. Como visto, anteriormente, um conjunto de enlaces
constitui um grupo de enlaces com risco compartilhado (SRLG) se compartilham um recurso
cuja falha pode afetar todos os enlaces do conjunto. Por exemplo, duas fibras ópticas instaladas
em um mesmo duto podem estar no mesmo SRLG. Um SRLG é identificado por um número de
32 bits que é único dentro do domínio de um protocolo de roteamento. Este conceito pode ser
empregado para a configuração de caminhos alternativos (backup). Estes caminhos não devem
compartilhar os recursos pertencentes aos enlaces, para os quais funcionam como proteção. Em
outras palavras, os enlaces utilizados pelos caminhos alternativos (backup) não devem possuir o
mesmo SRLG dos enlaces para os quais funcionam como proteção. Em geral, encontrar um par
de caminhos disjuntos quando se leva em conta o conceito de SRLG é mais complexo do que
encontrar um par de caminhos disjuntos. De fato, o primeiro é um problema NP-completo
[73][74] enquanto o último tem um tempo de solução polinomial [66]. Nesta definição de
nomenclatura, problemas com tempo de solução polinomial são problemas que podem ser
resolvidos deterministicamente por algoritmos de complexidade polinomial, em suma,
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representam a classe de problemas tratáveis. Para um problema que não possui algoritmo
polinomial, as soluções exatas podem somente ser encontradas quando o tamanho do problema é
pequeno ou com o uso de aproximações ou heurística em problemas maiores.
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FIGURA 4.3: Rede NSFnet com os respectivos grupos de enlaces de risco compartilhado
(SRLG) em azul .
O algoritmo utilizado está descrito abaixo e os fluxogramas das diferentes formas de
restauração estão descritos na Figura 4.4 e Figura 4.5.
O esquema de restauração é baseado no seguinte algoritmo:
1. Designe um canal óptico para a conexão.
2. Verifique se a conexão solicitada está dentro da faixa de solicitações na qual a
falha acontece, ou seja, entre 50.000 e 60.000. Se estiver, verifique se algum
enlace da conexão falhou. Caso isto ocorra a conexão tem necessidade de ser
restaurada.
3. Elimine do grafo os enlaces que falharam.
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4. Calcule o caminho SRLG- disjunto. Se tal caminho existir siga para o passo 6.
5. Escreva: Não existe caminho de backup.
6. Fim.
O passo 4 do algoritmo descrito acima, cujo objetivo é encontrar um par de caminhos
SRLG-disjuntos é implementado da seguinte forma:
1. Após um caminho óptico (caminho principal) ser encontrado para uma determinada
conexão e ser constatado que esta necessita ser restaurada, um novo caminho
SRLG-disjunto deve ser calculado. O algoritmo elimina todos os enlaces
percorridos pelo caminho principal e tenta calcular um novo caminho de backup.
Ou seja, todos os comprimentos de onda presentes nos enlaces utilizados pelo
caminho principal são retirados do grafo. Caso não seja possível achar um
caminho, o caminho principal não possui um caminho de backup SRLG-disjunto,
sendo necessário utilizar uma estratégia para achar um novo caminho de backup.
2. Com este intuito, apenas os comprimentos de onda utilizados pelo caminho
principal são retirados do grafo e um novo caminho de backup é calculado. Neste
sentido, tais caminhos podem possuir agora enlaces em comum. Cria-se o conjunto
Conflito-SRLG que é um vetor que armazenará os enlaces em comum entre os
caminhos principal e de backup. Entenda-se por “enlaces em comum” não apenas
os enlaces interligando os mesmos nós, mas também os que apresentam os mesmos
SRLG.
3. Os enlaces presentes no conjunto Conflito-SRLG são retirados do grafo. O
algoritmo tenta encontrar um novo caminho principal e um caminho backup SRLGdisjunto. O algoritmo termina quando ele encontra um par caminho principal e
caminho backup SRLG-disjunto ou falha em encontrar um novo caminho principal
ou um caminho de backup durante as iterações.
Quando um algoritmo falha em encontrar um par de caminhos principal e backup
SRLG-disjuntos para um dado par de nós origem-destino, pode-se dizer que o algoritmo caiu
em uma armadilha (trap).
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FIGURA 4.4: Fluxograma1: Restauração sem topologia virtual.
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FIGURA 4.5: Fluxograma2: Restauração com topologia física e topologia virtual.
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Estas armadilhas podem ser classificadas em armadilhas reais e armadilhas evitáveis. O
algoritmo encontra uma armadilha real quando não existe, na topologia presente, um par de
caminhos principal e de backup SRLG-disjuntos. Portanto uma armadilha real não pode ser
evitada por nenhum algoritmo. Por exemplo, na Figura 4.6 é impossível encontrar um par de
caminhos principal e de backup SRLG-disjuntos entre os nós 2 e 5, pois todos os caminhos
ópticos atravessam o mesmo enlace de fibra g6 na topologia física. Armadilhas evitáveis são
induzidas pelo algoritmo, ou seja, podem ser eliminadas por um algoritmo e não por outro, sendo
um campo fértil para pesquisas. Uma comparação em termos de armadilhas real e evitáveis
entre este algoritmo e vários outros pode ser encontrado em [68].

FIGURA 4.6: Topologia física e virtual utilizada para exemplificar a ocorrência de
armadilha (trap) real na qual um algoritmo pode cair, quando tenta calcular um par de
caminho principal e de backup SRLG-disjuntos.
Com o algoritmo descrito acima obtivemos o gráfico apresentado na Figura 4.7 que
apresenta a probabilidade de bloqueio da rede NSFnet levando-se em conta as topologias física
e virtual de forma conjunta e separada.
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FIGURA 4.7: Probabilidade de bloqueio das conexões roteadas na rede NSFnet levando-se
em conta as topologias física e virtual (agregação). A probabilidade de geração de conexões
foi de 48 % para 2,5 Gbps, 24 % para 5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps,
utilizando a política MrTF, 4 comprimentos de onda por enlace e carga de 60 erlangs. A
falha é permitida ocorrer entre o intervalo de 50.000 a 60.000 solicitações.
A Figura 4.7, como dito acima, apresenta a probabilidade de bloqueio para cada uma das
100.000 conexões quando se emprega os mecanismos de restauração na camada física e
restauração nas camadas física e virtual. A espessura das linhas dos gráficos deve-se à
quantidade de 100.000 pontos utilizados na confecção deste.
Pode-se observar que devido à topologia virtual apresentar uma maior alternativa de
caminhos, a probabilidade de bloqueio é menor do que quando se utiliza apenas a topologia
física de forma isolada. Esta afirmação é corroborada pelos gráficos mostrados na Figura 4.8 nos
quais são apresentadas a quantidade de conexões com necessidade de restauração atendida na
rede NSFnet levando-se em conta, no primeiro caso, apenas a topologia física (sem topologia
virtual) e no segundo ambas as topologias física e virtual. Em outras palavras, quando a
restauração é realizada apenas na camada física, a topologia virtual é eliminada, e não ocorre
agregação de trafego, já, quando ambas as camadas (física e virtual) são empregadas na
restauração, as conexões a serem restauradas podem fazer uso da agregação de tráfego.
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FIGURA 4.8: Número de conexões com sua necessidade de restauração atendida para a
rede NSFnet com a topologia virtual (com agregação de tráfego ) e sem a topologia virtual
( sem agregação de tráfego ). A probabilidade de geração de conexões foi de 48 % para 2,5
Gbps, 24 % para 5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps, utiliza-se a política
MrTF, 4 comprimentos de onda por enlace e carga de 60 erlangs.
A análise para as conexões com necessidade de restauração com diferentes taxas de
transmissão é apresentada nos gráficos descritos na Figura 4.9 e Figura 4.10. Pode-se observar
que a percentagem de conexões com a necessidade de restauração atendida vai diminuindo ao
mesmo tempo em que a taxa de transmissão aumenta. Este fato se explica pela presença de
agregação de tráfego na camada virtual, pois as conexões com menores taxas de transmissão
apresentam maior probabilidade de serem agregadas na topologia virtual. O gráfico apresentado
na Figura 4.11 sintetiza a discussão acima ao descrever as porcentagens das conexões com a
necessidade de restauração atendida para as diferentes taxas de transmissão. As Figuras 4.12 e
4.13 apresentam a mesma conclusão para diferentes probabilidades de geração das várias taxas
de transmissão utilizadas. Ressalta-se o fato que as conexões com taxa de transmissão de 10
Gbps apresentem o mesmo resultado nos gráficos mostrados nas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13.
Como esta taxa de transmissão ocupa a banda inteira de um comprimento de onda, torna-se
irrelevante o fato de se permitir ou não agregação na rede para as conexões com esta taxa a
serem restauradas.
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FIGURA 4.9: Número de conexões, distribuídas por largura de faixa com sua necessidade
de restauração atendida para a rede NSFnet sem a topologia virtual (sem agregação de
tráfego). A probabilidade de geração de conexões foi de 48 % para 2,5 Gbps, 24 % para
5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps, utilizando a política MrTF, 4
comprimentos de onda por enlace e 60 transmissores por nó e carga de 60 erlangs.

FIGURA 4.10: Número de conexões, distribuídas por largura de faixa com sua necessidade
de restauração atendida para a rede NSFnet com a topologia virtual (com agregação de
tráfego). A probabilidade de geração de conexões foi de 48 % para 2,5 Gbps, 24 % para
5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps, utilizando a política MrTF, 4
comprimentos de onda por enlace e carga de 60 erlangs.
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FIGURA 4.11: Porcentagem de conexões, distribuídas por diferentes taxas de transmissão
com sua necessidade de restauração atendida para a rede NSFnet com e sem a topologia
virtual. A probabilidade de geração de conexões foi de 48 % para 2,5 Gbps, 24 % para 5,0
Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, 4
comprimentos de onda por enlace e carga de 60 erlangs.

FIGURA 4.12: Porcentagem de conexões, distribuídas por diferentes taxas de transmissão
com sua necessidade de restauração atendida para a rede NSFnet com e sem a topologia
virtual. A probabilidade de geração de conexões foi de 12 % para 2,5 Gbps, 16% para 5,0
Gbps, 24 % para 7,5 Gbps e 48% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, 4
comprimentos de onda por enlace e carga de 60 erlangs.
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FIGURA 4.13: Porcentagem de conexões, distribuídas por diferentes taxas de transmissão
com sua necessidade de restauração atendida para a rede NSFnet com e sem a topologia
virtual. A probabilidade de geração de conexões foi de 25 % para 2,5 Gbps, 25% para 5,0
Gbps, 25 % para 7,5 Gbps e 25% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, 4
comprimentos de onda e por enlace e carga de 60 erlangs.

4.2.2

ANÁLISE DA IMPARCIALIDADE DA REDE (FAIRNESS)

A imparcialidade (fairness) quando a rede está submetida ao esquema de restauração
proposto neste capítulo pode ser analisada pelos gráficos apresentados na Figura 4.14,
Figura 4.15, Figura 4.16, Figura 4.17, Figura 4.18 e Figura 4.19. Esta análise considera a rede
NSFnet (Figura 2.11 a)), cada enlace unidirecional de fibra admite 4 comprimentos de onda,
todos os nós possuem capacidade de agregação e nenhuma capacidade de conversão de
comprimento de onda. Cada nó possui transmissores e receptores suficientes para
respectivamente originar e terminar uma conexão, ou seja, o bloqueio de uma conexão não
ocorrerá em virtude da falta de transmissores ou receptores em um nó e sim pela falta de outros
recursos (comprimentos de onda). Os pedidos de conexão seguem um processo de Poisson e são
uniformemente distribuídos para todos os nós, sendo a rede submetida a uma carga de 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55 e 60 erlangs. O tempo de permanência das conexões segue uma distribuição
exponencial com tempo médio de 60 s.
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FIGURA 4.14: Taxa de imparcialidade da rede (fairness) para probabilidade de falhas
variando de 2 a 50% com restauração na camada física na rede NSFnet. A probabilidade
de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e
12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de 100.000 conexões e 4
comprimentos de onda por enlace. Não se utiliza agregação de tráfego.

São geradas 100.000 conexões, utilizando a técnica de simulação por evento discreto.
Para a designação do comprimento de onda utiliza-se o algoritmo First – Fit [3]. As falhas
acontecem entre as solicitações de conexão 50.000 e 60.000, sendo a probabilidade de falha de
um enlace da conexão de 2%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50%. A probabilidade de geração de
tráfego foi de 48% para taxas de 2,5 Gbps, 24% para taxas de 5,0 Gbps, 16% para taxas de 7,5
Gbps e 12 % para taxas de 10 Gbps.
Como definido no capítulo anterior a janela de amostragem utilizada no CAC foi definida
como sendo a janela de 20.000 solicitações. Um estudo da atuação das janelas de amostragem
com restauração na camada física e nas camadas física e virtual é apresentada no Apêndice I.
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FIGURA 4.15: Taxa de imparcialidade da rede (fairness) para probabilidade de falhas
variando de 2 a 50% com restauração na camada física na rede NSFnet com probabilidade
de geração de tráfego 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e
12% para 10 Gbps, utilizando a política MrTF e geração de 100.000 conexões, 4
comprimentos de onda por enlace. Não é apresentado os dados da rede sem falhas. Não se
utiliza agregação de tráfego.
Os dados utilizados na construção dos gráficos desta seção estão descritos nas
Tabelas A.6 e A.7 presentes no Apêndice I.
A Figura 4.14 mostra a taxa de imparcialidade da rede (fairness) quando a restauração
está ativa apenas na camada física, ou seja, as conexões a serem restauradas não utilizam
agregação de tráfego, função esta executada pela camada virtual. Na Figura 4.14 observa-se
que a utilização do esquema de restauração na topologia física (sem topologia virtual) não
aumentou a imparcialidade da rede (fairness). A Figura 4.15 apresenta os dados da Figura 4.14
excetuando-se os dados da rede sem falhas e corrobora a conclusão anterior. Além disso,
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observa-se pelas Figuras 4.14 e 4.15 que

a utilização do mecanismo de CAC de fato

proporciona a melhora da imparcialidade (fairness) da rede.

FIGURA 4.16: Probabilidade de bloqueio para probabilidades de falhas variando de 2 a
50% com restauração na camada física na rede NSFnet. A probabilidade de geração de
tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10
Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de 100.000 conexões e 4 comprimentos de onda
por enlace. Não se utiliza agregação de tráfego.
Como visto, a restauração na camada física não utiliza a topologia virtual para a busca
de um novo caminho óptico, após algum enlace do caminho principal de uma conexão falhar.
Desta maneira, a agregação de tráfego, executada na camada virtual não é permitida para as
conexões a serem restauradas, como 48% das conexões geradas apresentam taxa de transmissão
de 2,5 Gbps e 10 % apresentam taxa de transmissão de 10 Gbps, haverá uma probabilidade
maior de bloqueio para as conexões com menor taxa de transmissão, resultando na diminuição
da taxa de imparcialidade da rede quando a probabilidade de falha da rede aumentar.
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FIGURA 4.17: Taxa de imparcialidade da rede (fairness) para probabilidade de falhas
variando de 2 a 50% com restauração na camada física e virtual na rede NSFnet com
probabilidade de geração de tráfego 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 % para
7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de 100.000 conexões e 4
comprimentos de onda por enlace. Apresenta os dados da rede sem falhas. Utiliza-se
agregação de tráfego.
A utilização do mecanismo CAC, sendo uma solução de compromisso, visa melhorar a
imparcialidade da rede acarretando um aumento da probabilidade de bloqueio desta. Este fato é
observado na Figura 4.16, na qual se utiliza a restauração apenas na camada física (sem
topologia virtual). Para uma carga de 60 erlangs a probabilidade de bloqueio para a rede sem
falhas e sem CAC (0,0942) aumentou 39,5 % quanto comparada com a rede com falhas de
50% e sem CAC (0,13134). Com a utilização do mecanismo de CAC e uma carga de 60 erlangs
a probabilidade de bloqueio da rede sem falhas (0,1430 - Apêndice I)

aumentou

51,9 %

quando comparada com a rede sem falhas e sem CAC (0,0942).
A Figura 4.17 mostra a imparcialidade da rede (fairness) quando a restauração está ativa
nas camadas física e virtual. De forma semelhante à Figura 4.14 este mecanismo de restauração
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diminuiu a imparcialidade da rede. Com os dados apresentados no Apêndice I verificamos que
para uma carga de 60 erlangs e sem a aplicação do mecanismo de CAC, a imparcialidade da rede
sem falhas é 17,64, já para a rede com falhas de 50 % a imparcialidade é de 8,77, caracterizando
uma diminuição de 49,5 %. Constata-se, por meio das Figuras 4.17 e 4.18 que a utilização do
mecanismo de CAC de fato proporciona a melhora da imparcialidade (fairness) da rede.

FIGURA 4.18: Taxa de imparcialidade da rede (fairness) para probabilidade de falhas
variando de 2 a 50% com restauração nas camadas física e virtual na rede NSFnet. A
probabilidade de geração de tráfego é 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 %
para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de 100.000
conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. Não apresenta os dados da rede sem falhas.
Utiliza-se agregação de tráfego.
Pode-se observar que o desempenho do mecanismo de restauração nas camadas física e
virtual é inferior em termos de diminuição da imparcialidade da rede quando se compara com a
restauração apenas na camada física. Este fato fica evidenciado quando se compara a Figura 4.15
e Figura 4.18.
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A restauração nas camadas física e virtual permite às conexões utilizarem a topologia
virtual e, conseqüentemente, a agregação de tráfego para a busca de um novo caminho, após
algum enlace do caminho principal de uma conexão falhar. Como 48% das conexões geradas
apresentam taxa de transmissão de 2,5 Gbps e 10 % apresentam taxa de transmissão de 10
Gbps, haverá uma probabilidade menor de bloqueio para as conexões com menores taxas de
transmissão, pois estas conexões farão uso mais intensivo da funcionalidade de agregação de
tráfego. Com menos conexões de taxa de transmissão de 2,5 Gbps bloqueadas a imparcialidade
da rede tende a aumentar quando se compara com o mecanismo de restauração na camada física.

FIGURA 4.19: Probabilidade de bloqueio para probabilidades de falhas variando de 2 a
50% com restauração nas camadas física e virtual na rede NSFnet. A probabilidade de
geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e
12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de 100.000 conexões e 4
comprimentos de onda por enlace. Utiliza-se agregação de tráfego.
Analisando os dados apresentados no Apêndice I, a Figura 4.16 e a Figura 4.19 pode-se
constatar que a probabilidade de bloqueio, com e sem o mecanismo de CAC, para uma rede
com restauração nas camadas física e virtual é menor quando comparada com a probabilidade
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de bloqueio da rede utilizando a restauração na camada física. Este fato deve-se à maior opção
de caminhos alternativos presentes no mecanismo de restauração nas camadas física e virtual
quando se tenta restaurar uma conexão. Os dados apresentados na Tabela 4.1 corroboram esta
afirmação. Para uma carga de 60 erlangs e utilizando-se o mecanismo de restauração nas
camadas física e virtual a probabilidade de bloqueio para a rede sem falhas e sem CAC (0,0942)
aumentou 18,6 % quanto comparada com a rede com falhas de 50% e sem CAC (0,11172), com
restauração na camada física o aumento foi de 39,4 % . Com a utilização do mecanismo de CAC
e uma carga de 60 erlangs a probabilidade de bloqueio da rede sem falhas (0,1430) aumentou
30,2 % quando comparada com a rede com falhas de 50% (0,18619). Este aumento ficou em
35,8 % para uma rede com o mecanismo de restauração na camada física.
TABELA 4.1:Percentual de aumento da probabilidade de bloqueio para os diferentes
mecanismos de restauração, para a rede NSFnet. Utilizando a política MrTF com geração
de 100.000 conexões e probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e 12%, 4
comprimentos de onda por enlace, e carga de 60 erlangs.
Restauração na camada física e virtual ‐ Sem CAC
Restauração na camada física ‐ Sem CAC
Restauração na camada física e virtual ‐ Com CAC
Restauração na camada física ‐ Com CAC

Sem falhas
0,0942
0,0942
0,1430
0,1430

Com 50 % de falhas Percentual de aumento
0,11172
18,6
0,13134
39,4
0,18619
30,2
0,19427
35,8

4.2.3 INFLUÊNCIA DO MECANISMO DE CAC NA TAXA DE
CONEXÕES RESTAURADAS
Nesta seção analisaremos a influência do mecanismo de CAC na taxa de conexões
restauradas e, para tanto definiremos o coeficiente de restauração (CR) como:
CR =

CNRA
CNR

(3.2)

onde CNRA é o número de conexões com necessidade de restauração atendida e CNR
representa o número de conexões com necessidade de restauração.
Os dados utilizados na construção dos gráficos desta seção estão descritos nas Tabelas
A.8 e A.9 presentes no Apêndice I. As Figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 mostram que a
presença do mecanismo de CAC aumentou o número de conexões restauradas, pois em todas
elas o coeficiente de restauração (CR) foi maior quando o CAC estava implementado na rede.
Como visto, a atuação do CAC independe do tipo de restauração empregado na rede,
apresentando a mesma tendência em todos os gráficos.
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a)

b)
FIGURA 4.20: Coeficiente de restauração probabilidade de falha de 2% na rede NSFnet.
A probabilidade de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0 Gbps, 16 %
para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de 100.000
conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. a) Com restauração na camada física (Sem
topologia virtual); b)Com restauração nas camadas física e virtual.
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a)

b)
FIGURA 4.21: Coeficiente de restauração probabilidade de falha de 10% na rede
NSFnet. A probabilidade de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0
Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de
100.000 conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. a) Com restauração na camada
física (Sem topologia virtual); b)Com restauração nas camadas física e virtual.
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a)

b)
FIGURA 4.22: Coeficiente de restauração probabilidade de falha de 20% na rede
NSFnet. A probabilidade de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0
Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de
100.000 conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. a) Com restauração na camada
física (Sem topologia virtual); b)Com restauração nas camadas física e virtual.
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a)

b)
FIGURA 4.23: Coeficiente de restauração probabilidade de falha de 30% na rede
NSFnet. A probabilidade de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0
Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de
100.000 conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. a) Com restauração na camada
física (Sem topologia virtual); b)Com restauração nas camadas física e virtual.
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a)

b)
FIGURA 4.24: Coeficiente de restauração probabilidade de falha de 40% na rede
NSFnet. A probabilidade de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0
Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de
100.000 conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. a) Com restauração na camada
física (Sem topologia virtual); b)Com restauração nas camadas física e virtual.
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a)

b)
FIGURA 4.25: Coeficiente de restauração probabilidade de falha de 50% na rede
NSFnet. A probabilidade de geração de tráfego é de 48 % para 2,5 Gbps, 24% para 5,0
Gbps, 16 % para 7,5 Gbps e 12% para 10 Gbps. Utiliza-se a política MrTF, geração de
100.000 conexões e 4 comprimentos de onda por enlace. a) Com restauração na camada
física (Sem topologia virtual); b)Com restauração nas camadas física e virtual.
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O mecanismo de CAC procura equalizar o número de conexões bloqueadas para as
diferentes taxas de transmissão, provocando uma diminuição e conseqüente melhora na
imparcialidade da rede. Como conseqüência haverá uma probabilidade de bloqueio maior na
rede. Quando houver necessidade de restauração de uma conexão haverá uma probabilidade
maior de sucesso na procura por uma nova rota, pois o CAC não bloqueia uma conexão por falta
de recursos (caminhos ópticos) e sim porque tal conexão ultrapassou a probabilidade de
aceitação calculada por ele. Em outras palavras, o fato de proporcionar uma probabilidade maior
de bloqueio na rede, favorece a restauração das conexões.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Neste capítulo apresentaremos a conclusão desta tese e sugestões para trabalhos futuros.

5.1 CONCLUSÕES
O contínuo aumento da demanda por taxas de transmissão mais elevadas e o
desenvolvimento de tecnologias (OADMs e OXCs), que permitirão rotear comprimentos de
onda, fazem com que a alocação e o gerenciamento eficaz dos recursos sejam fatores essenciais
para ampliar a eficiência e o desempenho das redes ópticas. Assim sendo, soluções eficientes
para o problema de alocação de recursos e roteamento de tráfego tornaram-se uma necessidade
imperiosa. Como dito anteriormente a contribuição desta tese consiste em discutir o
interrelacionamento entre funcionalidades tais como: agregação (grooming) de tráfego;
promoção de imparcialidade (fairness) da rede; mecanismos de restauração e alocação de
conversores em redes ópticas heterogêneas; funcionalidades estas, tratadas separadamente na
literatura. Com este intuito, elaborou-se a simulação de redes ópticas como, por exemplo, a Rede
NSFnet e Rede Nacional Italiana por meio de um modelo de grafo baseado em Zhu e Mukherjee
[28], utilizando duas camadas: a camada física e a camada virtual. O grafo apresentado difere de
[28] por implementar, para a designação do comprimento de onda, o algoritmo First – Fit (FF).
Além disso, quando a agregação de tráfego for utilizada, ou seja, quando a topologia virtual é
utilizada, a escolha dos enlaces nesta camada recairá sobre o enlace que apresentar a menor
largura de banda disponível, ou seja, sobre o canal o mais preenchido. Esta funcionalidade (bestfit) apresenta um bom desempenho, como visto em [38][53]. A manipulação de arestas do grafo
propiciou a análise de diferentes formas de composição da topologia da rede, contemplando
vários fatores de heterogeneidade, como número de transmissores e receptores em cada nó,
número de comprimentos de ondas em cada fibra e a capacidade de conversão de comprimentos
de onda e de agregação em cada nó.
Foi empregado o modelo de pares (peer), pois o compartilhamento de informações sobre
o estado da rede entre as duas camadas proporciona melhor uso dos recursos globais da rede,
enquanto o modelo coberto (overlay) leva à subutilização dos recursos. Embora este modelo de
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grafo possa ser utilizado para agregação de tráfego estático ou dinâmico, somente este último
tipo foi abordado nesta tese.
Buscando relacionar as

funcionalidades descritas anteriormente duas políticas de

agregação de tráfego são apresentadas e comparadas: Minimização da rota na topologia virtual
(MrTV) e Minimização da rota na topologia física (MrTF). A política MrTF apresentou uma
porcentagem de

tráfego bloqueado menor do que a política MrTV para diferentes

probabilidades de geração de tráfego e para diferentes redes, tais como a rede NSFnet e Rede
Nacional Italiana. Por este motivo a política MrTF foi utilizada como a política de agregação de
tráfego empregada nesta tese.
Como será preciso agregar solicitações de conexão requerendo diversos valores de taxas
de transmissão, aquelas que solicitam taxas de transmissão maiores tendem a exibir
probabilidade de bloqueio mais elevada do que as que requerem valores menores. No entanto,
podem-se equilibrar as probabilidades de bloqueio das diversas solicitações. Este processo é
conhecido por imparcialidade. Por este motivo um mecanismo de controle de admissão de
chamadas (call admission control–CAC) baseado em [38] foi implementado. O CAC, como
visto, melhorou a imparcialidade, porém aumentando a probabilidade de bloqueio da rede.
Todavia, as probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas de transmissão
utilizadas no CAC são avaliadas pelo conjunto de solicitações aceitas e bloqueadas desde que a
rede entrou em operação. Pode acontecer que este conjunto não reflita o verdadeiro estado da
rede para um dado momento específico. Em outras palavras, o algoritmo CAC visando garantir a
imparcialidade na rede, calcula a probabilidade de bloqueio das diferentes taxas de transmissão
existentes desde o momento em que a operação se iniciou até seu término. Este método é
utilizado em [38]. No entanto, pode acontecer que o cálculo das referidas probabilidades de
bloqueio não retratem o verdadeiro estado da rede. Com o objetivo de avaliar esta questão
variou-se o conjunto sobre o qual as probabilidades de bloqueio das diferentes classes de taxas
de transmissão são calculadas, implantou-se no software de simulação uma estrutura
denominada “janela deslizante” (rolling window) [2]. Esta estrutura, não presente em [38],
permite calcular as probabilidades de bloqueio das diferentes taxas de transmissão em qualquer
intervalo de solicitação de conexão que se queira. Como exemplo, quando o algoritmo CAC
utiliza uma “janela deslizante” de 10.000 solicitações, as probabilidades de bloqueio de cada
taxa de transmissão são avaliadas em cada intervalo de 10.000. Se a “janela deslizante” usada
for de 20.000 solicitações, as probabilidades de bloqueio de cada taxa de transmissão são
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avaliadas em cada intervalo de 20.000. Como resultado, a janela de 20.000 conexões foi
escolhida

por

apresentar

um

dos

melhores

compromissos

entre

probabilidade

de

bloqueio/imparcialidade.
Após definirmos e testarmos diferentes políticas de agregação de tráfego e
implementarmos um CAC, a aplicação de um mecanismos de restauração à política MrTF foi
analisada. Para tal, um algoritmo para encontrar caminhos disjuntos submetidos a um grupo de
enlaces com risco compartilhado (Shared Risk Link Group - SRLG) foi apresentado. Este
algoritmo é baseado em [68] e visa implementar o esquema de restauração em uma rede óptica
com duas camadas: a camada física constituída de enlaces de fibras ópticas, OADMs e OXCs e
a camada virtual constituída de enlaces virtuais interligando os nós da rede. O mecanismo de
restauração proposto em [68] não contempla o roteamento de uma conexão realizado em duas
camadas (virtual e física) nem utiliza agregação de tráfego, funcionalidades implementadas no
modelo de restauração proposto nesta tese. O esquema de restauração proposto aplica dois
métodos de restauração às conexões afetadas por uma falha. O primeiro método, denominado
restauração na camada física permite procurar um caminho alternativo para uma conexão
somente na topologia física da rede. Ou seja, não é permitida agregação de tráfego para esta
conexão. O segundo método denominado restauração nas camadas física e virtual permite
encontrar um caminho alternativo na topologia física e virtual. Portanto, a agregação de tráfego é
permitida, uma vez que só ocorre agregação de tráfego na topologia ou camada virtual.
Para e rede NSFnet e diferentes probabilidade de geração de taxas de transmissão
verificou-se que o mecanismo de restauração nas camadas física e virtual possibilitou atender
um maior número de conexões com necessidade de restauração do que o mecanismo de
restauração na

camada física. Além disso, não se observou um aumento da taxa de

imparcialidade da rede (fairness) quando a restauração está ativa apenas na camada física, ou
seja, as conexões a serem restauradas não utilizam agregação de tráfego, função esta executada
pela camada virtual. Constatou-se que a utilização do mecanismo de CAC de fato proporciona a
melhora da imparcialidade (fairness) da rede, sempre às custas de um aumento da probabilidade
de bloqueio da rede.
Pode-se observar que o desempenho do mecanismo de restauração nas camadas física e
virtual é inferior em termos de diminuição da imparcialidade da rede quando se compara com a
restauração apenas na camada física.
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Este fato se explica observando que a restauração nas camadas física e virtual permite às
conexões utilizarem a topologia virtual., isto é, a agregação de tráfego para a busca de um
novo caminho, após algum enlace do caminho principal de uma conexão falhar. Como 48% das
conexões geradas apresentam taxa de transmissão de 2,5 Gbps e 10 % apresentam taxa de
transmissão de 10 Gbps, haverá uma probabilidade menor de bloqueio para as conexões com
menores taxas de transmissão, pois estas conexões farão uso mais intensivo da funcionalidade de
agregação de tráfego. Com menor número de conexões de taxa de transmissão de 2,5 Gbps
bloqueadas a imparcialidade da rede tende a aumentar quando se compara com o mecanismo de
restauração na camada física.
Pode-se constatar que a probabilidade de bloqueio, com e sem o mecanismo de CAC,
para uma rede com restauração nas camadas física e virtual, é menor quando comparada com a
probabilidade de bloqueio da rede utilizando a restauração na camada física. A referida
diminuição da probabilidade de bloqueio deve-se à maior opção de caminhos alternativos
presentes no mecanismo de restauração nas camadas física e virtual quando se tenta restaurar
uma conexão. Para uma carga de 60 erlangs e utilizando-se o mecanismo de restauração nas
camadas física e virtual a probabilidade de bloqueio para a rede sem falhas e sem CAC (0,0942)
aumentou 18,6 % quanto comparada com a rede com falhas de 50% e sem CAC (0,11172), com
restauração na camada física o aumento foi de 39,4 % . Com a utilização do mecanismo de CAC
e uma carga de 60 erlangs a probabilidade de bloqueio da rede sem falhas (0,1430) aumentou
30,2 % quando comparada com a rede com falhas de 50% (0,18619). Este aumento ficou em
35,8 % para uma rede com o mecanismo de restauração na camada física.
A influência do mecanismo de CAC na taxa de conexões restauradas foi analisada e
constatou-se que a presença do mecanismo de CAC aumentou o número de conexões
restauradas, pois em todas elas o coeficiente de restauração (CR) foi maior quando o CAC estava
implementado na rede. Como visto, a atuação do CAC independe do tipo de restauração
empregado na rede, apresentando a mesma tendência para ambos, e da probabilidade de falha a
que uma rede esteja submetida. O mecanismo de CAC procura equalizar o número de conexões
bloqueadas para as diferentes taxas de transmissão, provocando uma diminuição e conseqüente
melhora na imparcialidade da rede. Como conseqüência haverá uma probabilidade de bloqueio
maior na rede. Quando houver necessidade de restauração de uma conexão haverá uma
probabilidade maior de sucesso na procura por uma nova rota, pois o CAC não bloqueia uma
conexão por falta de recursos (caminhos ópticos) e sim porque tal conexão ultrapassou a
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probabilidade de aceitação calculada por ele. Em outras palavras, o fato de proporcionar uma
probabilidade maior de bloqueio na rede favorece a restauração das conexões.
Nesta tese foi apresentado também um algoritmo utilizando o modelo de grafo para a
análise da implantação de conversores de comprimento de onda em redes heterogêneas. Uma
disponibilização estratégica dos conversores em alguns nós da rede pode tornar a probabilidade
de bloqueio global da rede bem próxima à de uma rede com conversores instalados em todos os
nós.[55].
O posicionamento dos conversores na rede, sugerido pelo algoritmo proposto nesta tese
busca evitar a dependência da distribuição dos conversores com a demanda de tráfego. Neste
sentido o algoritmo desenvolvido obtém uma distribuição única para os conversores na rede para
toda a faixa de demanda de tráfego utilizada na simulação. A métrica utilizada para selecionar os
nós da rede NSFnet a serem equipados com conversores de onda é o congestionamento de
enlaces de saída [3]. Assim, os nós que apresentarem maior congestionamento de seu enlace de
saída serão selecionados para serem equipados com conversor de comprimento de onda. Esta
métrica traduz-se pela soma das conexões que atravessam um nó, excetuadas as conexões que
originam ou terminam em um respectivo nó, pois estas não fazem uso de conversores de
comprimento de onda.
Para a carga de 60 erlangs observa-se que quando se equipa a rede com 2 conversores nos
respectivos (nós 4 e 10) a probabilidade de bloqueio tem uma queda de 11,27% quando
comparada com a rede sem conversão de comprimentos de onda. Com a mesma carga observase que quando se equipa a rede com 4 conversores (nós 4,10,9 e 6) a probabilidade de bloqueio
tem uma queda de 10,78%. Com seis nós equipados com conversores (4, 10, 9, 6,7 e 11) temos
uma queda de 15,07%, para oito nós (4, 10, 9, 6,7, 11,14 e 2) há uma queda de 20,05%, para dez
nós (4, 10, 9, 6,7, 11,14, 2, 3 e 12) a queda é de 20,44 %, para 12 nós (4, 10, 9, 6,7, 11,14, 2, 3,
12,13 e 1) a rede apresenta uma queda de 20,95% e para 14 (4, 10, 9, 6,7, 11,14, 2, 3, 12,13, 1, 5
e 8) temos uma queda de 21,75%. Conclui-se que, equipar a rede NSFnet com mais de 8
conversores de comprimentos de onda trará apenas um beneficio marginal na diminuição da
probabilidade de bloqueio da rede.
Verifica-se também que a colocação de conversores de comprimentos de onda na rede
NSFnet, não alterou significativamente a imparcialidade da rede. No entanto, a utilização dos
conversores propiciou a utilização do mecanismo de CAC com uma probabilidade de bloqueio
menor quando comparado com a rede sem conversores.
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
i)

Para a designação do comprimento de onda utiliza-se o algoritmo First – Fit (FF), no
entanto outras formas de designação de comprimentos de onda poderiam ser
implementadas.

ii) Os aspectos referentes às restrições da camada física como PMD (polarization mode
disperion) e ruído ASE (amplified spontaneous emission) poderiam ser
implementados.
iii) A utilização de conversão parcial, na qual apenas alguns comprimentos de onda fariam
uso de conversores de comprimento de onda e não apenas a conversão total, na qual
todos os comprimentos de onda fazem uso de conversores nos nós poderia ser
estudada.
iv) Implementar uma interface gráfica, tornando este programa desenvolvido em C em um
simulador de redes ópticas de fácil utilização.
v) Analisar a relação de mecanismos de restauração, imparcialidade da rede e conversores
de comprimentos de onda.
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APÊNDICE I
I.1 TÉCNICA DE SIMULAÇÃO POR EVENTO DISCRETO
A técnica convencional de emulação de tráfego em sistemas de telecomunicações é o
modelo de Poisson com suposição exponencial do tempo de retenção do recurso [1]. A Tabela

A.1 exemplifica a aplicação da técnica de simulação por evento discreto para cinco
conexões.
TABELA A.1: Técnica de simulação por evento discreto.
ID EVENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TEMPO EXPONENCIAL
0,412513

TEMPO DE DURAÇÃO
120,187497

3,19333

3,703988

0,88908

43,456578

1,77229

67,427391

1,31232

35,611037

TEMPO DO EVENTO
0,412513
120,60001
3,60584
7,309828
4,49492
47,951498
6,26721
73,694601
7,57953
43,190567

TIPO DO EVENTO
ALOCAÇÃO
DESALOCAÇÃO
ALOCAÇÃO
DESALOCAÇÃO
ALOCAÇÃO
DESALOCAÇÃO
ALOCAÇÃO
DESALOCAÇÃO
ALOCAÇÃO
DESALOCAÇÃO

CONEXÃO
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

As solicitações de conexões são divididas em eventos, para cada uma há um evento de
Alocação e Desalocação apresentados na Tabela A.1, na coluna denominada Tipo de Evento. O
Tempo Exponencial é calculado pela Equação A.1, utilizando a carga da rede em erlangs e um
número aleatoriamente gerado. O Tempo de Duração de uma conexão é calculado pela Equação
A.2. Convém ressaltar que o cálculo do Tempo Exponencial e o Tempo de Duração para cada
conexão emprega uma variável aleatória na geração de ambos. Esta variável assume valores no
intervalo de 0 < variável aleatória ≤ 1.

− ln( Numero aleatório)
(Carga em erlang / 60)

A.1

Tempo Duração = − ln( Numero aleatório) * 60

A.2

Tempo Exponencial =

Quando a solicitação para a primeira conexão chega, é criado o evento de alocação
número 1, a variável Tempo do sistema que estava zerada armazena o tempo exponencial de
0,412513 segundos. A variável Tempo de Duração armazena o tempo de duração para esta
conexão de 120,187497. Assim o evento 1(alocação) ocorrerá no tempo de 0,412513s e o e
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evento 2 (desalocação) ocorrerá no tempo 120,60001s (0,4125132

+ 120,187497). Para a

conexão 2 com tempo exponencial de 3,19333s, a variável Tempo do sistema apresenta o valor
de 3,60584s (0,4125132 + 3,19333), logo o evento 3 (alocação) ocorrerá neste tempo. A
variável Tempo de Duração armazena o valor de 3,703988s, sendo o evento 4 (desalocação)
designado para ocorrer no tempo 7,309828s (3,60584 + 3,703988). A terceira conexão apresenta
um tempo exponencial de 0,88908, a variável Tempo do sistema armazena o valor de 4,49492s
(3,60584 + 0,88908) , portanto o evento 5 (alocação) ocorrerá neste tempo. A variável Tempo
de Duração armazena o valor de 43,456578s, logo o evento 6 (desalocação) ocorrerá no tempo
47,951498s (4,49492 + 43,456578). Para a quarta conexão o tempo exponencial é de 1,77229s e
a variável Tempo do sistema armazena o valor de 6,26721s (4,49492 + 1,77229), logo o evento
7

(alocação) ocorrerá neste tempo. A variável Tempo de Duração armazena o valor de

67,427391s, sendo o evento 8 (desalocação) designado para ocorrer no tempo 73,694601s
(6,26721 + 67,427391). Para a conexão 5 o tempo exponencial é de 1,31232s, a variável Tempo
do sistema apresenta o valor de 7,57953s (6,26721 + 1,31232), logo o evento 9 (alocação)
ocorrerá neste tempo. A variável Tempo de Duração armazena o valor de 35,611037s, sendo o
evento 10 (desalocação) designado para ocorrer no tempo 43,190567 (7,57953 + 35,611037).

Após a construção da Tabela A.1 a coluna Tempo do Evento é classificada na
ordem do menor tempo para o maior, como resultado temos a Tabela A.2.
TABELA A.2: Técnica de simulação por evento discreto após a classificação.
ID EVENTO TEMPO DO EVENTO
TIPO DO EVENTO
CONEXÃO
1
0,412513
ALOCAÇÃO
1
3
3,60584
ALOCAÇÃO
2
5
4,49492
ALOCAÇÃO
3
7
6,26721
ALOCAÇÃO
4
4
7,309828
DESALOCAÇÃO
2
9
7,57953
ALOCAÇÃO
5
10
43,190567
DESALOCAÇÃO
5
6
47,951498
DESALOCAÇÃO
3
8
73,694601
DESALOCAÇÃO
4
2
120,60001
DESALOCAÇÃO
1

Convém ressaltar que este procedimento é executado para as 100.000 conexões
utilizadas na simulação.
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I.2 DEFINIÇÃO DO MECANISMO DE CONTROLE DE ADMISSÃO
DE CHAMADAS – CAC
Embora o conceito de CAC seja simples, um mecanismo de controle para assegurar a
imparcialidade resulta em degradação do desempenho em outras características da rede. As
requisições de alta capacidade de largura de banda tendem a ser bloqueadas mais freqüentemente
que aquelas de menor capacidade.
A imparcialidade (fairness) de capacidade de largura de banda é alcançada quando a
probabilidade de bloqueio de “c” requisições de taxa de transmissão “b” for igual a
probabilidade de bloqueio de “b” requisições de taxa de transmissão “c”. Se Pc for a
probabilidade de bloqueio de uma requisição de classe-c e Pb for a probabilidade de bloqueio de
uma requisição de classe-b, para se conseguir a imparcialidade de capacidade, a seguinte
condição deve ser satisfeita [26]:

1 − (1 − Pc ) b = 1 − (1 − Pb ) c ,

∀1 ≤ b, c ≤ g

A.1

onde g é igual ao número de classes de diferentes granularidades implementadas na
simulação.
O algoritmo do controle de admissão de conexão (Call Adimission Control – CAC)
deverá alcançar imparcialidade de capacidade e manter a probabilidade de bloqueio global em
nível aceitável. Não serão considerados casos para os quais a solicitação pode ser dividida em
taxas de transmissão ou entre enlaces. A probabilidade de bloqueio global da rede pode ser
definida em termos da probabilidade de bloqueio por unidade de taxa de transmissão. Quando a
imparcialidade é obtida considerando taxa de transmissão unitária (b =1), de acordo com A.1
tem-se que:

Pc = 1 − (1 − P1 ) c

A.2

ou

P1 = 1 − c 1 − Pc

A.3

Assim, utilizando (A.3) pode-se obter uma estimativa do valor de P1 em função de Pc .
Esta estimativa, Pc^ , é a probabilidade de bloqueio por unidade de taxa de transmissão de uma
classe de transmissão c. A estimativa da probabilidade de bloqueio global por unidade de taxa de
transmissão, P ^ , é dada por:
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g

P^ =

∑P
i =1
g

^

i

A.4

∑i
i =1

Geralmente, a imparcialidade afeta mais as requisições de maior ou menor capacidade
do que as requisições de capacidade intermediária.Uma estimativa aproximada pode ser obtida
utilizando apenas a probabilidade de bloqueio das taxas de transmissão mais elevadas e mais
baixas. A taxa de imparcialidade (Fairness Ratio – FR) é a relação entre a probabilidade de
bloqueio por unidade de taxa de transmissão para a solicitação de maior taxa, Pg^ , e a solicitação
de menor taxa, P1^ , assim:

FR =

Pg^
P1^

A.5

Se o valor de FR for maior que 1, o algoritmo favorece as solicitações com taxas
maiores em relação àquelas com taxas menores, e vice-versa. Se for próximo de 1, significa que
o algoritmo consegue estabelecer a imparcialidade da rede.
Desta forma o CAC torna-se um conjunto de decisões a serem tomadas para estabelecer
se uma solicitação de conexão será aceita ou rejeitada. Os mecanismos de CAC podem ser
usados conjuntamente com os esquemas de roteamento e designação de comprimentos de onda
para estabelecer imparcialidade entre as diversas solicitações, causando, no entanto, um aumento
na probabilidade de bloqueio da rede.
Como exemplo, apresentaremos o modo de se normalizar o gráfico da Figura 2.17 b)
para as classes CB1, CB2, CB3 e CB4 ou seja, a classe referente a taxa de transmissão de 2,5,
5,0, 7,5 e 10 Gbps. A Tabela A.3 apresenta o total de conexões geradas e bloqueadas para cada
taxa de transmissão utilizada na simulação. A linha denominada Probabilidade apresenta o valor
do quociente entre as conexões bloqueadas e geradas

para cada taxa de transmissão. As

probabilidades normalizadas para as classes CB1, CB2, CB3 e CB4 são calculadas
respectivamente pelas fórmulas A1.0, A1.1. A1.2 e A1.3.
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TABELA A.3: Probabilidades normalizadas referente à Figura 2.17.
2,5 Gbps
5,0Gbps
7,5 Gbps
10 Gbps
Geradas
47839
24174
15985
12002
Bloqueadas
3502
2906
3375
3462
Probabilidade
0,07321
0,12021
0,21113
0,28845
Probabilidade Normalizada
0,07321
0,06202
0,07599
0,08156

P1 = 0,07321

A1.0

P2 = 1 − 1 − 0,12021

A1.1

P3 = 1 − 3 1 − 0,21113

A1.2

P4 = 1 − 4 1 − 0,28845

A1.3

I.3 APRESENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CAC UTILIZANDO
DIFERENTES JANELAS DE AMOSTRAGEM QUANDO O
MECANISMO DE RESTAURAÇAO É UTILIZADO
Os dados apresentados nas Tabelas A.4 e A.5 mostram que as janelas de 10.000 e
20.000 solicitações apresentam médias de probabilidade de bloqueio e de tráfego bloqueado
menores do que as respectivas médias da janela de 100.000 conexões.

Os dados foram

calculados para a rede NSFnet , utilizando a política MrTF, com probabilidade de geração de
tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda por enlace.
Com o mecanismo de restauração na camada física (Tabela A.4) a média de tráfego
bloqueado para as janelas de 10.000 e 20.000 solicitações respectivamente foi 13,4% e 16,5%%
menor quando comparada com a média da janela de 100.000 solicitações. Já a média da
probabilidade de bloqueio foi 13,3% e 16,4% menor quando comparada com a média da janela
de 100.000 conexões.
Com o mecanismo de restauração nas camadas física e virtual a média de tráfego
bloqueado para as janelas de 10.000 e 20.000 solicitações respectivamente foi 72,5 % e 52,3%
menor quando comparada com a média da janela de 100.000 solicitações. Já a média da
probabilidade de bloqueio foi 7,7% e 8,8% menor quando comparada com a média da janela de
100.000 conexões. Ambas as janelas apresentam uma taxa de fairness próxima de um, no
entanto, a janela de 20.000 solicitações, de maneira similar ao proposto no capítulo foi a janela
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recomendada para a utilização do CAC aqui proposto, embora a janela de 30.000 solicitações
apresente um desempenho levemente superior. Assim a janela de 20.000 solicitações foi a
escolhida por apresentar melhor desempenho em redes diferentes (NSFnet e Rede Nacional
Italiana) com e sem mecanismos de restauração.
TABELA A.4: Influência do tamanho da janela na avaliação das diferentes probabilidades
de bloqueio e de tráfego bloqueado para as diferentes classes de larguras de faixas
empregadas na simulação na rede NSFnet. Utilizando a política MrTF com probabilidade
de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda por enlace e 60
transmissores por nó. O mecanismo de restauração utilizado é a restauração na camada
física.
Janelas
Rede NSFnet

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0,13702
0,17852

0,1339
0,175052
1,11

Com restauração na camada fisica

A 60 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
A 40 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
A 25 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
Média da Probabilidade de Bloqueio
Média da Probabilidade de
Tráfego Bloqueado

0,14687
0,19091
1,12

0,14817
0,1479
0,15693 0,15522 0,15033 0,13273
0,133
0,192928 0,192178 0,201196 0,199497 0,193708 0,175242 0,174879
1,04
1,12
1,09
1,03
1,05
1,17
1,14

1,10

0,07353 0,06069
0,0604
0,07978 0,08265 0,07736
0,0794
0,0809
0,08477
0,095403 0,078547 0,078102 0,102907 0,106582 0,099805 0,102374 0,104284 0,109224

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,08745
0,11264

1,00

0,00467 0,01015 0,00981 0,02213 0,03688 0,00805 0,02068
0,0199
0,02544
0,0338
0,006233 0,013243 0,012829 0,028782 0,047804 0,010482 0,026868 0,025841 0,033035 0,043816
1,17
1,02
1,04
1,01
1,00
0,99
1,00
0,99
1,00
1,00
0,07502 0,07300 0,07270 0,08628 0,09158 0,07858 0,07760 0,07793 0,08241 0,08505
0,097515 0,094906

0,09437 0,110962 0,117961 0,101332 0,101495 0,101668 0,106926 0,110503

TABELA A.5: Influência do tamanho da janela na avaliação das diferentes probabilidades
de bloqueio e de tráfego bloqueado para as diferentes classes de larguras de faixas
empregadas na simulação na rede NSFnet. Utilizando a política MrTF com probabilidade
de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda por enlace e 60
transmissores por nó. O mecanismo de restauração utilizado é restauração nas camadas
virtual e física.
Janelas
Rede NSFnet

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0,15643

0,14334

0,15706

70000

80000

90000

100000

0,13356

Com proteção nas camadas virtual e fisica

A 60 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
A 40 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
A 25 erlangs
Probabilidade de Bloqueio
Probabilidade de Tráfego Bloqueado
Fairness
Média da Probabilidade de Bloqueio
Média da Probabilidade de
Tráfego Bloqueado

0,15583
0,20197
1,10

0,13029

0,14681

0,14572

0,14166

0,13443

0,201471 0,187008 0,201522 0,173315

0,18945

0,188665

0,18408

0,176224 0,174931

0,07078

0,06771

0,091866 0,087462

1,04

1,06

1,00

1,03

1,23

1,06

1,07

1,08

1,13

1,11

0,06343

0,07776

0,08756

0,08566

0,08265

0,08379

0,08292

0,0859

0,08194

0,100279 0,112788 0,110372 0,106582 0,107993 0,106862 0,110681

1,11

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

0,0064
0,00646 0,00712 0,02068
0,0426
0,00555 0,01264 0,01861 0,02478 0,03146
0,008418 0,008532 0,009361 0,026868 0,055143 0,007275 0,016484 0,024216 0,032224 0,040824
1,08
1,1
1,07
1,00
0,99
1,03
1,02
1,00
1,00
0,99
0,07767 0,07687 0,07130 0,08517 0,08682 0,07934 0,08034 0,08135 0,08071 0,08364
0,10075

0,09916

0,09277

0,10956

0,11375

0,10237

0,10391

0,10543

0,10510

0,10881
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I.4 IMPLANTAÇÃO DO ALGORITMO DE ALOCAÇÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA FIRST-FIT (FF) NO MODELO DE
GRAFO
O modelo de grafo utilizado para simular a implantação do algoritmo de alocação de
comprimento de onda First-Fit (FF) está especificado na Figura AI.1. Supõe-se que o roteamento
esteja sendo executado apenas na camada do primeiro comprimento de onda (camada do
primeiro canal óptico). As arestas AdT (em verde) e AdR (em cinza) que simbolizam
respectivamente os transmissores e os receptores estão presentes apenas na camada do primeiro
canal óptico em todos os nós, forçando assim a restrição do mesmo comprimento de onda em
todo o caminho óptico designado a uma conexão.
Como visto no capítulo 2, a aresta AcV (em negrito) simboliza a topologia virtual. Na
Figura AI.1 a presença da aresta AcV significa que um canal óptico entre os nós 1 e 3 já foi
usado. Repare que entre os nós 1 e 3 não existe a aresta AiC referente ao comprimento de onda
λ1. Portanto, se o roteamento de um conexão estiver sendo executado na camada do primeiro
comprimento de onda, somente as arestas AcV que utilizam o comprimento de onda λ1 devem
ser mantidas. Caso contrário a conexão pode utilizar uma aresta AcV à qual foi alocado um
comprimento de onda diferente de λ1. Vale ressaltar que o roteamento é realizado por camadas,
ou seja, o caminho óptico para uma conexão é procurado na camada do λ1, se não houver um
caminho disponível, o caminho óptico é procurado na camada do λ2 e assim sucessivamente, até
se esgotarem as camadas de comprimentos de onda.
Como exemplo, se o roteamento estiver sendo executado na camada do segundo
comprimento de onda λ2 apenas as arestas AdT (em verde) e AdR (em cinza) referentes a esta
camada estarão presentes em todos os nós do grafo. As arestas AcV presentes na topologia
virtual são as que possuem apenas o comprimento de onda λ2. Se um caminho óptico não é
encontrado a conexão é bloqueada.
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FIGURA AI.1: Modelo de grafo utilizado para implementar o algoritmo de alocação de
comprimento de onda First-Fit. Supõe-se que o roteamento esteja sendo executado na
camada do primeiro comprimento de onda (primeiro canal óptico).

I.5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS
GRÁFICOS APRESENTADOS NA FIGURA 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,
3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.
A Tabela A.6 mostra os dados utilizados na construção dos gráficos apresentados na
Figura 3.14, Figura 3.15 e Figura 3.16. Já a Tabela A.7 mostra os dados utilizados na construção
dos gráficos apresentados na Figura 3.17, Figura 3.18 e Figura 3.19. As Tabelas A.8 e A.9
apresentam os dados utilizados na construção dos gráficos das Figuras 3.20, 3.21, 3.22, 3.23,
3.24 e 3.25.
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TABELA A.6: Dados utilizados para a construção dos gráficos apresentados na Figura
3.14 e Figura 3.15 e Figura 3.16. Utilizando a rede NSFnet, política MrTF com
probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda
por enlace. O mecanismo de restauração utilizado é restauração na camada física (Sem
topologia virtual).
Erlang

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,00001

0,0003

0,00001
0,00

0,0005
0,00

0,002918 0,009546 0,028993 0,054385 0,089891 0,121927 0,154802
8,36
16,34
19,53
18,28
19,95
18,89
17,64

0,0017

0,0056

0,01733

0,03292

0,05418

0,07404

0,0942

0,00001
0,00001

0,0003
0,0005

0,01071
0,014153

0,03438
0,04555

0

0

1,09

1,13

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC e sem falhas
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC e sem falhas
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,06652 0,10889 0,12458 0,13015 0,1430
0,085941 0,139654 0,159528 0,167905 0,186959
1,00
1,00
1,00
1,04
1,15

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 2%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00014 0,00056 0,00245 0,00812
0,0193
0,03556 0,05659
0,000136 0,000782 0,003784 0,012716 0,031228 0,057551 0,091645

0,12

1,43

3,71

3,65

6,06

7,16

8,30

0,07731
0,12485

0,09792
0,157942

8,56

9,16

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 2%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,0445
0,00014 0,01015 0,00828
0,000136 0,013243 0,011253 0,058086
0,12

1,02

1,30

1,04

0,07215
0,09321
1,00

0,11101 0,12333 0,13882 0,14817
0,142317 0,157988 0,177889 0,192928
1,00
1,00
1,01
1,12

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 10%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00138 0,00318 0,00722
0,001391 0,003544 0,009054

0,22

0,48

0,78

0,01412
0,01913

1,22

0,02746 0,04492 0,06247 0,08685 0,10527
0,039816 0,066732 0,095193 0,133417 0,162106

1,86

2,51

3,27

3,83

4,10

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 10%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00891 0,01031 0,01323 0,05161
0,011534 0,013451 0,017634 0,067023
0,97
1,01
1,15
1,02

0,07914
0,10212
1,00

0,11625 0,13393 0,14634 0,15965
0,148886 0,170622 0,187442 0,205661
0,99
0,98
1,02
1,06

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 20%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00385 0,00812
0,0132
0,02173 0,03608
0,003945 0,008796 0,014684 0,026388 0,047933

0,29

0,37

0,45

0,05378
0,076

0,69

1,01

1,67

0,05543
0,07142
0,98

0,09113
0,116475
0,96

0,1214
0,15412
0,95

0,07374 0,09519 0,11467
0,105598 0,141296 0,171871

1,89

2,60

3,01

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 20%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,01066 0,01089 0,02135
0,013747 0,013453 0,026657
0,95
0,72
0,76

0,14135 0,15987 0,16744
0,179278 0,203248 0,214209
0,96
0,99
1,03

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 30%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,0059
0,01138 0,01815 0,02862 0,04223 0,05903 0,07939
0,1032
0,005956 0,011817 0,020178 0,033834 0,054795 0,079759 0,112246 0,148373
0,27
0,31
0,43
0,61
0,98
1,23
1,70
2,02

0,12359
0,18158
2,53

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 30%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00766 0,01427 0,02034 0,07389 0,09674 0,13315
0,1513
0,17672 0,18398
0,009464 0,016874 0,024186 0,094399 0,123239 0,168226 0,191028 0,222203 0,231716
0,71
0,59
0,60
0,95
0,94
0,93
0,94
0,94
0,95

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 40%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00833 0,01486 0,02212 0,03277 0,04683 0,06508 0,08449 0,10704
0,008329 0,015583 0,023923 0,037706 0,058267 0,085795 0,117212 0,151049
0,26
0,32
0,39
0,51
0,78
1,07
1,50
1,76

0,12873
0,18482
2,01

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 40%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,01065 0,01776 0,02589
0,013248 0,021387 0,031071
0,81
0,62
0,61

0,06336
0,08041
0,89

0,10152 0,13675 0,15481 0,17213 0,18333
0,128468 0,172029 0,194525 0,216831 0,230676
0,91
0,91
0,92
0,95
0,93

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 50%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00992 0,01727 0,02547
0,0352
0,05006 0,06724 0,08852
0,1109
0,13134
0,009799 0,017376 0,027654 0,039951 0,061217 0,088226 0,118966 0,155329 0,186127
0,22
0,26
0,38
0,50
0,71
1,04
1,23
1,66
1,85

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 50%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,01389 0,02143 0,03588
0,0665
0,10485 0,13992 0,16191 0,18338 0,19427
0,016829 0,025106 0,045578 0,083911 0,132204 0,175836 0,202866 0,229104 0,243059
0,64
0,57
0,89
0,88
0,9
0,91
0,91
0,91
0,91
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TABELA A.7: Dados utilizados para a construção dos gráficos apresentados na Figura
3.17, Figura 3.18 e Figura 3.19. Utilizando a rede NSFnet, política MrTF com
probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda
por enlace. O mecanismo de restauração utilizado é a restauração nas camadas física e
virtual.
Erlang

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,0017

0,0056

0,01733

0,03292

0,05418

0,07404

0,0942

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC e sem falhas
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00001

0,0003

0,00001
0

0,0005
0

0,00001

0,0003

0,01071

0,03438

0,00001
0

0,0005
0

0,014153
1,09

0,04555
1,13

0,1430
0,06652 0,10889 0,12458 0,13015
0,085941 0,139654 0,159528 0,167905 0,186959
1,00
1,00
1,00
1,04
1,15

0,0015
0,00244
8,02

0,00705
0,01177
11,91

0,01824 0,03324 0,05463 0,07485 0,09553
0,030227 0,054859 0,089541 0,122935 0,155825
14,42
14,20
15,41
14,65
15,20

0,002918 0,009546 0,028993 0,054385 0,089891 0,121927 0,154802
8,36
16,34
19,53
18,28
19,95
18,89
17,64

Com topologia Virtual ‐ COM CAC e sem falhas
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 2%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00005 0,00041
0,000052 0,000683
0,50
6,66

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 2%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00007 0,00646 0,03797 0,05856
0,000089 0,008532 0,049196 0,075662
1,00
1,01
1,00
1,00

0,07132
0,09215
1,00

0,10064 0,12653 0,13792 0,15643
0,129173 0,161947 0,177217 0,201471
1,00
1,00
1,04
1,06

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 10%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00029 0,00129 0,00335 0,01026 0,02022 0,03953 0,05776 0,08014
0,0988
0,000276 0,001865 0,005217 0,016478 0,032881 0,064401 0,094149 0,129892 0,160078
0,13
1,95
4,50
6,14
8,93
9,48
12,28
10,61
11,99

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 10%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,0048
0,00871
0,0203
0,04274 0,07345
0,108
0,12065
0,006221 0,011422 0,026585 0,055665 0,094776 0,138493 0,155235
0,98
1,04
1,05
1,03
1,00
1,00
1,03

0,1515
0,19325
1,00

0,15842
0,20399
1,07

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 20%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00108 0,00267 0,00599 0,01233 0,02527
0,001454 0,003977 0,009181 0,019347 0,040871
1,29
2,18
3,21
4,67
8,02

0,04145
0,06694
8,86

0,06103 0,08267 0,10362
0,098409 0,133557 0,167298
9,55
11,04
11,62

0,0079
0,01682 0,02604 0,05243 0,07666
0,010218 0,021888 0,033987 0,068136 0,098885
0,97
1,01
1,04
1,03
1,00

0,11428
0,14631
0,99

0,13317 0,15549 0,16547
0,170225 0,198154 0,212854
1,00
1,00
1,07

0,00165
0,004
0,00829 0,01523
0,002286 0,005873 0,012657 0,023907
1,48
2,34
3,09
4,66

0,04495 0,06608 0,08582 0,10651
0,072681 0,105844 0,139021 0,171619
8,47
8,41
10,95
10,66

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 20%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 30%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,0291
0,0464
6,12

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 30%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00772 0,01083 0,01445 0,04675 0,08181 0,11771 0,13653 0,15016 0,17111
0,009972 0,014086 0,019156 0,061197 0,105337 0,150718 0,174387 0,191771 0,219983
0,95
1,00
1,13
1,06
1,00
0,99
1,00
1,00
1,07

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 40%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00247 0,00574 0,01039 0,01743
0,003566 0,008352 0,015812 0,026859
2,04
2,15
3,40
3,65

0,03121
0,04904
5,00

0,04806
0,07688
6,88

0,06834
0,109441
7,98

0,09128
0,14622
8,81

0,10926
0,17602
12,10

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 40%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00915
0,01178
0,95

0,0134
0,0288
0,05203
0,0839
0,12069 0,13927 0,16303
0,1708
0,017298 0,037621 0,067408 0,107974 0,154361 0,177825 0,207601 0,220324
0,96
1,04
1,01
0,99
0,99
0,99
1,00
1,09

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 50%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness

0,00402 0,00758 0,01271 0,02037
0,005602 0,011004 0,018981 0,031021
1,38
2,14
2,58
3,16

0,03275
0,05203
5,72

0,0505
0,07098
0,080355 0,113141
6,03
7,07

0,08908
0,14273
7,88

0,11172
0,178132
8,77

0,01078 0,01684
0,0352
0,0633
0,013901 0,021836 0,045734 0,081814
0,96
0,99
1,01
1,00

0,08799
0,11318
1,00

0,12445 0,13264 0,16619 0,18619
0,158979 0,169851 0,211288 0,235583
1,00
1,01
1,00
0,99

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 50%
Prob. Bloqueio
Prob. Trafego Bloqueado
Fairness
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TABELA A.8: Dados utilizados para a construção dos gráficos apresentados nas Figuras
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 . Utilizando a rede NSFnet, política MrTF com
probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda
por enlace. O mecanismo de restauração utilizado é restauração na camada física (Sem
topologia virtual).
Erlang

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

731

715

698

708

718

747

685

700

659

718
0,9822

694
0,9706

646
0,9255

580
0,8192

507
0,7061

473
0,6332

377
0,5504

308
0,4400

261
0,3961

731

718
0,9822

702
684
0,9744

719
689
0,9583

672
596
0,8869

641
529
0,8253

684
498
0,7281

684
435
0,6360

696
398
0,5718

661
278
0,4206

3129
2999
0,9585

3178
2920
0,9188

3168
2639
0,8330

3165
2400
0,7583

3142
2142
0,6817

3084
1879
0,6093

3005
1678
0,5584

3019
1454
0,4816

2988
1293
0,4327

3064
2971
0,9696

3126
2923
0,9351

3155
2759
0,8745

3137
2501
0,7973

3123
2248
0,7198

3088
2124
0,6878

3108
1879
0,6046

3020
1671
0,5533

2992
1487
0,4970

5286
4910
0,9289

5280
4530
0,8580

5291
4169
0,7879

5329
3793
0,7118

5319
3384
0,6362

5230
3049
0,5830

5233
2768
0,5290

5159
2559
0,4960

5053
2319
0,4589

5245
4959
0,9455

5282
4623
0,8752

5301
4314
0,8138

5302
4070
0,7676

5300
3746
0,7068

5303
3451
0,6508

5222
3165
0,6061

5133
2891
0,5632

5169
2705
0,5233

6644
6061
0,9123

6663
5579
0,8373

6720
5123
0,7624

6744
4571
0,6778

6717
4239
0,6311

6722
3861
0,5744

6589
3589
0,5447

6628
3212
0,4846

6459
3014
0,4666

6595
6085
0,9227

6746
5731
0,8495

6724
5230
0,7778

6674
4992
0,7480

6639
4673
0,7039

6628
4322
0,6521

6618
4055
0,6127

6746
3977
0,5895

6543
3532
0,5398

7633
6809
0,8920

7742
6306
0,8145

7714
5702
0,7392

7724
5132
0,6644

7748
4697
0,6062

7714
4311
0,5589

7694
4120
0,5355

7666
3804
0,4962

7603
3516
0,4624

7607
6945
0,9130

7696
6500
0,8446

7724
5979
0,7741

7683
5669
0,7379

7767
5371
0,6915

7719
4959
0,6424

7736
4754
0,6145

7673
4521
0,5892

7675
4231
0,5513

8460
7476
0,8837

8481
6808
0,8027

8484
6157
0,7257

8474
5615
0,6626

8467
5093
0,6015

8448
4812
0,5696

8434
4419
0,5240

8401
4056
0,4828

8391
3857
0,4597

8491
7604
0,8955

8463
6965
0,8230

8462
6693
0,7909

8472
6283
0,7416

8494
5896
0,6941

8475
5480
0,6466

8415
5120
0,6084

8404
4934
0,5871

8437
4690
0,5559

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC e sem falhas
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC e sem falhas
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 2%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 2%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 10%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 10%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 20%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 20%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 30%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 30%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 40%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 40%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ SEM CAC a 50%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Sem topologia Virtual ‐ COM CAC a 50%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração
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TABELA A.9: Dados utilizados para a construção dos gráficos apresentados nas Figuras
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25. Utilizando a rede NSFnet, política MrTF com
probabilidade de geração de tráfego de 48%, 24%, 16% e12%, 4 comprimentos de onda
por enlace. O mecanismo de restauração utilizado é a restauração nas camadas física e
virtual.
Erlang
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0

0
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0
0
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

746
742
0,9946

734
728
0,9918

718
693
0,9652

697
636
0,9125

691
613
0,8871

725
609
0,8400

696
531
0,7629

661
500
0,7564

616
472
0,7662

746
742
0,9946

694
689
0,9928

691
679
0,9826

668
640
0,9581

673
626
0,9302

724
642
0,8867

741
613
0,8273

676
546
0,8077

643
474
0,7372

3115
3088
0,9913

3055
2979
0,9751

3124
2986
0,9558

3126
2784
0,8906

3020
2633
0,8719

3020
2476
0,8199

2880
2310
0,8021

2910
2223
0,7639

2913
2172
0,7456

3084
3059
0,9919

3118
3061
0,9817

3172
3038
0,9578

3046
2866
0,9409

3012
2720
0,9031

3021
2604
0,8620

2930
2454
0,8375

2950
2436
0,8258

2881
2195
0,7619

5332
5229
0,9807

5341
5126
0,9597

5301
4912
0,9266

5225
4662
0,8922

5218
4472
0,8570

5141
4288
0,8341

49973
3999
0,0800

4966
3853
0,7759

4790
3643
0,7605

5302
5237
0,9877

5247
5118
0,9754

5339
5054
0,9466

5183
4824
0,9307

5151
4574
0,8880

5115
4377
0,8557

5059
4186
0,8274

4948
4003
0,8090

4912
3767
0,7669

6710
6552
0,9765

6706
6358
0,9481

6688
6103
0,9125

6713
5907
0,8799

6609
5565
0,8420

6481
5335
0,8232

6450
5110
0,7922

6274
4855
0,7738

6166
4683
0,7595

6650
6566
0,9874

6614
6405
0,9684

6707
6324
0,9429

6663
5983
0,8979

6652
5861
0,8811

6620
5581
0,8431

6456
5342
0,8274

6336
5110
0,8065

6278
4794
0,7636

7756
7516
0,9691

7718
7208
0,9339

7762
6963
0,8971

7722
6737
0,8724

7663
6323
0,8251

7558
6119
0,8096

7384
5746
0,7782

7278
5551
0,7627

7226
5516
0,7634

7705
7524
0,9765

7797
7429
0,9528

7734
7217
0,9332

7748
6910
0,8918

7618
6647
0,8725

7579
6414
0,8463

7487
6099
0,8146

7397
5857
0,7918

7277
5625
0,7730

8479
8095
0,9547

8534
7863
0,9214

8438
7447
0,8826

8415
7151
0,8498

8358
6894
0,8248

8207
6591
0,8031

8060
6240
0,7742

7999
6190
0,7738

7900
5905
0,7475

8447
8249
0,9766

8537
8095
0,9482

8469
7758
0,9160

8412
7468
0,8878

8338
7156
0,8582

8273
6845
0,8274

8175
6584
0,8054

8150
6486
0,7958

8076
6284
0,7781

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC e sem falhas
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC e sem falhas
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 2%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 2%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 10%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 10%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 20%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 20%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 30%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 30%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 40%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 40%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ SEM CAC a 50%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

Com topologia Virtual ‐ COM CAC a 50%
Conexões com necessidade de restauração
Conexões com necessidade de restauração atendidas
Coeficiente de restauração

