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Resumo

Atualmente a tecnologia de redes ópticas transparentes é apontada como a principal infraes-

trutura para suportar a crescente demanda de tráfego da Internet como também para prover

serviços de rede diferenciados para aplicações com exigentes requisitos de qualidade de ser-

viço (por exemplo, aplicações de e-science). Nesse contexto deve ser considerada a existência

de uma variedade de perfis de usuários com diferentes requisitos de qualidade. Isso sugere uma

provisão de serviços com garantias de qualidade de acordo com as necessidades de cada usuá-

rio. É importante, portanto, que os provedores de serviços de telecomunicações disponham

de uma metodologia e ferramentas de planejamento para assegurar uma provisão de serviços

diferenciada para cada classe de serviço. Tal planejamento é baseado nos requisitos definidos

nos contratos de nível de serviço e na necessidade de otimização dos recursos de rede. Esta

tese tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para o planejamento de redes

de circuitos ópticos transparentes com garantia de QoS no nível do usuário.

Palavras-chave: Redes Ópticas Transparentes, RWA, QoS, WDM.
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Abstract

Nowadays all-optical network technology is viewed as the main infrastructure to support the

increasing Internet traffic demand and to provide services for applications with higher requi-

rements of quality of service (e.g., e-science applications). In this new context, the issue of

various users profiles with distinct quality of service requirements should be addressed. This

suggests a customized service provision with guarantee of quality of service in accordance

with the requirements of each user. Therefore, it is important that the telecom service providers

have a useful methodology and planning tools to guarantee a differentiated service provision

for each class of services. Such planning must be in accordance with the service level agree-

ment and the required optical network resource optimization. This thesis has, as research goal,

the development of a methodology to plan all-optical networks in order to provide lightpaths

dynamically with guaranteed quality of service requirements.

Keywords: All-Optical Networks, RWA, QoS, WDM.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O crescimento do número de usuários da Internet e o surgimento de novas aplicações envol-

vendo voz e vídeo como vídeo sob demanda, teleconferência, imagens médicas de alta resolu-

ção etc., tem provocado um aumento considerável da demanda de banda passante nas redes de

transporte que constituem os backbones dos provedores de serviços de telecomunicações.

A Figura 1.1 mostra a taxa de crescimento anual do tráfego internacional de Internet (valo-

res médio e máximo) como também a taxa de crescimento da largura de banda da Internet entre

2005 e 2008.

Nota: Os dados refletem o tráfego sob a largura de banda da Internet de 
interconexões internacionais. 

Source: TeleGeography Research                                                    © 2008 PriMetrica, Inc. 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Figura 1.1 Taxa de crescimento do tráfego internacional da Internet (valores médio e máximo) e da
largura de banda entre 2005 e 2008). Adaptado de [1].

Com a análise do tráfego médio, por exemplo, percebe-se um crescimento de 74% no pe-
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ríodo de 2006. Mesmo no período de menor crescimento (ano de 2008) identifica-se um au-

mento relevante de 53% no tráfego médio. Estes números evidenciam um crescimento signifi-

cativo da demanda por largura de banda no âmbito da Internet nos últimos anos [1].

Recentemente surgiu uma nova geração de aplicações voltadas ao aproveitamento dos re-

cursos globais de computação, armazenamento e de rede, para viabilizar o desenvolvimento

de pesquisas colaborativas de forma global a grandes distâncias. O termo e-science tem sido

aplicado para referenciar aplicações desta natureza voltadas a estudos científicos que dependem

da utilização de recursos computacionais de alto desempenho e geram grandes quantidades de

dados, por exemplo, aplicações de física nuclear e de alta energia, astrofísica, energia de fusão,

bioinformática etc. Em geral tais aplicações necessitam transferir grandes volumes de dados

sob rigorosos requisitos de Quality of Service (QoS) das redes envolvidas. Exemplos de proje-

tos de e-science desenvolvidos em diferentes países são: Exploitation Switching Lightpath for

E-Science Application - ESLEA [3], Global Lambda Integrated Facility - GLIF [4], HOPI -

Hybrid Optical and Packet Infrastructure Project [5].

Com o objetivo de atender essa crescente demanda de tráfego com garantia de QoS tem sido

desenvolvida uma nova geração de redes de transporte de telecomunicações baseada em uma

infraestrutura óptica mais inteligente. A infraestrutura óptica é justificada por características

das fibras ópticas como grande largura de banda, baixa perda, imunidade a ruídos e a interfe-

rências eletromagnéticas, entre outras [6] [7]. Nesse contexto, espera-se uma maior capacidade

dos elementos da rede óptica em termos de processamento de protocolos de controle com o

objetivo de permitir flexibilidade e agilidade na provisão de serviços para atender a essa nova

realidade dos usuários.

A multiplexação de comprimentos de onda Wavelength Division Multiplexing (WDM) é

uma tecnologia que utiliza de forma mais eficiente a banda passante das fibras ópticas [8].

Dentro de uma única fibra são estabelecidos, simultaneamente, múltiplos canais ópticos que

operam em diferentes comprimentos de onda. Cada comprimento de onda pode atingir atu-

almente taxas de transmissão da ordem de 40 Gbps com equipamentos disponíveis comercial-

mente. Atualmente, existem basicamente duas variações de sistemas WDM: Dense Wavelength
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Division Multiplexing (DWDM) e o Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) . A

diferença básica entre as variações DWDM e CWDM é a densidade de comprimentos de onda

multiplexados em uma única fibra. Os sistemas DWDM são utilizados principalmente em redes

WAN (Wide Area Network) de alta capacidade enquanto que os sistemas CWDM, mais simples

e baratos, são usados tipicamente em redes Metropolitan Area Network (MAN).

As redes ópticas WDM podem ser classificadas em opacas ou transparentes. As redes

ópticas opacas realizam o roteamento de comprimentos de onda no domínio eletrônico. Neste

tipo de rede óptica são necessários conversores Opto-Eletro-Óptico (OEO) responsáveis por

converter o sinal óptico em sinal elétrico e vice–versa em cada nó da rede. Conversores OEO

têm o inconveniente de inserir atrasos de processamento, além de aumentar significativamente

o custo dos equipamentos. Nas redes ópticas transparentes, o roteamento de comprimentos

de onda é realizado no domínio óptico, eliminando a necessidade de conversores OEO e suas

limitações [8].

Em uma rede óptica transparente o sinal óptico é transmitido ao longo de nós intermediários

sem a realização de conversão para o domínio eletrônico. Desta forma, o custo associado de

uma comutação de alta velocidade em meio eletrônico é eliminado. Diferentes tecnologias

de comutação foram desenvolvidas com o objetivo de viabilizar o uso de redes ópticas WDM

sem a necessidade de se realizar o processamento eletrônico intermediário. As alternativas

existentes atualmente para a comutação em redes ópticas transparentes são: i) Comutação de

circuitos ópticos (Optical Circuit Switching (OCS)), ii) Comutação de pacotes ópticos (Optical

Packet Switching (OPS)) e iii) Comutação de rajadas ópticas (Optical Burst Switching (OBS)).

A tecnologia OCS é caracterizada pela reserva de recursos (comprimentos de onda) e pela

configuração das matrizes de comutação, dos nós envolvidos, na fase de estabelecimento do

circuito óptico (lightpath). Apesar da ineficiência em comunicações de curta duração, a comu-

tação OCS permite a reserva de recursos com garantia de QoS para comunicações no circuito

óptico.

A tecnologia OPS pode ser considerada uma alternativa mais eficiente quando o tráfego

for caracterizado por um alto dinamismo e pela multiplexação estatística de pacotes de dados
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com tamanho variável. Entretanto, na comutação OPS não existe uma reserva de recursos e,

consequentemente, é difícil garantir qualidade de serviço. Nesse tipo de comutação, os dados e

as informações de controle são enviados tipicamente na mesma banda (cabeçalho + carga útil),

havendo a necessidade de armazenar o pacote óptico e processar as informações do cabeçalho.

Somente depois disso o pacote óptico pode ser encaminhado pelos nós intermediários. Em

função do avanço ainda limitado nas áreas de processamento e armazenamento óptico essa

tecnologia de comutação óptica ainda não está suficientemente madura.

A tecnologia de comutação OBS trabalha com o envio de rajadas ópticas, uma espécie

de container que agrupa pacotes de dados a serem encaminhados para um mesmo destino.

Na comutação OBS um pacote de controle é enviado antes da rajada óptica com a intenção

de reservar a banda necessária e configurar as matrizes de comutação ao longo do caminho.

Tipicamente, a rajada óptica é enviada sem a confirmação da reserva dos recursos. Isto significa

que sempre a rajada óptica será enviada sem a garantia do sucesso no seu encaminhamento [9].

A comutação de rajadas ópticas pode ser uma alternativa para a transmissão de dados através

de uma rede óptica transparente com o objetivo de prover uma infraestrutura de transporte

flexível para o encaminhamento de pequenos volumes de tráfego quando os requisitos de QoS

são baixos.

Uma variação das tecnologias acima citadas é o uso de arquiteturas híbridas que permitem

em uma mesma rede a comutação de circuitos ou de rajadas ópticas. Neste tipo de arquitetura

de comutação óptica é necessária a identificação prévia da característica do tráfego para decidir

qual técnica de comutação deve ser utilizada [10].

Dentre essas alternativas, a tecnologia de comutação óptica mais amadurecida atualmente

é a comutação de circuitos ópticos. Sua capacidade de reservar recursos é uma característica

que posiciona a tecnologia OCS em vantagem quando o objetivo é garantir QoS. O foco deste

trabalho de pesquisa está nas redes ópticas transparentes com comutação de circuitos ópticos.

Atualmente, a maioria das redes ópticas de transporte é caracterizada pela provisão de cir-

cuitos ópticos estáticos associados a uma demanda de tráfego pré-estabelecida das redes clien-

tes. Com o avanço das redes de acesso banda larga e de aplicações cada vez mais sofisticadas,
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caracterizadas por um tráfego dinâmico e por exigentes requisitos de QoS, surge a necessi-

dade de se estabelecer circuitos ópticos dinamicamente. Isto implica em uma capacidade de

reconfiguração dinâmica dos comutadores ópticos também chamados de Optical crossCon-

nect (OXC). Neste contexto, a International Telecommunications Union (ITU-T) propõe uma

arquitetura de controle para rede de transporte caracterizada pela capacidade de comutação

automática chamada de Automatically Switched Optical Networks (ASON). Na arquitetura

de rede ASON o Plano de Controle é separado do Plano de Dados e do Plano de Gerência. O

Plano de Controle deve prover o estabelecimento de circuitos ópticos de forma rápida e eficiente

além de realizar funções para a recuperação de falhas. No âmbito do Internet Engineering Task

Force (IETF) foram definidas RFCs que estendem o Multiprotocol Label Switched (MPLS)

criando o Generalized MultiProtocol Label Switched (GMPLS) para suportar comutação de

camada 2, Time Division Multiplexing (TDM), comutação de comprimento de onda e comuta-

ção de fibra [11]. O GMPLS pode ser visto como um Plano de Controle contendo um conjunto

de protocolos de sinalização e roteamento. Os protocolos de sinalização são responsáveis pelas

trocas de mensagens para estabelecer, manter, modificar e finalizar um circuito óptico no Plano

de Dados (por exemplo Constraint-based Routing Label Distribution Protocol (CR-LDP) e

Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering (RSVP-TE)). Já os protocolos de rotea-

mento são responsáveis pela distribuição das informações da rede necessárias para a escolha de

um circuito óptico (por exemplo Open Shortest Path First - Traffic Engineering (OSPF-TE)).

Trabalhos têm sido desenvolvidos considerando a arquitetura ASON operando em conjunto

com os protocolos de sinalização e controle do GMPLS [12].

1.1 Proposta de Pesquisa

Diversas linhas de investigação podem ser seguidas no contexto das redes ópticas transparentes.

A Figura 1.2 ilustra algumas das principais áreas de pesquisa no universo das redes de circuitos

ópticos transparentes, destacando (elipses preenchidas na cor azul) aquelas que são estudadas

no escopo desta tese.
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Figura 1.2 Cenário considerado.
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O cenário considerado nesta tese é o de uma rede de circuitos ópticos transparentes que

opera sob um tráfego dinâmico. Neste contexto são exploradas características como a capaci-

dade de conversão de comprimento de onda, sobrevivência à falhas e diferenciação de serviço.

Tais características são relacionadas ao problema do roteamento e alocação de comprimento

de onda que deve ser resolvido para o estabelecimento de um circuito óptico (Fig. 1.2). Os

estudos aqui desenvolvidos estão focados nas estratégias de otimização de recursos, cujo ob-

jetivo é atender um número maior de usuários e/ou garantir a QoS. Portanto os protocolos de

sinalização e roteamento do Plano de Controle são abstraídos. Assume-se que os protocolos

de sinalização e roteamento funcionam sem problemas e que a base de dados que contém as

informações sobre os recursos da rede está sempre atualizada.

A principal contribuição desta tese está voltada para o planejamento da rede óptica transpa-

rente no sentido de relacionar o conjunto de recursos disponíveis e a sua capacidade em atender

usuários com a garantia da qualidade de serviço. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia

que integra, em um mesmo cenário, problemas relevantes no contexto das redes de circuitos

ópticos transparentes. São eles: roteamento e alocação de comprimento de onda (Routing and

Wavelength Assignment (RWA)), posicionamento de conversores de comprimento de onda, so-

brevivência em redes ópticas transparentes e diferenciação de serviço.

A metodologia proposta tem como objetivo auxiliar o planejamento da rede óptica na esco-

lha de quais estratégias de otimização (algoritmos de alocação e roteamento de comprimento

de onda, técnicas de sobrevivência etc.) devem ser empregadas no atendimento de usuários

pertencentes às diferentes classes de serviço previstas. Essa metodologia é baseada em estu-

dos de simulação que possibilitam a operadora de rede conhecer seus limites em termos do

número máximo ideal de usuários sob pena de não garantir os níveis de qualidade de serviço

contratados.

Neste novo contexto de circuitos ópticos transparentes e dinâmicos a operadora da rede

precisa encontrar respostas para questões de planejamento. Por exemplo, como deve ser feito

o planejamento das estratégias de otimização de recursos da rede considerando um dada topo-

logia de rede com diferentes usuários em termos de requisitos de qualidade de serviço? Quais
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algoritmos RWA e técnicas de sobrevivência devem ser utilizadas de forma a garantir os requi-

sitos de qualidade para diferentes classes de serviço de usuários? Por exemplo, garantir que as

recuperações de conexões afetadas por rupturas de enlace de fibra sejam feitas em até 50 ms e

admissões de novas conexões em até 1 minuto. Quantos usuários de uma determinada classe de

serviço podem ser atendidos em cada nó da rede com garantia de QoS? Essas e outras questões

podem ser respondidas com a aplicação da metodologia proposta no Capítulo 5.

Apesar de não ser o objetivo desta tese, foi desenvolvida a ferramenta de simulação TO-

NetS para apoiar a metodologia proposta e viabilizar os estudos de avaliação de desempenho

que convergiram para o desdobramento desta tese. As principais contribuições em torno da

ferramenta TONetS foram publicadas em [13], [14], [15]. A ferramenta TONetS é descrita no

Capítulo 2.

Na primeira fase deste trabalho de doutorado, cada um desses problemas foi estudado se-

paradamente resultando em algumas contribuições particulares que impulsionaram o desdobra-

mento desta tese. Diante da importância de cada problema para o entendimento da metodologia

proposta, da complexidade de cada problema e do interesse de apresentar também as principais

contribuições particulares, foi destinado um capítulo para cada um deles.

1.2 Organização da Tese e Contribuições

Capítulo 2 — Roteamento e Alocação de Comprimento de Onda — discute separadamente os

subproblemas do roteamento e da alocação de comprimento do onda e lista os principais tra-

balhos relacionados. Em torno do problema RWA é investigado o problema da justiça no aten-

dimento dos circuitos ópticos. Nesse contexto é proposta uma análise pioneira que considera

a probabilidade de bloqueio de cada par de nós origem e destino individualmente. Baseada na

análise individual da probabilidade de bloqueio de cada par de nós origem e destino é proposta

a estratégia de alocação de comprimento de onda Fair-Fit que define privilégios na utilização

dos comprimentos de onda com o objetivo de tornar o atendimento de circuitos mais justo. As

principais contribuições deste capítulo foram publicadas em [16].
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Capítulo 3 — Conversores de Comprimento de Onda — apresenta os conceitos relacio-

nados à capacidade de conversão de comprimento de onda e às arquiteturas de conversão de

comprimento de onda relacionadas. Propõe a estratégia de posicionamento de conversores

de comprimento de onda para arquiteturas com capacidade de conversão esparsa parcial, cha-

mada First Load Priority - FLP. Além disso, são feitos estudos de avaliação de desempenho

da estratégia FLP comparando o seu desempenho com outra proposta de posicionamento de

conversores de comprimento de onda. As principais contribuições relacionadas a este capítulo

foram publicadas em [13], [17], [18], [19], [20].

Capítulo 4 — Sobrevivência em Redes Ópticas — Descreve os principais mecanismos para

prover habilidade de sobrevivência em uma rede óptica transparente destacando suas vantagens

e desvantagens. Apresenta um estudo de avaliação de desempenho de serviços de sobrevivência

em redes ópticas que considera um conjunto amplo de métricas e propõe a estratégia Adaptive

Survivability que possui um comportamento híbrido entre os mecanismos de proteção e res-

tauração. As principais contribuições relacionadas a este capítulo foram publicadas em [21],

[22].

Capítulo 5 — Metodologia para Planejamento de Redes de Circuitos Ópticos Transparentes

e Dinâmicos com Garantia de QoS — Apresenta a metodologia proposta para auxiliar o pla-

nejamento de redes de circuitos ópticos transparentes e dinâmicos com garantia de QoS. Essa

metodologia é baseada em estudos de simulação e contempla uma modelagem e um conjunto

de métricas apropriadas para tal finalidade. Destaca-se neste capítulo a necessidade de se pla-

nejar a rede com base nas métricas de tempo de espera na admissão das conexões, capacidade

de sobrevivência da rede e tempo de recuperação das conexões.

Capítulo 6 — Planejamento de Redes de Circuitos Ópticos Transparentes e Dinâmicos com

Garantia de QoS— Neste Capítulo a metodologia proposta no Capítulo 5 é utilizada em estudos

de planejamento considerando as topologias das redes NSFnet e RNP. As principais técnicas e

idéias propostas nos Capítulos 2, 3 e 4 são aplicadas nos estudos de planejamento desenvolvidos

neste Capítulo.

Capítulo 7 — Conclusão — apresenta as conclusões e a proposta de trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2

ROTEAMENTO E ALOCAÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA

Este capítulo apresenta o problema do roteamento e alocação de comprimentos de onda no con-

texto das redes de circuitos ópticos transparentes. É apresentado um estudo onde são discutidas

técnicas de classificação de conexões e alocação de comprimentos de onda para minimizar

o problema de injustiça no atendimento das conexões ópticas. Em especial, destaca-se a es-

tratégia de classificação e alocação Fair-Fit e uma análise pioneira baseada na probabilidade

de bloqueio de cada combinação de par origem e destino. As principais contribuições deste

capítulo foram publicadas em [16].

2.1 Rede de Circuitos Ópticos Transparentes

Uma rede óptica transparente é formada basicamente por nós ópticos e enlaces de fibras ópti-

cas. Os nós ópticos são interconectados por enlaces de fibras ópticas formando uma topologia

física que é utilizada para prover o estabelecimento de circuitos ópticos, também chamados de

lightpaths. A Figura 2.1a ilustra a rede óptica transparente com comutação de circuitos.

Um circuito óptico pode ser visto como a utilização efetiva de um ou alguns comprimentos

de onda em um conjunto de enlaces, provendo uma conexão de um nó de origem para um nó

de destino. Esse par de nós (origem, destino) utiliza a rede óptica para transmissão e recepção

de dados. Os circuitos ópticos são simples canais de grande largura de banda que transportam

dados em altas taxas de transmissão (por exemplo 40 Gbps).

Um nó da rede óptica é composto basicamente por portas de tronco, portas locais, multiple-
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xadores/demultiplexadores e um OXC, como ilustra a Figura 2.1b.

1 
2 3 

6 5 

4 

Usuários da rede óptica 

o 

d 

o 

d 

o 

d 

Comutador 
Óptico 

w 
2 

Comutador 
Óptico 

w 
3 

Comutador 
Óptico 

w 
1 

. . . . . . 

Do cliente 
( add ) 

Para o cliente 
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2,  
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3 
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w 1,  w 2,  w 3 
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w 

1,  
w 

2,  
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w 1,  w 2,  w 3 
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w 1,  w 2,  w 3 

Fibra 
w 

1,  
w 

2,  
w 

3 

OXC 

Portas locais 

Portas de tronco Portas de tronco a) b) 

Figura 2.1 a) Rede Óptica transparente. b) Nó óptico e seus principais componentes.

Um nó óptico pode iniciar, finalizar ou ser intermediário de um circuito óptico. As portas

locais são utilizadas para que os usuários da rede óptica possam originar (add) ou ser o des-

tinatário (drop) de um circuito óptico. Um nó óptico utiliza as portas locais somente quando

for origem ou destino de um circuito óptico. As portas de tronco fazem a interconexão entre

nós adjacentes de acordo com a topologia da rede. Essas portas são utilizadas para que o sinal

óptico possa sair de um determinado nó e chegar a um outro nó adjacente e vice-versa. Os com-

primentos de onda multiplexados que chegam por uma porta de entrada precisam ser separados

espacialmente para que possam ser comutados de forma independente (Fig. 2.1b), uma vez que

eles podem seguir rotas diferentes. Da forma inversa, após a realização da comutação, os com-

primentos de onda que compartilham uma mesma saída precisam ser novamente multiplexados

em uma única fibra óptica.

O OXC é um elemento de rede óptica que tem a função de comutar um comprimento de

onda de uma porta de entrada para uma outra porta de saída. Esta função é fundamental para

definir o caminho/ rota a ser utilizada por um circuito óptico. OXCs de nós intermediários de

um circuito óptico realizam a comutação entre as portas de tronco. OXCs de nós de origem ou

de destino de um circuito óptico realizam comutação entre portas locais e portas de tronco para
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2.1 REDE DE CIRCUITOS ÓPTICOS TRANSPARENTES

que um usuário da rede óptica envie (add) ou receba (drop) informações através dos circuitos

ópticos.

Cada enlace óptico pode suportar um número específico de comprimentos de onda. Um

padrão usual definido atualmente pela ITU-T (ITU-T Recommendation G.698.1) especifica um

máximo de 40 comprimentos de onda para cada fibra.

Para se estabelecer um circuito óptico em uma rede óptica transparente é necessário escolher

uma rota e um comprimento de onda que ligue o nó de origem ao nó de destino. Este problema

é conhecido como Routing and Wavelength Assigment - (RWA). Rotear e alocar comprimentos

de onda são fatores importantes na tentativa de otimizar a utilização dos recursos das redes

ópticas transparentes.

O tráfego em uma rede óptica transparente pode ser classificado em estático ou dinâmico.

No caso de tráfego estático os pares de nós origem e destino são conhecidos previamente. Neste

caso, os recursos necessários (comprimentos de onda) para se estabelecer cada circuito óptico

são alocados off-line numa fase de planejamento da rede óptica. No início da operação da rede

todos os circuitos ópticos já estão estabelecidos e assim permanecem. Por outro lado, no caso de

tráfego dinâmico, os circuitos ópticos são estabelecidos e finalizados dinamicamente, de acordo

com as requisições dos usuários da rede óptica. Tal dinamismo impossibilita o conhecimento

de quais e quantos circuitos serão requisitados em um determinado instante de tempo. Logo, a

demanda de circuitos ópticos pode ser momentaneamente superior à capacidade da rede óptica

em termos de enlaces ópticos (fibras e comprimentos de onda). Uma requisição de circuito

óptico pode ser atendida somente se existirem recursos disponíveis na rede. No processo de

estabelecimento de um circuito óptico, um comprimento de onda é alocado e deve permanecer

ocupado durante o período de tempo que o circuito estiver ativo. Devido ao número limitado

de comprimentos de onda, alguns circuitos ópticos podem não ser estabelecidos, gerando o

bloqueio por ausência de comprimentos de onda livre [8].

O problema RWA pode ser classificado em RWA estático ou RWA dinâmico segundo o

tipo de tráfego. O objetivo do RWA estático é minimizar os recursos (comprimentos de onda)

necessários para atender a um conjunto finito de circuitos ópticos conhecidos previamente. Na
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2.1 REDE DE CIRCUITOS ÓPTICOS TRANSPARENTES

verdade, o problema RWA estático é um problema de dimensionamento de recursos em redes

ópticas com conexões estabelecidas de maneira estática. Já no problema RWA dinâmico, o

objetivo é rotear e alocar comprimentos de onda minimizando a probabilidade de bloqueio de

futuras conexões, dado um conjunto finito de comprimentos de onda disponíveis. No RWA

dinâmico os algoritmos devem apresentar baixa complexidade computacional, uma vez que as

escolhas das rotas e dos comprimentos de onda são feitas em tempo de execução [23]. Neste

trabalho de doutorado são apresentados estudos e propostas orientadas para a solução do pro-

blema RWA dinâmico, mais compatível com os requisitos de flexibilidade das modernas redes

de transporte ópticas.

O problema RWA estático pode ser formulado como um problema de programação linear

inteira mista que é um problema NP-completo. O Problema RWA dinâmico é ainda mais difícil

de ser resolvido, e por isso geralmente são utilizados métodos heurísticos [23]. Por motivos

de simplificação, o problema RWA é geralmente dividido em dois subproblemas, o problema

de roteamento e o problema de alocação de comprimento de onda. A Figura 2.2 ilustra cada

um dos subproblemas. Nesse exemplo é feita uma requisição de circuito óptico do Nó 1 para

o Nó 3. Para o estabelecimento do circuito é necessário, inicialmente, decidir qual rota deve

ser utilizada. No exemplo da Figura 2.2, existem duas alternativas de rota (Nó 1, Nó 2 e Nó 3

ou Nó 1, Nó 4 e Nó 3). A escolha da rota é feita por um algoritmo de roteamento [23]. Após

escolher a rota, o próximo passo é alocar um comprimento de onda dentre os comprimentos de

onda livres (vermelho e azul) na rota escolhida. A escolha do comprimento de onda é função

do algoritmo de alocação de comprimento de onda [24]. No exemplo da Figura 2.2, a Rota 1

(Nó 1, Nó 2 e Nó 3) e o comprimento de onda azul são escolhidos para o estabelecimento do

circuito em questão, viabilizando a conexão do Nó 1 para o Nó 3.

Uma topologia de rede arbitrária têm N nós e E enlaces. Os N nós são rotulados de 1,

2, ..., N. Nesta tese, assume-se que entre dois nós adjacentes existe um enlace bidirecional

composto por um par de fibras ópticas. Cada uma delas é utilizada para transmissão em sentidos

diferentes. A notação ebi(o,k) é utilizada para fazer referência ao enlace bidirecional que liga

diretamente os nós o e k sem distinção do sentido de transmissão (ebi(o,k) = ebi(k,o)). Um
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2 

1  3 

4 

2 

1  3 

4 

Rota 1 

Rota 2 

Rota 1 

Subproblema de roteamento Subproblema de alocação de 
comprimento de onda 

Estabelecimento do circuito do 
nó 1 para o nó 4 

Figura 2.2 Exemplo ilustrando o Problema RWA dinâmico.

enlace bidirecional pode ser visto como dois enlaces direcionais que transmitem em sentidos

diferentes, sendo cada um deles uma fibra do par de fibras ópticas. Dado um enlace ebi(o,k),

a representação e(o,k) faz referência à fibra óptica que transmite no sentido do nó o para o nó

k. Isto é ebi(o,k) é formado por e(o,k) e e(k,o). Logo, e(o,k) é diferente de e(k,o). Todos

os enlaces da rede óptica possuem W comprimentos de onda em cada sentido do enlace. Os

comprimentos de onda são rotulados de w1, w2, ..., wW .

Uma conexão representa logicamente a comunicação entre dois nós da rede óptica. Tal

conexão é de fato viabilizada por um circuito óptico (ligthpath) que interconecta fisicamente

esse par de nós. Para os estudos e discussões feitas no escopo dos Capítulos 2 e 3 os termos

circuito e conexão são equivalentes. Ao ser viabilizada uma conexão entre um par de nós

origem e destino é também estabelecido um circuito óptico entre esses nós. Já nos Capítulos

4 e 5 uma conexão pode requerer o estabelecimento de dois circuitos com o objetivo de ser

tolerante à falhas.

C(o,d) representa uma conexão óptica do nó origem o para o nó destino d. A notação

(o,d) representa o par de nós ópticos tendo o nó o como origem e o nó d como destino de uma

requisição ou de uma C(o,d). Uma rede óptica com N nós pode ter N · (N− 1) combinações

diferentes de pares de nós (origem, destino). Estão sendo desprezados os pares com origem e
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2.1 REDE DE CIRCUITOS ÓPTICOS TRANSPARENTES

destino no mesmo nó. Uma rota é um conjunto ordenado de enlaces por onde são transmitidos

os dados de uma C(o,d). A representação o→ k→ u→ d define uma rota no sentido do Nó o

para o Nó d através dos enlaces e(o,k), e(k,u) e e(u,d).

A Figura 2.3 ilustra as principais notações em um exemplo de topologia. Neste exemplo

existem 3 nós (N = 3) e 3 comprimentos de onda por fibra (W = 3). Os nós 1, 2 e 3 estão

conectados pelos enlaces bidirecionais ebi(1,2) e ebi(2,3) Estão estabelecidas duas conexões

ópticas. C(1,3) na rota 1→ 2→ 3 utilizando o comprimento de onda w1 (vermelho) e C(2,1)

na rota 2→ 1 utilizando o comprimento de onda w3 (verde). A conexão C(1,3), por exemplo,

viabiliza a transferência de dados do Nó 1 para o Nó 3, (1,3). A conexão C(1,3) utiliza o

comprimento de onda w1 nos enlaces e(1,2) e e(2,3), isto é, na rota 1→ 2→ 3.

1 2 3 

e(1,2) e(2,3) 

e(2,1) e(3,2) 

C(2,1) C(1,3) 

ebi(2,3) ou ebi(3,2)   

w1, w2, w3 

Figura 2.3 Exemplo ilustrando as principais notações.

Nesta tese assume-se que todos os circuitos ópticos são unidirecionais. Essa hipótese tam-

bém é adotada pela maioria dos trabalhos da literatura especializada na área. Apesar disso, esta

modelagem permite também o estudo de cenários de rede óptica com conexões bidirecionais,

caracterizada pelo estabelecimento de dois circuitos ópticos (um para ida e outro para volta) no

atendimento de uma única requisição. Isto pode ser feito porque, tipicamente, rotas simétricas

de ida e volta são utilizadas no estabelecimento de circuitos bidirecionais. Portanto, uma equi-

valência para cenários de conexões bidirecionais pode ser feita apenas reduzindo à metade o

número de comprimentos de onda de cada enlace.
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2.2 Roteamento de Comprimento de Onda

O problema de roteamento de comprimento de onda é atualmente tratado com as seguintes

classes: roteamento fixo, roteamento alternativo e o roteamento exaustivo [25].

2.2.1 Roteamento Fixo

No roteamento fixo, cada (o,d) possui apenas uma rota fixa que é definida previamente [23]

[26]. Isto significa menos sobrecarga de comunicação e menos atraso no estabelecimento de

um circuito óptico quando comparada com as outras classes de roteamento. A Figura 2.4 ilus-

tra uma rota fixa 1→ 6→ 5 definida para atender a conexão C(1,5). Se surgir uma requisição

para a conexão C(1,5) e os recursos da rota 1→ 6→ 5 estiverem ocupados, o estabelecimento

da C(1,5) será bloqueado, pois neste tipo de roteamento não são utilizadas rotas alternativas.

O roteamento fixo é muito simples de ser implementado, mas possui desvantagens como into-

lerância à falhas e geralmente apresenta maior probabilidade de bloqueio quando comparado

com as outras classes de roteamento que consideram o uso de rotas alternativas.

1  4 

6  5 

2  3 

Figura 2.4 Exemplo de roteamento fixo.
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2.2.2 Roteamento Alternativo

A classe de roteamento alternativo é caracterizada pela existência de um conjunto fixo de rotas

definidas previamente para cada (o,d). O roteamento alternativo pode ainda ser subdividido em

duas categorias, roteamento fixo alternativo e roteamento dinâmico alternativo. No roteamento

fixo alternativo, cada nó da rede possui uma tabela com as rotas predefinidas e ordenadas em

função do custo (segundo algumas métricas) para alcançar cada possível destino. Na tentativa

de atender uma requisição de conexão óptica, a lista de rotas pré-selecionadas é percorrida na

ordem crescente de custo com o objetivo de identificar a rota de menor custo da lista que tenha

a capacidade de estabelecer o circuito óptico requisitado. Se nenhuma das rotas pré-definidas

tiver recursos disponíveis, o circuito óptico será bloqueado. A rota de menor custo para um

dado (o,d) é chamada de rota primária e as outras rotas para esse mesmo par são chamadas de

rotas alternativas. Alguns trabalhos, como por exemplo [23], consideram que a rota alternativa

deve ser disjunta da rota primária.

A Figura 2.5a) ilustra um exemplo de roteamento fixo alternativo com 2 rotas (rota primária

+ 1 rota alternativa) no atendimento da C(1,5). Considerando o custo da rota como o número

de saltos, a rota primária é 1→ 6→ 5. Se a rota primária não possuir recursos disponíveis a

rota alternativa 1→ 2→ 3→ 5 será utilizada. O roteamento fixo alternativo possui um certo

nível de tolerância a falhas sendo mais flexível do que o roteamento fixo. Observa-se que essa

flexibilidade depende da topologia da rede e do número de rotas alternativas para cada (o,d).

As rotas podem ser computadas utilizando um algoritmo de menor caminho como o algoritmo

de menor caminho de Dijkstra ou o de Bellman-Ford [27].

O roteamento dinâmico alternativo também opera com um conjunto de rotas pré-definidas

para cada (o,d). Entretanto, antes de tentar estabelecer o circuito óptico utilizando uma des-

sas alternativas, são coletadas informações sobre a utilização dos comprimentos de onda dos

enlaces que pertencem à lista de rotas pré-definidas. Assim, com base no atual estado da rede

e de acordo com uma função objetivo definida, uma rota será selecionada dentre o conjunto

de rotas pré-definidas. Um exemplo de roteamento dinâmico alternativo é o Least-Congested-
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1  4 

6  5 

2  3 
Des$no  Rota 1  Rota 2 

2  1  2  1  6  2 

3  1  2  3   1  6  5  3 

4  1  2  3  4  1  6  5  4 

5  1  6  5   1  2  3  5 

6  1  6  1  2  6 

b) Tabela de rotas alternativas do 
nó 1 para todos os destinos. 

a) Topologia e rotas altarnativas 
para o circuito(1,5). 

Rota 2 

Rota 1 

Figura 2.5 Exemplo de roteamento fixo alternativo.

Path (LCP), roteamento pelo caminho menos sobrecarregado. Neste tipo de roteamento o custo

de um enlace equivale à medida do seu congestionamento, dada pelo número de comprimen-

tos de onda ocupados no enlace. O congestionamento de uma rota é representado pelo custo

do enlace mais sobrecarregado. Quando surge uma requisição de circuito óptico, é utilizada a

rota menos congestionada dentro de um conjunto de rotas definidas previamente. Havendo um

empate pode ser utilizado o caminho mais curto (i.e. menor número de saltos) como critério de

desempate [23]. Uma outra alternativa é priorizar o uso do caminho mais curto e usar o LCP

para eliminar empates. Estas duas variações foram investigadas através de simulações em [28]

e foi mostrado que utilizar inicialmente o menor caminho aplicando o LCP para eliminar empa-

tes proporciona melhor desempenho do que aplicar somente o LCP, cuja desvantagem é a sua

complexidade computacional. Na escolha da rota menos congestionada é necessário analisar

todos os enlaces de todas as rotas candidatas. Com o objetivo de diminuir essa complexidade

em [29] foi proposta uma variação do LCP que analisa somente os primeiros p enlaces de cada

rota candidata. Ainda no mesmo trabalho foi mostrado que quando p = 2, o LCP apresenta

desempenho superior ao roteamento fixo alternativo.

O Least-Loaded Routing (LLR) é um outro exemplo de roteamento dinâmico alternativo.

Esta técnica seleciona a rota com o maior número de comprimentos de onda livres com conti-

nuidade em todos os enlaces da rota.
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Em geral, tem sido mostrado que o roteamento dinâmico alternativo apresenta menor pro-

babilidade de bloqueio de conexão do que o roteamento fixo alternativo. Entretanto, os algorit-

mos de roteamento dinâmico alternativo geram maior sobrecarga com sinalizações e trocas de

informações sobre o estado da rede do que os algoritmos de roteamento fixo alternativo [25].

2.2.3 Roteamento Exaustivo

A terceira classe de roteamento é a do roteamento exaustivo. As rotas não são escolhidas de

um conjunto de rotas pré-definidas. Qualquer uma das possíveis rotas que interligam os nós de

origem e destino pode ser utilizada no atendimento do circuito óptico. As rotas são escolhidas

dinamicamente em função do atual estado da rede. Uma exemplo de roteamento exaustivo

é o Adaptive Shortest-Cost Path (ASCP), roteamento adaptativo de menor custo. Apesar de

qualquer uma das rotas poder ser selecionada nesta técnica, prioriza-se o uso das rotas de

menor custo, onde o custo pode ser o número de saltos da rota. Um enlace livre tem um custo

1 e um enlace ocupado tem custo ∞ [23], [26] . A Figura 2.6 ilustra um exemplo de escolha da

rota para atender C(1,3) considerando o algoritmo de roteamento ASCP.

1  4 

6  5 

2  3 
∞ 

∞ 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

Figura 2.6 Exemplo de roteamento exaustivo.

Apesar da classe de roteamento exaustivo sugerir uma maior tolerância à falhas e uma

probabilidade de bloqueio inferior quando comparada com as classes de roteamento fixo e ro-

teamento alternativo, ela apresenta uma alta complexidade computacional, devido à alta sobre-
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carga ocasionada por freqüentes atualizações das informações sobre o estado da rede. A classe

de roteamento exaustivo tem que considerar todas as possibilidades de rotas para cada (o,d),

isto é, a conexão será bloqueada somente se nenhuma dessas rotas possuir recursos disponíveis.

Observa-se que alguns autores [23], [26] consideram os roteamentos dinâmico alternativo

e exaustivo como algoritmos de uma mesma classe de roteamento chamada de roteamento

adaptativo, em virtude de ambos trabalharem em função do estado atual da rede, o que sugere

um comportamento adaptativo.

2.3 Alocação de Comprimento de Onda

As redes ópticas transparentes possuem características diferentes das tradicionais redes de cir-

cuito comutado devido à necessidade de respeitar a propriedade de continuidade obrigatória de

comprimento de onda. Isto significa que um circuito óptico não pode utilizar qualquer com-

primento de onda nos enlaces da rota definida. É necessário utilizar o mesmo comprimento de

onda em todos os enlaces da rota escolhida pelo algoritmo de roteamento. Em função desta

característica, um algoritmo de alocação de comprimento de onda tem o objetivo de selecionar

um comprimento de onda para o estabelecimento de um circuito óptico tentando minimizar a

probabilidade de bloqueio de futuras requisições de circuitos ópticos. A propriedade de con-

tinuidade obrigatória de comprimento de onda pode ser desrespeitada se a rede fizer uso de

dispositivos chamados conversores de comprimento de onda. Esses dispositivos e suas carac-

terísticas serão apresentados no Capítulo 3.

A Figura 2.7 ilustra uma rota 1→ 2→ 3→ 4 e os estados dos seus enlaces.

Já estão estabelecidas a C(1,3) no comprimento de onda azul, a C(2,4) no comprimento

de onda vermelho e a C(1,2) no comprimento de onda verde. A partir desse estado da rede

considere uma requisição de C(1,4) que deve utilizar a rota 1→ 2→ 3→ 4. De acordo com a

propriedade de continuidade obrigatória de comprimento de onda o estabelecimento da C(1,4)

será bloqueado, pois não existe um comprimento de onda contínuo livre na rota 1→ 2→ 3→ 4.

Por outro lado, se ao invés de ser estabelecida no comprimento de onda verde C(1,2) fosse es-
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2 1  4 

add add add 

drop drop drop 

Rota  1  2  3  4 

Comprimento de onda livre 

Comprimento de onda ocupado 

Legenda 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

3 

Figura 2.7 Exemplo do problema de alocação de comprimento de onda.

tabelecida no comprimento de onda vermelho, C(1,4) poderia ser estabelecida no comprimento

de onda verde. Esse exemplo ilustra o impacto do algoritmo de alocação de comprimento de

onda na probabilidade de bloqueio de futuras conexões.

Vários trabalhos foram realizados [23], [24], [30], [31], [32] propondo novos algoritmos

e/ou comparando o desempenho dos principais algoritmos de alocação de comprimento de

onda (First-Fit, Random Wavelength Assignment, Most Used, Least Used, Max-Sum, Relative

Capacity Loss dentre outros) considerando diferentes topologias e características de tráfego.

De maneira geral, dentre os algoritmos de alocação de comprimento de onda citados, o First

Fit apresenta o melhor desempenho, uma vez que ele obtém baixa probabilidade de bloqueio e

faz parte do grupo de algoritmos com menor complexidade (O(E ′.W ′) sendo E ′ o número de

enlaces da rota escolhida e W ′ o número de comprimentos de onda). Diante destas caracterís-

ticas, a grande maioria dos estudos de redes ópticas transparentes utiliza o algoritmo First-Fit.

2.4 Avaliação de Desempenho de Redes com Provisão Dinâmica de
Circuitos Ópticos

A maioria dos estudos sobre redes ópticas transparentes é desenvolvida usando modelagem

analítica e/ou simuladores devido ao difícil acesso aos laboratórios detentores desses sistemas

ou mesmo por ainda não existirem protótipos.

Alguns modelos foram propostos na literatura para calcular a probabilidade de bloqueio em
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redes ópticas. Entre eles, os mais citados são: [33], [34], [35] e [36].

Em [33], por exemplo, é proposto um modelo aproximado para calcular a probabilidade de

bloqueio em topologias genéricas com e sem conversão de comprimento de onda ao longo de

uma rota com H enlaces.

No modelo proposto em [33], os cálculos apresentados assumem a independência dos es-

tados dos enlaces da rede. Entretanto, verifica-se que a hipótese de independência dos enlaces

da rede é válida, somente, para redes com alto grau de conectividade [37].

Em [36] é apresentado um modelo mais preciso para cálculo da probabilidade de bloqueio

em uma topologia em malha com conversão total de comprimento de onda que utiliza o método

aproximado de redução de carga descrito em [34].

Entretanto, os modelos analíticos propostos na literatura para o cálculo da probabilidade

de bloqueio em redes ópticas transparentes sem conversão de comprimento de onda possuem

limitações. Essas limitações incluem nível de conectividade da topologia utilizada, número de

saltos das rotas e de maneira geral esses modelos apresentam baixa acurácia. Tudo isso tende a

inviabilizar estudos mais genéricos ou que contemplem cenários mais realistas permitindo uma

análise com um conjunto de métricas mais amplo. Portanto, os estudos desenvolvidos nesta

tese serão conduzidos através de simulações.

Existem alguns simuladores com um propósito mais genérico dentro do contexto de redes

de computadores e telecomunicações. Dentre esses destacam-se o Network Simulator - NS-2

[38] e o simulador da OPNET Technologies [39].

O NS-2 é um simulador muito abrangente no âmbito de redes de computadores, e para

utilizá-lo é necessário o aprendizado de uma linguagem para especificação do cenário de si-

mulação e da própria sintaxe do NS-2. Em 2001 foi desenvolvido para o NS-2 um módulo

chamado Optical WDM network simulator - OWns com o objetivo de adicionar características

das redes WDM [40]. Entretanto, o OWns é um módulo com poucas funcionalidades aplicáveis

ao estudo das redes ópticas transparentes. Contém basicamente um módulo para roteamento e

outro para alocação de comprimento de onda. Para simular cenários mais avançados, por exem-

plo, considerando diferentes arquiteturas de conversão de comprimento de onda e/ou estratégias
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de sobrevivência em redes ópticas transparentes, é necessário investir no desenvolvimento de

novas funcionalidades.

O OPNet Modeler é um simulador de eventos discretos comercial. Essa ferramenta suporta

um grande número de protocolos e tecnologias. No âmbito de redes ópticas transparentes,

alguns trabalhos foram desenvolvidos utilizando o OPNet Modeler como base para o desenvol-

vimento de experimentos de simulação. Entretanto, em função do alto custo de sua licença, o

uso dessa ferramenta é bastante restrito em ambientes acadêmicos.

O GMPLS Lightwave Agile Switching Simulator - GLASS é um simulador específico para

redes ópticas com o objetivo de avaliar o desempenho dos protocolos de sinalização e rotea-

mento do GMPLS [41]. O projeto dessa ferramenta foi iniciado em 2001 como uma evolução

do simulador MERLiN desenvolvido em 1998. Todavia, o GLASS não é uma ferramenta

robusta e não conta com um serviço de suporte da ferramenta adequado. Apesar dessas defi-

ciências serem esperadas em um simulador com código fonte aberto sem fins comerciais, isto

tende inviabilizar a realização de alguns estudos além de dificultar as estratégias de validação.

Portanto, face às dificuldades observadas no uso de simuladores existentes, foi desenvolvido

o Simulador TONetS para dar suporte aos estudos desta tese de doutorado.

Transparent Optical Network Simulator - TONetS é uma ferramenta de simulação de even-

tos discretos para avaliação de desempenho de redes ópticas transparentes desenvolvida em

JAVA. Tal escolha é justificada por características importantes dessa linguagem de programa-

ção tais como portabilidade e orientação a objetos, além da disponibilidade de uma grande

variedade de bibliotecas bem documentadas [14], [15].

O TONetS foi inspirado na ferramenta de simulação SimRWA iniciada em 2002. No âm-

bito do projeto SimRWA foi desenvolvida, inicialmente, a versão 1.0 do SimRWA [42] com o

objetivo de avaliar apenas o desempenho de algoritmos de alocação e roteamento de compri-

mento de onda em redes ópticas transparentes comutadas por circuitos. Com a evolução para

a versão SimRWA 2.0 [43] foram adicionadas novas funcionalidades que permitiam avaliar de

maneira ainda limitada (apenas em termos de probabilidade de bloqueio média da rede e utili-

zação média da rede) algumas técnicas de proteção dedicada de caminho para circuitos ópticos
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e alguns cenários específicos de redes WDM com conversão de comprimento de onda.

O projeto TONetS foi iniciado em 2006 com o objetivo de dar suporte a estudos de redes

ópticas transparentes considerando conjuntamente, em um mesmo cenário, aspectos importan-

tes como: soluções para o problema RWA, alternativas para prover habilidade de sobrevivência

(mecanismos de proteção e restauração), arquiteturas e estratégias de conversão de compri-

mento de onda e estratégias para prover diferenciação de serviços. Em termos gerais, todos

esses aspectos são relevantes para o planejamento de redes ópticas transparentes.

Todos os estudos de simulação apresentados nesta tese de doutorado foram conduzidos

com a ferramenta de simulação TONetS. Esses estudos foram desenvolvidos analisando os

resultados de simulação em fase estacionária.

Vale ressaltar também a capacidade de distribuição de processamento da ferramenta TO-

NetS através da implementação do framework proposto em [13] para tal finalidade. O fra-

mework proposto em [13] foi idealizado em um projeto desenvolvido no âmbito da disciplina

de Sistemas Distribuídos da Pós-Graduação do CIn-UFPE. A redução do tempo de simulação

alcançada com o uso do framework proposto em [13] é indispensável em estudos que contem-

plam cenários mais realistas, o que normalmente demanda uma capacidade maior de proces-

samento ou acarreta em simulações demoradas. A Figura 2.8 ilustra o impacto do número de

processadores no tempo para realização de uma simulação com o uso do framework.

Figura 2.8 Tempo de simulação em função do número de servidores de processamento.
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Observa-se um ganho significativo em termos do tempo de resposta da ferramenta de simu-

lação com aumento do número de processadores. Esta capacidade da ferramenta foi explorada

nos experimento desenvolvidos nos Capítulos 5 e 6, cujos cenários são complexos.

2.4.1 Validação e Verificação

A ferramenta TONetS vem sendo parcialmente validada através de comparações com resulta-

dos publicados em trabalhos científicos de outros autores, por exemplo [31], [36] e [44], e por

modelos analíticos [33] e [36] propostos para cenários específicos.

As Figuras 2.9 e 2.10 mostram os resultados de probabilidade de bloqueio e utilização da

rede calculados com o modelo analítico apresentado em [36] e os resultados simulados pelo

TONetS para as topologias das redes Abilene e EON.
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Figura 2.9 Validação do TONetS utilizando a topologia da rede Abilene.
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Figura 2.10 Validação do TONetS utilizando a topologia da rede EON.
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Observa-se que os resultados obtidos com o TONetS são muito próximos aos resultados

obtidos com o modelo analítico apresentado em [36].

Em termos de verificação, visando a identificação de bugs no código do simulador, foram

empregadas as seguintes técnicas: antibugging, structured walk-through, traces, independência

de sementes e testes de continuidade e de consistência [45].

2.5 Justiça no Estabelecimento de Circuitos Ópticos

Vários trabalhos foram desenvolvidos ([23], [26], [30], [31], [32], [46], [47], [48], [49], [50])

avaliando o desempenho de algoritmos RWA com base apenas na probabilidade de bloqueio da

rede como um todo (Pbnet) dada pela equação:

Pbnet =
NRBnet

NRGnet
, (2.1)

em que NRBnet é o número de requisições de conexões bloqueadas na rede e NRGnet é o

número de requisições de conexões geradas pela rede na simulação.

A métrica Pbnet indica a média das probabilidades de bloqueio de todas as combinações de

pares de nós (origem, destino). A métrica Pb(o,d) representa a probabilidade de bloqueio média

do circuito óptico tendo o nó o como origem e o nó d como destino. O cálculo de Pb(o,d) é

dado pela equação:

Pb(o,d) =
NRB(o,d)

NRG(o,d)
, (2.2)

em que NRB(o,d) é o número de requisições de conexões bloqueadas do (o,d) e NRG(o,d) é

o número de requisições de conexões do (o,d) geradas na simulação.

O valor de Pb(o,d) depende da rota escolhida, do número de saltos da rota e do nível de

utilização dos enlaces da rota. Isto significa que pares de nós diferentes de uma dada topologia

de rede podem ter valores de probabilidade de bloqueio diferentes. Esta característica deve ser

analisada como uma injustiça no atendimento dos circuitos ópticos.
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Em [33] os autores mostram que existe uma tendência de requisições de circuitos ópti-

cos com rotas mais longas (por exemplo 4 ou 5 saltos) sofrerem uma maior probabilidade de

bloqueio do que requisições com rotas mais curtas (por exemplo 1 ou 2 saltos). Devido às ir-

regularidades topológicas inerentes, circuitos ópticos com diferentes origens e destinos podem

utilizar rotas com número de saltos diferentes. Isto significa que alguns pares de nós usam rotas

maiores e outros pares utilizam rotas menores.

A Figura 2.11b apresenta resultados de probabilidade de bloqueio para cada uma das 240

combinações diferentes de pares de nós (o,d) possíveis da topologia da rede NSFnet com 16

nós (Fig. 2.11a) obtidos através de simulação. Cada coluna representa o desempenho de um

(o,d).
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Figura 2.11 a) Topologia da rede NSFnet - 16 nós. b) Probabilidade de bloqueio para cada par de nós
(o,d) da rede NSFnet (16 nós) utilizando First-Fit e roteamento fixo de menor caminho.

A Figura 2.11b mostra a probabilidade de bloqueio de cada uma das 240 combinações de

pares de nós (o,d) sob uma carga de 550 Erlangs usando o algoritmo First-Fit com roteamento

fixo de menor caminho. A carga da rede é dada pela equação

ρ = N ·λ/µ, (2.3)

em que λ é a taxa média de requisições feitas por um nó da rede e 1/µ é o tempo médio de

duração dos circuitos. Nesta tese, a chegada de requisições segue um processo de Poisson e o
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tempo de duração é distribuído exponencialmente. Essa é uma hipótese geralmente adotada na

literatura para modelar o tráfego de redes de circuitos ópticos transparentes e dinâmicos ([23],

[26], [30], [31], [32] etc). A linha vermelha pontilhada indica o valor da probabilidade de blo-

queio média considerando ao mesmo tempo todos os pares de nós (o,d) (Pbnet = 0,112). Note

que alguns pares de nós (o,d) praticamente não sofrem bloqueio, enquanto que outros pares de

nós apresentam probabilidade de bloqueio próxima de 0,6. Nota-se que os pares de nós (o,d)

não sofrem a mesma probabilidade de bloqueio. Este problema é chamado problema de justiça

(fairness problem) [2]. Para solucionar ou pelo menos reduzir esse problema é necessário equi-

librar a probabilidade de bloqueio entre os pares de nós (o,d). Evidentemente, a análise apenas

da Pbnet não é suficiente para medir o nível de qualidade de serviço entregue a cada usuário

individualmente. Esta medida de qualidade de serviço para cada par de nós (o,d) em termos

de probabilidade de bloqueio pode ser obtida através da Pb(o,d).

2.5.1 Trabalhos Relacionados

Vários estudos têm sido realizados na área dos algoritmos RWA e a maioria destes trabalhos

propõe e/ou avalia o desempenho dos algoritmos RWA utilizando apenas a probabilidade de

bloqueio média (Pbnet). Um número relativamente pequeno de trabalhos ([2],[51] e [52]) con-

sidera o problema da justiça no contexto dos algoritmos RWA. Em [2], os autores abordam

esse assunto e propõem a estratégia chamada Traffic Classification and Service (ClaServ) que

tenta minimizar o problema de atendimentos injustos. Em [51] é usada uma reserva prévia de

comprimentos de onda para tentar minimizar a injustiça. Além disso, é feito um estudo para

investigar o impacto da reserva prévia no desempenho dos algoritmos RWA. Em [52], o pro-

blema da alocação ótima de comprimento de onda e o controle da justiça em anéis totalmente

ópticos é estudado.

Em todos esses trabalhos citados ([2], [51], e [52]), os autores classificam as rotas de acordo

com o número de saltos. Considerando uma topologia que têm rotas com 1, 2, 3 e 4 saltos,

os circuitos ópticos são classificados pelo número de saltos da rota de cada circuito óptico.
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Esta classificação é usada para que circuitos ópticos com rotas maiores tenham privilégios na

alocação dos comprimentos de onda.

A Figura 2.12 mostra um exemplo de classificação de tráfego com diferentes prioridades

de acesso em função do número de saltos das rotas [2]. É feito um mapeamento das classes

em conjuntos de comprimentos de onda chamados de wavebands. Neste exemplo existem 4

wavebands, cada um com 10 comprimentos de onda. Os wavebands 1 e 2 podem ser utilizados

por qualquer classe. O waveband 3 pode ser utilizado por requisições de circuitos ópticos com

rotas de 2, 3 e 4 saltos. O waveband 4 fica reservado para os circuitos ópticos com 3 e 4 saltos.

Waveband 1: de w1 até w10 
Disponível para qualquer 

requisição 
Waveband 2: de w11 até w20 

Waveband 3: de w21 até w30 

Disponível para requisições com 2, 
3 ou 4 saltos.  

Waveband 4: de w31 até w40 

Disponível para requisições com 3 
ou 4 saltos.  

Figura 2.12 Classificação e reserva de comprimento de onda com base no número de saltos das rotas
de cada requisição de circuito óptico proposto em [2].

Após a realização de vários experimentos de simulação com a topologia da rede NSFnet

com 16 nós (sem usar uma classificação de pares de nós (o,d)) foi possível observar que a

classificação dos circuitos ópticos segundo o número de saltos da rota pode não ser muito

eficiente em termos de justiça para alguns casos. A Figura 2.13 mostra, por exemplo, diferentes

curvas de Pb(o,d) obtidas para os pares de nós (3,11), (12,8), (8,4) e (4,10) retiradas do

conjunto de 240 pares de nós (o,d) possíveis da topologia da rede NSFnet (Fig. 2.11).

O (3,11) que utiliza uma rota de 4 saltos obteve menor probabilidade de bloqueio do que

o (12,8) que usa uma rota com 2 saltos. Isto mostra que, embora os circuitos ópticos maio-

res apresentem geralmente maiores probabilidades de bloqueio do que os menores, isto não é

determinístico. Tal comportamento vai depender de como a carga é distribuída entre os vários

enlaces da rede. Assim, os resultados da Fig. 2.13 sugerem que a classificação dos pares de
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Figura 2.13 Probabilidade de bloqueio para a topologia da rede NSFnet (16 nós) utilizando First-Fit
com roteamento fixo de menor caminho.

nós (o,d) deve ser feita de forma mais precisa.

Portanto, pode ser interessante considerar este comportamento inesperado no processo de

classificação do tráfego. Outro ponto fraco da classificação com base exclusivamente no nú-

mero de saltos das rotas dos circuitos ópticos é não ter a capacidade de criar subclasses que

podem ser utilizadas para tratar grupos de circuitos ópticos com rotas de mesmo tamanho de

formas diferentes. Segundo nosso conhecimento, nenhum trabalho foi feito aplicando uma

classificação diferente do número de saltos das rotas com o objetivo de minimizar a injustiça

no estabelecimento de circuitos ópticos. A próxima seção apresenta a estratégia de classifica-

ção Fair-Fit proposta em [16] que analisa individualmente cada (o,d) no processo de criação de

classes e de definição dos seus privilégios. Essa estratégia apresenta ainda a capacidade de tra-

tar os pares de nós (o,d) de forma independente visando minimizar a injustiça no atendimento

dos circuitos ópticos.
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2.5.2 Estratégia de Classificação Fair-Fit

A idéia da estratégia de classificação Fair-Fit é identificar quais pares de nós (o,d) apresentam

menor probabilidade de bloqueio Pb(o,d) em relação a um limiar de probabilidade de bloqueio

desejável. O valor de probabilidade de bloqueio desejável deve ser definido após uma análise

prévia da probabilidade de bloqueio para cada (o,d). Depois de identificar os pares de nós

(o,d) com probabilidade de bloqueio acima do desejável (com base em simulações prévias),

Fair-Fit classifica estes pares (o,d) com deficiências de Pb(o,d) e garante a eles privilégios no

acesso aos recursos da rede, visando diminuir as suas probabilidades de bloqueio. A estratégia

Fair-Fit será apresentada e aplicada a seguir utilizando a topologia de rede da NSFnet (Fig.

2.11a) com 40 comprimentos de onda. A alocação de comprimentos de onda é feita utilizando

First-Fit e roteamento fixo de menor caminho. O tráfego é distribuído uniformemente entre os

pares de nós (o,d).

O primeiro passo do Fair-Fit é simular a rede e medir as Pb(o,d) sem classificar os pares

de nós (o,d), isto é, todos os pares pertencem a uma mesma Classe 0. A Figura 2.14 mostra

a variação Pb(o,d) em função dos diferentes (o,d) do conjunto de 240 pares possíveis para a

topologia da rede NSFnet e da carga na rede. A utilização da rede para o mesmo cenário é

apresentada na Figura 2.15. A utilização da rede é calculada pela equação

Urede =
Recocupado

Rectotal
, (2.4)

em que Recocupado é o número de comprimentos de onda ocupados e Rectotal é o número

total de comprimentos de onda da rede.

Nota-se que a injustiça sob baixa utilização da rede é muito pequena. Isto acontece porque

sob baixa utilização da rede existem muitos comprimentos de onda disponíveis e consequen-

temente, a probabilidade de bloqueio para cada (o,d) é muito próxima de zero. Por isso, a

classificação utilizando a estratégia Fair-Fit não é adequada para ser realizada sob baixa utili-

zação da rede. Considerando, neste contexto, injustiça como a diferença entre os desempenhos

dos pares de nós com maior e menor Pb(o,d), a Equação 2.5 proposta em [16] será utilizada
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Figura 2.14 Probabilidade de bloqueio para cada um dos 240 pares de nós (o,d) da topologia da rede
NSFnet (16 nós) utilizando First-Fit com roteamento fixo de menor caminho.
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Figura 2.15 Utilização da rede (NSFnet com 16 nós) using utilizando First-Fit com roteamento fixo de
menor caminho.

para medir a justiça no atendimento dos circuitos ópticos:

Fr =
1− (maxPb(o,d))
1− (minPb(o,d))

, (2.5)

em que maxPb(o,d) e minPb(o,d) representam, respectivamente, a probabilidade de bloqueio
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dos pares de nós (o,d) com pior e melhor desempenho do conjunto de N.(N−1) pares de nós.

A medida de justiça é a razão entre os desempenhos do pares de nós com pior e melhor Pb(o,d).

A medida Fr será utilizada para avaliar o desempenho das diferentes estratégias de classi-

ficação propostas para aumentar o nível de justiça no atendimento das requisições de circuitos

ópticos. O nível de justiça aumenta quando Fr se aproxima de 1.

Considerando a justiça alta sob baixa utilização da rede (Fig. 2.15), é interessante definir

um limiar em termos de utilização de rede para se aplicar a estratégia de classificação Fair-

Fit. A classificação somente será considerada se no momento da chegada de uma requisição

de comprimento de onda, o valor da utilização média da rede for maior do que o limiar esta-

belecido. Neste exemplo (Fig 2.15), após analisar o comportamento de Pb(o,d) para todos os

pares de nós (o,d), é definido o limiar de aproximadamente 45% de utilização da rede. Nos

cenários considerados, 45% de utilização da rede equivalem a Fr = 0,8 (isto pode ser observado

relacionando os gráficos das Figuras 2.15 e 2.17). Isto significa que até 45% de utilização já

existe um certo nível de justiça (Fr ≥ 0,8), logo não devem ser feitas intervenções.

O segundo passo para implementar o Fair-Fit é definir um valor de probabilidade de blo-

queio máximo aceitável para identificar quais pares de nós (o,d) apresentam baixo desem-

penho. Com base nos resultados apresentados na Figura 2.14, assume-se que o valor máximo

desejável de Pb(o,d) é igual a 0,35 para a carga de 550 Erlangs (neste cenário essa é a carga com

menor valor de Fr, com maior injustiça). Significa dizer que, o ideal seria se todos os pares de

nós (o,d) apresentem Pb(o,d) menor do que o valor máximo desejado. Para esse cenário, o

valor máximo de Pb(o,d) desejado definido representa aproximadamente 60% da probabilidade

de bloqueio do par de nós (o,d) com pior desempenho (aproximadamente 0,58). Esta análise

é feita utilizando-se os resultados das simulações prévias realizadas no primeiro passo sem o

uso de estratégias de classificação. Portanto, os pares de nós com Pb(o,d) maiores do que 0,35

precisam ter privilégios com o objetivo de diminuir seus valores de Pb(o,d).

Visando diminuir Pb(o,d) para os pares de nós identificados no passo anterior, deve ser

realizado de forma iterativa um terceiro passo para aumentar em 1 unidade a classe desses pares

de nós. Para minimizar a injustiça, Wi comprimentos de onda são reservados para os pares com
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baixo desempenho em termos de probabilidade de bloqueio. O valor de Wi é proporcional ao

número de pares pertencentes à Classe i.

Iterativamente, os resultados obtidos no terceiro passo são analisados e todos os pares de

nós (o,d) que apresentarem Pb(o,d) maior do que 0,35 terão suas classes incrementadas em 1

unidade. Os Wi comprimentos de onda somente poderão ser utilizados pelos pares de nós (o,d)

das classes maiores ou igual a i.

Este procedimento iterativo pode criar novas classes após cada iteração ou modificar o

número de comprimentos de onda associados a cada Wi. A iteração deve terminar quando

as novas iterações não apresentarem aumento no valor do Fr comparando com as iterações

anteriores. A classificação final será aquela que obteve os melhores valores para Fr.

A Figura 2.16 exemplifica este processo iterativo considerando somente 5 pares de nós

(o,d). Na primeira iteração todos os pares de nós pertencem a mesma Classe 0. Dentre os 5

pares analisados na Classe 0, os pares (4,9), (14,13) e (5,14) apresentam Pb(o,d) maior do

que 0,35 e portanto passam para a Classe 1 na próxima iteração. Na segunda iteração, os pares

(4,9) e (5,14) ainda apresentam Pb(o,d) maior do que 0,35 e passam para a Classe 2 na terceira

iteração.

A Figura 2.17 mostra o desempenho obtido sem classificação e utilizando a classificação

Fair-Fit com 1 e 4 iterações. Comparando os resultados sem e com o uso da classificação Fair-

Fit sob o mesmo cenário, observa-se um maior nível de justiça quando Fair-Fit é aplicada (Fig.

2.17).

Vale destacar que as simulações necessárias para executar o processo iterativo da estratégia

Fair-Fit não são restritivas em termos de tempo de execução, uma vez que todo esse processo

é feito em uma fase de planejamento da rede.

2.5.3 Avaliação de Desempenho da Estratégia Fair-Fit

Esta seção apresenta um estudo de avaliação de desempenho da estratégia de classificação Fair-

Fit, e o seu desempenho é comparado com a classificação ClaServ proposta em [2]. Um modelo
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Figura 2.16 Um exemplo de classificação com 3 iterações utilizando a estratégia Fair-Fit.

de tráfego dinâmico onde a geração de requisições por nó é um processo de Poisson com taxa

média λ é utilizado. A carga é distribuída uniformemente entre os pares de nós da rede. O

tempo de retenção dos circuito ópticos é distribuído exponencialmente com média 1/µ . Todos

os enlaces são bidirecionais com 40 comprimentos de onda para cada sentido (uma fibra para

cada sentido). A alocação de comprimento de onda é feita pelo First-Fit com roteamento fixo

utilizando a rota de menor caminho.

As simulações foram realizadas utilizando a topologia da rede NSFnet com 16 nós (Fig.

2.11a). Para cada simulação foram feitas 10 replicações gerando 100000 requisições de circui-

tos ópticos. Os estudos de simulação foram realizados com o simulador TONetS [14].

A Figura 2.18 mostra o nível de justiça Fr alcançado sem classificação, com as classifica-

ções Fair-Fit e ClaServ. As Figuras 2.19 and 2.20 apresentam o desempenho de Pb(o,d) obtidos
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Figura 2.17 Fr obtido sem classificação dos pares de nós e utilizando a classificação Fair-Fit com 1 e 4
iterações.

com Fair-Fit e ClaServ respectivamente.
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Figura 2.18 Nível de justiça obtido com a classificação Fair-Fit, ClaServ e a rede sem classificação.

O resultado da estratégia Fair-Fit, que tem como objetivo diminuir a diferença de desempe-

nho entre os usuários com melhor e pior Pb(o,d), pode ser observado na Figura 2.20. É possível
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Figura 2.19 Pb(o,d) obtido com a estratégia ClaServ.
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Figura 2.20 Pb(o,d) obtido com a estratégia Fair-Fit.

notar que as curvas de Pb(o,d) são menos dispersas na Figura 2.20 do que na Figura 2.19. Isto

significa que uma melhor classificação na tentativa de minimizar a injustiça no atendimento
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dos circuitos ópticos é alcançada pela análise individual dos pares de nós (o,d). Além disso, o

valor máximo de Pb(o,d) obtido com a estratégia de classificação Fair-Fit é aproximadamente

0,4 enquanto que o valor máximo de Pb(o,d) para a estratégia ClaServ foi de 0,55, ambos os

valores para uma carga de 550 Erlangs.

Comparando Fair-Fit, ClaServ e o desempenho da rede sem classificação em termos de

Fr, Fair-Fit apresenta o melhor resultado (Fig. 2.18). Conforme analisado na Seção 2.5.2

(Fig.2.14), Fr é próximo de 1 sob baixa utilização da rede. O desempenho inferior em termos

de Fr da estratégia ClaServ sob baixa carga de tráfego pode ser justificado pelo uso indis-

criminado da reserva de comprimentos de onda em um cenário onde praticamente não existe

injustiça. Isto é, ClaServ aplica o mesmo modelo de classificação mesmo quando o atendimento

é naturalmente justo em função da subutilização dos recursos.

Os estudos de avaliação de desempenho com foco no problema de justiça no estabele-

cimento de circuitos ópticos desenvolvidos neste capítulo consideraram a topologia da rede

NSFnet com 16 nós. Isto foi porque a estratégia ClaServ é proposta e avaliada em [2] utili-

zando a topologia da rede NSFnet com 16 nós. Nos próximos capítulos, quando a topologia

da rede NSFnet for considerada, será utilizada a topologia NSFnet com 14 nós que é mais

referenciada na literatura.

2.6 Discussão

Este capítulo apresentou o problema RWA discutindo separadamente os subproblemas de rotea-

mento e de alocação de comprimento de onda. Uma revisão bibliográfica destacando importan-

tes trabalhos no contexto do problema RWA foi mostrada. Além disso, o problema da justiça

no estabelecimento de circuitos ópticos foi tratado evidenciando a necessidade de analisar o

desempenho em termos de probabilidade de bloqueio individualmente por (o,d). Conforme

discutido neste Capítulo, estudos com base exclusivamente na Pbnet possibilitam apenas uma

análise geral da rede e de suas estratégias de otimização de recursos, não sendo possível analisar

o nível de QoS experimentado por cada usuário da rede.
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Apesar dessas discussões serem feitas visando obter um melhor nível de justiça no esta-

belecimento de circuitos, tais conclusões são válidas para cenários onde se deseja realizar um

tratamento com diferenciação de serviços. Nesta direção, as contribuições feitas neste Capítulo

serão utilizadas na metodologia proposta no Capítulo 5 com o objetivo de planejar e compor

um conjunto de estratégias de otimização para a provisão de circuitos ópticos com garantia de

QoS.
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CAPÍTULO 3

CONVERSÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA

Este capítulo apresenta conceitos associados à capacidade de conversão de comprimento de

onda em redes de circuitos ópticos transparentes. As principais arquiteturas de conversão de

comprimento de onda são descritas. É feita uma revisão bibliográfica destacando os principais

trabalhos nesta área e o problema do posicionamento de conversores de comprimento de onda

é definido. Duas estratégias para posicionamento de conversores de comprimento de onda são

apresentadas. Entre elas está a estratégia First Load Priority proposta no escopo desta tese.

Em seguida, o desempenho da estratégia First Load Priority é avaliado e comparado com a

estratégia de posicionamento de conversores de comprimento de onda proposta em [36]. Os

principais resultados e contribuições desta tese no contexto da conversão de comprimento de

onda foram publicados em [17], [18], [19], [20], [53].

3.1 Introdução

Em princípio, um circuito óptico deve utilizar o mesmo comprimento de onda em todos os enla-

ces da rota especificada. Esta propriedade é conhecida como continuidade obrigatória de com-

primento de onda [23]. Conversores de comprimento de onda (Wavelength Converter (WC))

são dispositivos localizados nos nós da rede óptica, com a função de realizar a conversão de

um comprimento de onda de entrada em um comprimento de onda de saída diferente. O uso

de WCs permite que um circuito óptico seja formado por comprimentos de onda diferentes,

em diferentes enlaces da rota especificada, isto é, a propriedade de continuidade obrigatória de
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comprimento de onda pode ser desrespeitada.

As Figuras 3.1a e 3.1b ilustram respectivamente a tentativa de estabelecer um circuito óptico

sem e com o uso de um conversor de comprimento de onda.

2 1  3  4 

add 

drop drop 

Comprimento de onda livre 

Comprimento de onda ocupado 

Legenda 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

add add 

drop 

2 1  3  4 

add 

drop drop 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

add add 

drop drop 

Conversor de comprimento de onda 

a) Sem conversão de comprimento de onda. 

b) Com conversão de comprimento de onda. 
add 

Figura 3.1 Tentativa de atender a requisição da conexão C(1,4).

A Figura 3.1a) ilustra um instante de tempo em que é feita uma requisição para a C(1,4)

através da rota 1→ 2→ 3→ 4. Neste instante de tempo já estão estabelecidos C(2,4), C(3,4) e

C(1,2), utilizando respectivamente os comprimentos de onda azul, vermelho e verde. Observe

que no caso sem o uso de WC (Fig.3.1a), a C(1,4) é bloqueada. Note também que existem

comprimentos de onda disponíveis em todos os enlaces da rota 1→ 2→ 3→ 4. Entretanto,

não existe um mesmo comprimento de onda livre em todos os enlaces da rota, isto é, não existe

um comprimento de onda livre contínuo que possa ligar o Par(1,4). Por outro lado, no exem-

plo com o uso de conversor de comprimento de onda em (Fig.3.1b), a C(1,4) é estabelecida

utilizando os comprimento de onda vermelho no enlace e(1,2) e o comprimento de onda verde

nos enlaces e(2,3) e e(3,4). Esse exemplo evidencia que uma rede óptica transparente com

capacidade de conversão de comprimento de onda pode eliminar a restrição de continuidade

obrigatória de comprimento e conseqüentemente obter um melhor desempenho em termos de

probabilidade de bloqueio.
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Quando um nó óptico possui capacidade de conversão de comprimento de onda ele é

chamado de roteador de comprimento de onda com capacidade de conversão (Wavelength-

Convertible Router (WCR)) [36]. A capacidade de conversão de um nó da rede óptica trans-

parente é função do número de WCs que este nó possui. Um único WC tem a capacidade de

realizar a conversão de apenas um comprimento de onda em um dado instante de tempo. Se

um dado nó k da rede óptica transparente possuir um único conversor de comprimento de onda

e esse dispositivo estiver em uso, o nó k não poderá realizar outra conversão enquanto o WC

estiver em uso.

Um nó da rede óptica transparente pode ter capacidade de conversão total, limitada ou

não ter capacidade de conversão. Um nó com capacidade total de conversão pode converter,

ao mesmo tempo, qualquer comprimento de onda de qualquer entrada para qualquer outro

comprimento de onda de qualquer saída. A Figura 3.2 ilustra um nó com capacidade total

de conversão. Neste tipo de WCR existe um WC dedicado para cada comprimento de onda

em cada enlace de fibra de saída. Outras arquiteturas para implementação de conversão de

comprimento de onda em nós ópticos podem ser encontradas em [54].
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Figura 3.2 WCR com capacidade de conversão total de comprimento de onda.

O número de WCs necessários para que um nó i tenha capacidade total de conversão é dado

pela equação:

WCi =
k

∑
j=1

We j , (3.1)
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em que k é o número de enlaces de saída do nó i e We j é o número de comprimentos de

onda do j-ésimo enlace de saída do nó i.

Um nó óptico com capacidade limitada somente consegue realizar um número limitado de

conversões de comprimento de onda simultaneamente (i.e., menor do que o nó com capacidade

total de conversão) [55]. Um nó sem a capacidade de conversão de comprimento de onda não

pode realizar conversões, neste caso o nó óptico fica obrigado a respeitar a continuidade de

comprimento de onda no estabelecimento dos circuitos ópticos.

A Figura 3.3 ilustra um nó óptico com capacidade limitada de conversão.
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Figura 3.3 WCR com capacidade limitada de conversão.

Neste exemplo o nó óptico possui somente 3 WCs, isto significa que o nó tem a capaci-

dade realizar no máximo 3 conversões simultâneas. A arquitetura do WCR ilustrada na Fig.3.3

permite o compartilhamento dos conversores. Os WCs são agrupados em um banco de con-

versores de forma que esses WCs são compartilhados por todos os comprimentos de onda de

todos os enlaces de fibra de saída do nó. Note que é necessária a utilização de um comutador

secundário para fazer a comutação do banco de conversores para uma das portas de saída.

3.2 Arquiteturas de Conversão de Comprimento de Onda

Uma rede óptica transparente pode alcançar o limite inferior em termos de probabilidade de

bloqueio implementando a capacidade total de conversão (Full Complete Wavelength Conver-

sion (FCWC)). Neste tipo de rede óptica transparente nunca haverá um bloqueio de circuito
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óptico por ausência de continuidade de comprimento de onda. Portanto, a propriedade de conti-

nuidade obrigatória de comprimento de onda é totalmente eliminada, isto é, a rede óptica passa

a funcionar como uma rede tradicional de circuitos eletrônicos comutados.

A Figura 3.5 mostra o impacto da conversão total no desempenho da rede óptica trans-

parente em termos de probabilidade de bloqueio. Estes resultados foram obtidos utilizando a

topologia da rede NSFnet (Fig. 3.4) e 40 comprimentos de onda para cada sentido dos enlaces,

utilizando o algoritmo de alocação de comprimento de onda First-Fit com rotamento fixo de

menor caminho.
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Figura 3.4 Topologia da rede NSFnet.

Analisando a Figura 3.5 observa-se um ganho de aproximadamente 67% sob 460 Erlangs

de carga quando a rede óptica transparente funciona com a capacidade total de conversão.

Para a implementação de uma rede óptica FCWC, é necessário que todos os nós da rede

óptica tenham capacidade total de conversão, o que requer um número grande de WCs. Atu-

almente, a tecnologia de WCs é pouco amadurecida e estes dispositivos têm um custo ainda

elevado inibindo a implantação de redes ópticas transparentes com conversão total. Diante

disto, surge o interesse no uso de arquiteturas de conversão de comprimento de onda que uti-

lizem um número reduzido de WCs. Além da arquitetura FCWC é possível considerar outros

3 tipos de arquiteturas: conversão parcial, conversão esparsa e conversão esparsa-parcial de

comprimento de onda.

Na arquitetura de conversão parcial de comprimento de onda (Partial Wavelength Conver-
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Figura 3.5 Impacto da conversão total no desempenho em termos de probabilidade de bloqueio.

sion (PWC)) todos os nós da rede óptica possuem capacidade de conversão, isto é, são WCRs.

Entretanto, a capacidade de conversão de comprimento de onda dos nós é limitada.

Na arquitetura de conversão esparsa de comprimento de onda (Sparse Wavelength Con-

version (SWC)) somente alguns nós da rede são WCRs e estes possuem capacidade total de

conversão de comprimento de onda.

A arquitetura de conversão esparsa parcial (Sparse Partial Wavelength Conversion (SPWC))

é uma proposta intermediária entre as duas alternativas anteriores. Neste tipo de arquitetura

somente alguns nós serão WCRs e estes possuem capacidade limitada de conversão de compri-

mento de onda.

A Figura 3.6 ilustra as características dos quatro tipos de arquiteturas de conversão de com-

primento de onda considerando a capacidade de conversão dos nós ópticos.
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Figura 3.6 Visão das arquiteturas de conversão de comprimento de onda considerando a capacidade de
conversão dos nós.

3.3 Trabalhos Relacionados

Lee e Li propuseram em [55] arquiteturas de redes com nós ópticos que fazem uso de um

número limitado de WCs. Neste estudo, os autores apresentam arquiteturas que utilizam WCs

dedicados por comprimento de onda, WCs compartilhados por enlaces e WCs compartilhados

por nó. A arquitetura com WCs compartilhados por nó é ilustrada na Figura 3.3.

Em [35], Subramaniam et. al. mostram que utilizando-se um número limitado de WCs nos

nós da rede óptica transparente é possível obter um desempenho muito próximo ao da arqui-

tetura FCWC. Neste trabalho pioneiro, Subramaniam et. al. consideram um projeto de rede

óptica transparente onde somente alguns nós possuem capacidade de conversão. Entretanto, os

nós WCRs possuem capacidade total de conversão de comprimento de onda, isto é, ou o nó

óptico tem a capacidade de conversão e pode realizar qualquer tipo de conversão sem nenhuma

limitação, ou então o nó óptico não realiza conversão. Ainda em [35], os autores mostram que

os benefícios da conversão de comprimento de onda dependem da carga submetida à rede, do

número de comprimentos de onda disponíveis e do grau de conectividade da rede.
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Os autores em [56] consideram o problema do posicionamento ótimo de WCs em uma rota

de uma rede óptica WDM com conversão esparsa. O objetivo é identificar em quais nós de-

vem ser posicionados WCRs com capacidade total de conversão com o objetivo de minimizar

a probabilidade de bloqueio. Neste trabalho, os autores propõem uma estratégia de posiciona-

mento de conversores de comprimento de onda e apresentam soluções ótimas para topologias

em barramento e anel.

Em [57], Sashisekaran e Somani também consideram uma rede óptica transparente com

capacidade de conversão esparsa e propõem um algoritmo para o posicionamento ótimo de

WCRs com capacidade de conversão total.

Em [36], Xiaowen Chu et. al. redefiniram o problema de posicionamento de WCs para

uma arquitetura de conversão esparsa parcial. Neste tipo de arquitetura de conversão de com-

primento de onda, o objetivo é identificar quais nós da rede devem possuir capacidade de con-

versão de comprimento de onda e quantos WCs cada nó deve possuir. Isso é feito de forma

a distribuir um número máximo igual a M WCs entre os nós da rede óptica. O problema da

distribuição de WCs faz parte do dimensionamento de uma rede óptica transparente, pois uma

vez tomada a decisão de como distribuir um conjunto de WCs, pressupõe-se que eles não serão

redistribuídos com o passar do tempo. Os autores propõem uma estratégia para posicionamento

de WCs em redes ópticas SPWC baseada em simulações. Nesta tese, a estratégia proposta por

Xiaowen Chu et. al. será chamada de estratégia XC.

Em [18] é proposta uma nova estratégia First Load Priority (FLP) para o posicionamento

de conversores em redes ópticas SPWC. No contexto dos cenários estudados, a estratégia FLP

alcança resultados de desempenho muito próximos ao da conversão total (limite inferior em

termos de probabilidade de bloqueio) e superior, por exemplo, à estratégia de posicionamento

de WC proposta em [36].
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3.4 Estratégias para Posicionamento de Conversores de Comprimento
de Onda

Vários trabalhos foram realizados avaliando e/ou propondo diferentes estratégias de posicio-

namento de conversores de comprimentos de onda. A grande maioria desses trabalhos utiliza

como referencial ótimo o desempenho alcançado com a conversão total em termos de probabi-

lidade de bloqueio. Esta seção apresenta duas estratégias de posicionamento de conversores de

comprimento de onda em redes ópticas com arquitetura SPWC, chamadas estratégias XC [36]

e FLP [18]. Além disso, é realizado também um estudo de avaliação de desempenho através de

simulações para comparar o desempenho dessas duas estratégias.

3.4.1 Estratégia de Posicionamento de Conversores XC

A estratégia XC foi proposta em [36] com objetivo de distribuir M WCs entre os nós de uma

dada topologia de rede óptica com capacidade de conversão esparsa parcial (SPWC). O posici-

onamento é feito com base em estudos prévios de simulações. Inicialmente, é feito um estudo

via simulação que considera a topologia da rede em questão com capacidade total de conversão

de comprimento de onda. Sob esta análise, nenhuma requisição de circuito óptico será bloque-

ada por ausência de continuidade de comprimento de onda livre. Nas simulações são analisadas

individualmente para cada um dos N nós da topologia, as seguintes medidas:

A(i): número médio de WCs ocupados no i-ésimo nó.

P(i): número máximo de WCs ocupados no i-ésimo nó.

Depois de simulações preliminares, a estratégia XC define quais nós terão capacidade de

conversão com base nas medidas de P(i), isto é, os nós WCRs serão aqueles com os maiores

valores de P(i). Considerando a disponibilidade de somente M WCs para o posicionamento, o

segundo passo é determinar quantos WCs cada um dos WCRs deve ter. Isto é feito usando os

valores de A(i). O número de WCs em cada WCR será proporcional aos valores de A(i) de cada
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nó. Resumidamente, pode-se dizer que a idéia principal da estratégia XC é medir a atividade de

conversão de comprimento de onda de cada nó da rede com capacidade de conversão total via

simulação. Em seguida, os WCs são posicionados em função da demanda dos nós com maior

atividade de conversão.

A Tabela 3.1 apresenta os resultados obtidos na simulação prévia (i.e., utilizando a arquite-

tura FCWC) em [36], usando a topologia da rede NSFnet (Fig. 3.4) com M = 50 WCs.

Tabela 3.1 Valores de A(i) e P(i) obtidos pela estratégia XC para a topologia de rede NSFnet sob 200
Erlangs de carga.

Nó 1 2 3 4 5 6 7
A(i) 0,4 0,7 0,3 2,3 0,4 1,8 1,6
P(i) 9 12 9 22 11 19 16
Nó 8 9 10 11 12 13 14
A(i) 0 0,7 1,4 0,7 0,6 0 0,1
P(i) 0 13 16 12 11 0 6

De acordo com a análise dos resultados prévios de simulação [36] [49], os nós 4, 6, 7 e 10

realizaram muito mais conversões do que os outros nós e portanto esses nós serão WCRs. O

número de WCs em cada WCR será proporcional aos valores de A(i) para cada WCR, o que

resulta em 16 WCs para o nó 4, 13 WCs para o nó 6, 11 WCs para o nó 7 e 10 WCs para o nó

10.

Conforme dito anteriormente, a estratégia XC verifica o número médio de conversões rea-

lizadas em cada nó A(i) e o número máximo de WCs utilizados simultaneamente em cada nó

da topologia P(i). Estes valores são obtidos via simulação prévia, utilizando a topologia com

capacidade total de conversão (FCWC). De acordo com estes resultados prévios os M WCs

serão distribuídos entre os nós da rede. É importante notar que a estratégia XC distribui os

M WCs com base na análise do comportamento de uma rede que efetivamente não possui as

limitações impostas pela continuidade obrigatória de comprimento de onda.

Na discussão a seguir serão utilizados os termos cenário hipotético e cenário real. O

termo cenário hipotético será usado para fazer referência à rede óptica transparente com capa-

cidade de conversão total utilizada para fazer o estudo prévio. Vale lembrar que para a rede ter

capacidade de conversão total é necessário geralmente um número de WCs muito maior que
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M. Como de fato a rede vai possuir somente M WCs, esse cenário é considerado hipotético.

Já o termo cenário real será utilizado para fazer referência ao cenário da rede com somente

M WCs distribuídos entre os nós da rede segundo a estratégia XC. De acordo com o que foi

apresentado sobre a estratégia XC é possível fazer algumas observações.

1. Os valores de A(i) e P(i) são obtidos segundo a simulação do cenário hipotético. Na

Figura 3.7a considere a rota 1→ 2→ 3→ 4 com três comprimentos de onda e capacidade

de conversão total. Isto significa ter 3 WCs posicionados no Nó 2 e no Nó 3. Como

não existe a necessidade de realizar conversões nos nós de origem e de destino de um

circuito óptico os WCs nós Nós em 1 e 4 não serão ilustrados. Havendo uma requisição

para a C(1,4) sob o estado atual da rota 1 → 2 → 3 → 4 ilustrado pela Figura 3.7a

(cenário hipotético) será necessário utilizar WCs nós Nós 2 e 3 (Fig. 3.7b) em função

de não existir um único comprimento de onda contínuo. Agora assuma que depois do

posicionamento de todos os M WCs (cenário real) nenhum WC seja posicionado em 2

(Fig. 3.7c). Neste caso, C(1,4) será bloqueada. Desta forma, o estabelecimento com

sucesso da C(1,4) no cenário hipotético representa uma atividade de conversão em 2

que será contabilizada e influencia de forma errada o cálculo de A(i) e P(i) para os nós

2 e 3. Isto ocorre porque todas as conversões de comprimentos de onda realizadas no

cenário hipotético (FCWC) são contabilizadas. Entretanto, em alguns casos a alternativa

de conversão pode não estar disponível no cenário real devido à limitação do número

de WCs. Note que a conversão realizada no nó 3 para o estabelecimento da C(1,4) no

cenário hipotético (Fig. 3.7b) será contabilizada. Mas de fato, essa conversão nunca

poderá ocorrer no cenário real uma vez que o nó 2 não tem a capacidade de conversão

(Fig. 3.7c). Considerando que no cenário real alguns nós ópticos não serão WCRs,

todas as conversões realizadas ou influenciadas por conversores nestes nós deveriam ser

descartadas no cálculo de A(i) e P(i).

2. Considere novamente o estabelecimento da C(1,4) no cenário hipotético. No estado

atual, antes do atendimento da C(1,4), o nó 3 está utilizando 2 WCs antes do estabele-
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2 1  4 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

a) Cenário hipotético antes do estabelecimento do C(1,4). 

2 1  3  4 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

b) Cenário hipotético depois do estabelecimento do C(1,4). 

3 

c) Cenário real supondo o posicionamento de 0 e 2 WCs respectivamente nos Nós 2 e 3. 

2 1  3  4 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

bloqueio 

d) Cenário real supondo o posicionamento de 2 WCs nos Nós 2 e 3. 

2 1  3  4 

w1 w1 w1 
w2 w2 w2 
w3 w3 w3 

bloqueio 

Circuito óptico 
Comprimento de onda ocupado 
Comprimento de onda livre 

WC livre 

WC ocupado 

Figura 3.7 Cenário hipotético e real.

cimento do circuito óptico (Fig. 3.7a). Ainda considerando o cenário hipotético, C(1,4)

será estabelecida com sucesso (Fig. 3.7b) somente porque existe um terceiro WC livre

em 3 (Fig. 3.7a) antes do estabelecimento da C(1,4). Suponha agora que depois do

posicionamento dos M WCs (cenário real), somente 2 WCs sejam posicionados no nó 3

(Fig. 3.7d). Isto significa que a C(1,4) estabelecida no cenário hipotético utilizando um

terceiro WC em 3 não poderia ser estabelecida no cenário real (Fig. 3.7d). Desta forma,

o estabelecimento da C(1,4), no cenário hipotético, terá um impacto negativo no cálculo

de A(i) e P(i) para os nós 2 e 3. Isto ocorre porque o estabelecimento da C(1,4) no

cenário hipotético utiliza WCs nos nós 2 e 3 que de fato não estarão disponíveis devido

à ausência de um terceiro WC no nó 3 (Fig. 3.7d).

3. Se uma estratégia de posicionamento de WCs limita o número de nós que podem ser
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WCRs, no melhor caso (considerando um número ilimitado de WCs, M = ∞), a rede

óptica transparente vai apresentar um comportamento igual ao da rede com capacidade

esparsa de conversão de comprimento de onda. É importante observar que o objetivo

da arquitetura de conversão SPWC é combinar as vantagens das arquiteturas SWC e

PWC permitindo de forma mais flexível escolher quais nós devem ser WCRs e definir

qual deve ser o número ideal de WCs em cada um dos nós WCRs. Portanto, estratégias

de posicionamento de WCs devem ter como objetivo principal a distribuição dos WCs

segundo as demandas esperadas de cada nó. Somente depois disso é que deve ser feito o

posicionamento dos M WCs com o objetivo de alcançar um desempenho mais próximo

possível da rede com conversão total.

3.4.2 Estratégia de Posicionamento de Conversores First Load Priority

First Load Priority - FLP é uma estratégia para o posicionamento de M WCs em uma rede

óptica transparente com capacidade de conversão esparsa parcial (SPWC). A estratégia FLP

tem como objetivo definir quais os nós da rede que serão WCRs e quantos WCs cada um

dos WCRs deve ter. Esta distribuição dos conversores é feita objetivando um desempenho de

probabilidade de bloqueio muito próximo ao da rede com conversão total de comprimento de

onda (FCWC).

Para explicar o funcionamento da estratégia FLP é utilizada a seguinte notação para uma

dada topologia genérica:

• Netbp representa a rede antes da distribuição (before placement) dos M WCs;

• Netap representa a rede depois do posicionamento (after placement) dos M WCs;

• Net f c representa a rede com capacidade de conversão total (full complete conversion).

O funcionamento da estratégia FLP é descrito a seguir utilizando como exemplo a topologia

da rede NSFnet (Fig. 3.4) e considerando a disponibilidade de M = 100 WCs para distribui-

ção entre os nós da rede óptica transparente. O tráfego é dinâmico, as requisições de circuitos
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ópticos são distribuídas uniformemente entre os pares de nós origem e destino. A chegada de

requisições de circuitos ópticos segue um processo de Poisson com taxa média λ . O tempo de

retenção das conexões é distribuído exponencialmente com média 1/µ . Os enlaces da topolo-

gia são bidirecionais contendo uma fibra óptica para cada sentido e cada fibra opera com 40

comprimentos de onda. A carga na rede é ρ = N ·λ/µ , onde N é o número de nós da rede. A

alocação de comprimento de onda é feita utilizando o algoritmo First-Fit e o roteamento é fixo,

utilizando o algoritmo de menor caminho de Dijkstra.

A idéia do FLP é distribuir os WCs segundo a atividade de conversão gerada pela Net f c sob

uma dada carga de tráfego (First Load - FL) que demanda o uso de todos os M WCs disponíveis

para a rede. A seguir são apresentados os passos para a execução da estratégia FLP:

1. Inicialmente é necessário identificar qual a carga FL. Isto é, qual a carga na rede Net f c

que gera uma demanda de no máximo M = 100 WCs, considerando juntos todos os nós

da rede. Esta investigação preliminar deve ser feita através de simulações prévias. Ini-

cialmente deve ser assumida uma carga de tráfego baixa que em seguida é incrementada

gradualmente até que sejam utilizados M = 100 WCs ao mesmo tempo por toda a rede.

A carga de tráfego FL é encontrada quando a equação abaixo for verdadeira
N

∑
i=1

P(i) = 100 (3.2)

2. Após a identificação da carga FL, devem ser medidos os valores de P(i) para todos os

nós da rede óptica sob a carga de tráfego FL.

3. Os WCs devem ser distribuídos segundo os valores de P(i) medidos no passo anterior.

Destaca-se que a estratégia FLP tenta eliminar os aspectos negativos identificados anterior-

mente na estratégia XC. Neste sentido, a motivação para o uso da Equação 3.2 é tentar garantir

que as conversões realizadas sob a análise da rede com conversão total sejam também possíveis

após a distribuição dos M WCs.

Para a distribuição de M = 100 WCs entre os nós da topologia de rede da NSFnet utilizando

a estratégia FLP, a carga FL é 385 Erlangs. Os valores de P(i) medidos na Net f c sob a carga

FL são mostrados na Tabela 3.2.

53



3.4 ESTRATÉGIAS PARA POSICIONAMENTO DE CONVERSORES DE COMPRIMENTO DE ONDA

Tabela 3.2 Atividades de conversão de comprimento de onda em cada nó óptico considerando a topo-
logia da rede NSFnet com capacidade de conversão total sob carga FL = 385 Erlangs.

Nó 1 2 3 4 5 6 7
P(i) 2 6 6 22 8 13 9
Nó 8 9 10 11 12 13 14
P(i) 0 9 13 4 6 0 2

A Figura 3.8 mostra a probabilidade de bloqueio obtida com o posicionamento de M = 100

WCs na topologia de rede da NSFnet utilizando as estratégias XC e FLP. Para este mesmo

cenário, a Figura 3.9 apresenta o número médio de saltos dos circuitos ópticos estabelecidos.

O comportamento do desempenho da rede com a capacidade de conversão total (limite inferior

em termos de probabilidade de bloqueio) também é evidenciado (Figs 3.8 e 3.9).
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Figura 3.8 Probabilidade de bloqueio obtida com as estratégias FLP, XC e a rede com capacidade de
conversão total de comprimento de onda.

Observa-se que a estratégia FLP tenta garantir que todas as conversões de comprimentos

de onda realizadas no cenário hipotético também serão realizadas no cenário real. Esta carac-

terística da estratégia FLP permite que a rede supere as limitações da estratégia XC apontadas

anteriormente.
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Figura 3.9 Número médio de saltos dos circuitos ópticos estabelecidos utilizando as estratégias FLP,
XC e a rede com capacidade de conversão total de comprimento de onda.

3.5 Discussão

Este capítulo apresentou questões e conceitos ligados às arquiteturas de conversão de compri-

mento de onda destacando especialmente a flexibilidade da arquitetura SPWC. O problema de

posicionamento de WCs em arquiteturas SPWC foi discutido. A principal contribuição deste

Capítulo é a proposta da estratégia FLP para posicionamento de WCs em arquitetura de conver-

são SPWC. A proposta da estratégia FLP e um estudo desempenho que a compara com outra

estratégia de posicionamento foram publicados em [18], [20]. Outras contribuições foram fei-

tas no contexto da capacidade de conversão das redes ópticas transparentes. Tais contribuições

foram publicadas nos trabalhos [17], [19], [53].

Um estudo de avaliação de desempenho que compara a arquitetura de conversão SPWC

com as arquiteturas PWC e SWC consta em [17]. A estratégia FLP foi estendida com o obje-

tivo de distribuir M WCs considerando uma restrição que limita o número de WCRs na rede.

Tal extensão foi chamada de Adaptive FLP. Esta proposta aplica a estratégia FLP apresentada
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neste Capítulo e depois identifica nós WCR com uma demanda baixa de WCs. A proposta da

estratégia Adaptive FLP e estudos de avaliação de desempenho comparando Adaptive FLP com

FLP simples foram publicados em [19]. Em [53] foi proposto um modelo para avaliar as es-

tratégias de posicionamento de WCs, segundo uma relação de custo-benefício. Ainda em [53]

são apresentados resultados de comparações entre diferentes estratégias para posicionamento

de WCs (XC, FLP, Adaptive FLP) em termos de custo-benefício. A proposta de avaliação de

desempenho baseada no custo-benefício publicada em [53] foi estendida e aplicada para redes

ópticas transparentes com comutação em rajadas em [58].
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CAPÍTULO 4

SOBREVIVÊNCIA EM REDES ÓPTICAS TRANSPARENTES

Este capítulo introduz conceitos de tolerância a falhas aplicados à tecnologia de redes ópticas

transparentes. Tolerância a falhas é uma disciplina que visa aumentar a confiabilidade de um

sistema [59]. Confiabilidade (Realibility) é a probabilidade de um sistema se manter funcio-

nando de forma contínua durante um intervalo de tempo t [60]. Mais recentemente, o estudo de

confiabilidade de redes de interconexão vem sendo chamado de análise de sobrevivência (sur-

vivability analysis) [61]. O objetivo é projetar redes de interconexão que sejam robustas face a

eventos anormais, por exemplo ruptura de um dos seus enlaces. O estudo da sobrevivência de

redes de interconexão visa conhecer e/ou maximizar a sua capacidade de continuar operacional

mesmo após a ocorrência de falhas.

As redes ópticas transparentes permitem transportar grandes volumes de informações e for-

necem serviços para aplicações que exigem rigorosos requisitos em termos de tempo máximo

de atraso, largura de banda garantida etc. Além da sensibilidade ao atraso e a interrupções

de suas conexões, estas aplicações geralmente funcionam 24 horas por dia, exigindo uma alta

disponibilidade de serviços da rede. A falha de um enlace da rede óptica representa a interrup-

ção de todos os circuitos ópticos que utilizam tal enlace. Isto pode provocar a perda de uma

grande quantidade de informações e a parada de serviços críticos. Diante disto, as redes ópticas

transparentes precisam implementar mecanismos para garantir que suas conexões sejam recu-

peradas de maneira rápida e eficiente. Esta capacidade de continuar operando na eventualidade

de ocorrência de falhas é conhecida como sobrevivência em redes ópticas transparentes [46],

[62].
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Os conceitos e técnicas de sobrevivência de redes de circuitos ópticos transparentes são

normalmente derivados de técnicas clássicas de tolerância a falhas. Entretanto, algumas termi-

nologias e estratégias de tolerância a falhas recebem nomes específicos ao serem aplicadas no

contexto de sobrevivência de redes ópticas transparentes. Em função desta tese ter como objeto

de estudo as redes ópticas transparentes aqui são utilizadas as terminologias da sua literatura

específica.

Este Capítulo apresenta conceitos fundamentais para avaliação de desempenho de serviços

de sobrevivência em redes ópticas. Inicialmente são apresentados os principais mecanismos

para a implementação da sobrevivência em redes ópticas discutindo suas vantagens e desvan-

tagens. Além disso, é feita uma caracterização do cenário considerado, no contexto desta tese,

para avaliar a habilidade de sobrevivência. Por último é desenvolvido um estudo de avaliação

de desempenho que utiliza um conjunto de métricas bastante abrangente. Essa conduta permite

uma análise mais detalhada das estratégias de sobrevivência contribuindo para a customização

dessas estratégias em direção ao melhor atendimento dos usuários da rede. Como exemplo, é

proposta uma estratégia híbrida chamada Adaptive Survivability que busca o equilíbrio entre os

mecanismos de proteção e restauração. Os principais resultados apresentados neste Capítulo

foram publicados em [21].

4.1 Mecanismos de Sobrevivência em Redes Ópticas Transparentes

Uma conexão é uma representação lógica que faz alusão à comunicação entre dois nós da rede

óptica, nó origem e nó destino. Efetivamente, uma conexão é provida através de um circuito

óptico que interconecta fisicamente um (o,d). Antes da ocorrência de falhas, a conexão faz

uso do circuito primário. A sobrevivência de uma conexão depende da viabilização de um

circuito óptico alternativo caso ocorra a falha de recursos utilizados pelo circuito primário. Esse

circuito óptico alternativo é chamado de circuito secundário. As rotas dos circuitos primário e

secundário são chamadas respectivamente de rotas (ou caminhos), primária e secundária.

Em termos gerais, a sobrevivência em redes ópticas transparentes é alcançada com o uso
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de mecanismos de proteção e/ou restauração. Tais mecanismos proporcionam às conexões da

rede óptica uma habilidade de sobreviver a situações de falha. A proteção é um mecanismo pró-

ativo que consiste na computação e reserva prévia de recursos redundantes antes da ocorrência

de falhas. Tais recursos redundantes somente serão efetivamente utilizados para recuperar uma

eventual falha. No mecanismo de restauração não é feita a reserva prévia de recursos. De

forma reativa, depois da detecção da falha, as estratégias de restauração tentam alocar recursos

disjuntos da falha com o objetivo de garantir a sobrevivência dos serviços da rede óptica. O

sucesso das estratégias de restauração na tentativa de recuperar uma dada conexão depende da

existência de recursos não alocados (livres) e não envolvidos (disjuntos) com a falha. O meca-

nismo de proteção apresenta tipicamente baixo tempo de recuperação mas é pouco eficiente em

função da utilização de recursos redundantes. A restauração é eficiente em termos de utilização

de recursos mas normalmente demanda tempos maiores para recuperar as conexões.

As estratégias de proteção e restauração podem ser subclassificadas de acordo com os seus

domínios de atuação: no enlace, no caminho ou no subcaminho [46], [62]. A Figura 4.1

ilustra um exemplo de proteção de caminho e de enlace. Na proteção/restauração de caminho

é utilizada uma rota disjunta da rota primária desde a origem até o destino. No exemplo da

Figura 4.1 a proteção de caminho é feita utilizando a rota secundária 1→ 6→ 5→ 4. A

rota disjunta proporciona a sobrevivência da conexão independente do enlace que falhou na

rota primária, isto é, todo o caminho é protegido. A proteção/restauração de enlace é feita

utilizando recursos alternativos apenas para o enlace falho. Os demais enlaces da rota primária

que não sofreram falhas continuam sendo utilizados. Para isso é necessária uma rota alternativa

para cada enlace da rota primária. No exemplo da Figura 4.1 a rota 1→ 6→ 2 protege o enlace

e(1,2), a rota 2→ 6→ 5→ 3 protege o enlace e(2,3) e a rota 3→ 5→ 4 protege o enlace

e(3,4). Note que existe uma rota para proteger cada enlace da rota primária. Geralmente, as

estratégias de proteção/restauração de caminho são mais lentas do que a proteção/restauração

de enlace. Isto porque a troca de todo o caminho ao invés de apenas contornar o enlace falho

demanda geralmente mais sinalização como também implica em configurar um número maior

de OXCs. Por outro lado, as estratégias de proteção/restauração de caminho são mais eficientes
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em termos do número de recursos necessários para a sobrevivência quando comparadas com

a proteção/restauração de enlace. A proteção/restauração de subcaminho é um mecanismo

intermediário entre as alternativas de proteção/restauração de enlace e de caminho que busca o

ponto de equilíbrio entre o tempo para restabelecer a conexão óptica e a quantidade de recursos

alocados para prover a sobrevivência das conexões ópticas.
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2 3 
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6 5 

1 

2 3 
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6 5 

Proteção de caminho Proteção de enlace 

Rota Primária 
Rota Secundária 

Figura 4.1 Exemplo de proteção de caminho e proteção de enlace.

As estratégias de proteção podem ainda ser classificadas como dedicadas ou compartilha-

das, segundo a capacidade de compartilhamento dos recursos das rotas secundárias. Na prote-

ção dedicada (1+1), os recursos da rota secundária são utilizados exclusivamente para proteger

uma única conexão óptica. Já na proteção compartilhada, também conhecida como proteção

(M:N), procura-se compartilhar os recursos das rotas secundárias. Por exemplo, sob a hipótese

de que ocorre apenas uma falha por vez na rede, duas conexões podem compartilhar uma rota

secundária se suas rotas primárias forem disjuntas entre si. Esta alternativa consegue reduzir

significativamente o número de recursos necessários para prover habilidade de sobrevivência

nas redes ópticas transparentes. Entretanto, essas estratégias de proteção compartilhada tipica-

mente representam um maior custo computacional quando comparadas com a proteção (1+1)

[62].

A restauração pode ser dinâmica ou pré-computada. No primeiro caso, a rota secundária é

computada on-line, após a detecção da falha, com base no estado atual da rede. Na restauração

pré-computada, a rota secundária é definida antes da ocorrência da falha, mas não é reservada
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como ocorre nas estratégias de proteção. A restauração pré-computada visa diminuir o tempo

de recuperação da conexão antecipando a escolha da rota alternativa. Por outro lado, a não

reserva dos recursos não garante que estes estarão livres na eventual ocorrência de falhas.

Em [62] são apresentadas algumas estatísticas de falhas e de reparação de falhas observadas

pela Telcórdia durante um período de 109 horas. Segundo essa fonte de referência, em média,

a quebra de fibras ocorre a uma taxa de 4,39 vezes a cada 1609 Km de extensão durante um

ano e o tempo médio para reparação de uma fibra é de 12 horas. O termo reparação significa

o conserto do equipamento que falhou ou o reparo de um enlace de fibra. A operadora da rede

óptica pode garantir esse tempo de recuperação dimensionando o tamanho da equipe de campo

responsável pela reparação de fibras em função da extensão do parque de fibras instaladas. O

número de falhas de transmissores (TX) e receptores (RX) são respectivamente 10867 e 4311,

em 109 horas de observação. Como a taxa de falhas de TX e RX é muito menor do que a taxa

de rupturas de fibras, assume-se em geral que os nós da rede não estão sujeitos a falhas.

Em termos gerais, no contexto de tolerância a falhas, utiliza-se como base o comportamento

expresso pela curva da banheira [60] para representar a variação da taxa de falhas em função

do tempo. Tal comportamento é utilizado em estudos de sistemas que são afetados por falhas

do próprio sistema, por exemplo falhas ocasionadas por envelhecimento de componentes. Em

redes ópticas as falhas mais frequentes são rupturas de fibras provocadas por escavações, cho-

que de veículos contra postes que suportam cabos ópticos etc. Neste caso, as falhas não são

intrínsecas ao sistema, portanto, é razoável assumir uma taxa de falhas independente do tempo

[63].

O tempo de reparo de uma fibra é significativamente menor do que o tempo entre falhas.

Portanto, a probabilidade de existirem duas ou mais falhas simultâneas é baixa. Alguns tra-

balhos [44], [50] realizam estudos assumindo o modelo de falha única, isto é, consideram a

hipótese de que nunca ocorre mais de uma falha na rede ao mesmo tempo. Apesar da proba-

bilidade de existir mais de um enlace falho comitantemente ser pequena isto pode acontecer.

A ocorrência de falhas simultâneas em ambas as rotas, primária e secundária, impede a sobre-

vivência de conexões que fazem uso de estratégias projetadas apenas para cenários de falha

61



4.1 MECANISMOS DE SOBREVIVÊNCIA EM REDES ÓPTICAS TRANSPARENTES

única. Por exemplo, com a estratégia de Proteção Dedicada de Caminho (PDC) proteção dedi-

cada de caminho, aplicações com altos requisitos de disponibilidade em situações de múltiplas

falhas podem não ser atendidas adequadamente se o modelo de falha única for adotado no

dimensionamento dos mecanismos de sobrevivência.

Atualmente, a maioria dos circuitos ópticos são estáticos, uma vez estabelecidos eles pas-

sam meses ou anos ativos. Sob esses cenário de conexões estáticas, as especificações dos níveis

de contratos de serviços (SLA) levam em conta basicamente a disponibilidade. Disponibilidade

(Availability) é a probabilidade de um sistema estar operacional em um dado instante de tempo

[61]. Logo, a disponibilidade no contexto de redes de circuitos é a probabilidade de uma cone-

xão estar ativa, operacional em um instante t. A disponibilidade de uma fibra i pode ser obtida

pela equação:

Ai =
MT T Fi

MT T Fi +MT T Ri
, (4.1)

em que MT T Fi (Mean Time to Failure) é o tempo médio até a ocorrência de falha e o MT T Ri

(Mean Time to Repair) é o tempo médio para o reparo de uma falha. Outra medida utilizada é

o MTBF (Mean Time Between Failures) que representa o tempo médio entre falhas (MT BF =

MT T F +MT T R).

O cálculo da disponibilidade de conexões Sem Habilidade de Sobrevivência (SHS) é dado

pela equação:

ASHS = ∏
i∈ζ

Ai, (4.2)

em que ζ é o conjunto de fibras utilizadas pelo circuito óptico da conexão em questão.

O cálculo da disponibilidade de conexões que fazem uso da Proteção Dedicada de Caminho

(PDC) é dado pela equação

APDC = 1− (1−∏
i∈ζp

Ai)(1−∏
i∈ζs

Ai), (4.3)

em que ζp e ζs são os conjuntos de fibras utilizados respectivamente pelos circuitos primário

62



4.1 MECANISMOS DE SOBREVIVÊNCIA EM REDES ÓPTICAS TRANSPARENTES

e secundário da conexão em questão. As equações acima podem ser aplicadas a cenários de

circuitos ópticos estáticos ou dinâmicos. A Figura 4.2 ilustra um conexão Sem Habilidade

de Sobrevivência e outra com Proteção Dedicada de Caminho e os seus respectivos sistemas

(sequencial e paralelo) utilizados no cálculo da disponibilidade.
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a) Conexão sem habilidade de sobrevivência 
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A3 
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b) Conexão com Proteção Dedicada de Caminho 

A1 
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A3 

Rota Primária 
Rota Secundária 
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A1 A2 A3 

A1 A2 A3 
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Figura 4.2 Exemplo de conexões SHS e PDC e seus sistemas sequencial e paralelo utilizados no calculo
da disponibilidade.

Na estratégia de proteção dedicada de caminho uma conexão somente é atendida se for pos-

sível o estabelecimento de dois circuitos com rotas disjuntas. Depois que uma conexão com es-

sas características é atendida pode-se aplicar a equação 4.3 para calcular a sua disponibilidade.

Para as estratégias de restauração o cálculo da disponibilidade depende do sucesso na reserva

de recursos para o circuito secundário após a ocorrência da falha. Portanto, a probabilidade

de recuperação de uma conexão que utiliza uma estratégia de restauração depende da proba-

bilidade de bloqueio do circuito secundário. Conforme discutido no Capítulo 2, os modelos

analíticos para calcular a probabilidade de bloqueio em redes sem conversão de comprimento

de onda possuem limitações quanto ao número de saltos da rota, topologias de rede etc. Tais

modelos são propostos para cenários específicos e portanto apresentam limitações e/ou baixa

acurácia para cenários mais realistas. A formulação de modelos analíticos para o cálculo da
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disponibilidade de conexões que fazem uso de estratégias de restauração não é trivial. Em [63]

o autor destaca que são raros os métodos para calcular a disponibilidade de conexões protegidas

pela maioria dos mecanismos de proteção ou restauração. Em [63] é apresentado um estudo de

disponibilidade aplicado a conexões que utilizam estratégias de proteção dedicada de caminho

e proteção compartilhada de caminho.

Em um cenário onde circuitos são estabelecidos dinamicamente para o atendimento de

conexões é indispensável o uso de outros parâmetros para a definição dos SLAs. Por exemplo,

poderia ser especificada a probabilidade de bloqueio de uma conexão ou ainda o tempo máximo

que um usuário deve esperar para ser atendido, pois no cenário de estabelecimento de circuitos

dinâmicos existe a fase da admissão destes circuitos. Essas e outras questões associadas ao

planejamento da rede óptica transparente com garantia de qualidade de serviço são discutidas

no Capítulo 5.

A Figuras 4.4 e 4.5 mostram respectivamente a disponibilidade de conexões sem habilidade

de sobrevivência e de conexões que utilizam a estratégia de proteção dedicada de caminho. Os

valores de MTTR e MTTF utilizados para o cálculo da disponibilidade dos enlaces de fibras

estão de acordo com as estatísticas de falhas e reparo apresentadas em [62]. Neste estudo

essas estatísticas são aplicadas as dimensões da topologia de rede Abilene (tamanho médio dos

enlaces é 971,4 km).
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Figura 4.3 Topologia da rede Abilene.

Conforme esperado, a disponibilidade de uma conexão é inversamente proporcional à ex-

64



4.1 MECANISMOS DE SOBREVIVÊNCIA EM REDES ÓPTICAS TRANSPARENTES

0.996500 

0.997000 

0.997500 

0.998000 

0.998500 

0.999000 

0.999500 

1.000000 

1  2  3  4  5  6 

D
is
po

ni
bi
lid

ad
e 

Número de saltos da rota 

Figura 4.4 Disponibilidade de conexões sem capacidade de sobrevivência. Cada salto possui 971,4 km
de extensão.
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Figura 4.5 Disponibilidade de conexões que utilizam a proteção dedicada de caminho. Assume-se que
cada salto possui 971,4 km de extensão e que o número de saltos da rota secundária é duas vezes o
número de saltos da rota primária.
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tensão do caminho (comprimento em termos de fibras ópticas) utilizado por ela. Na Figura 4.5

observa-se uma alta disponibilidade provida pela estratégia de proteção dedicada de caminho.

A métrica de disponibilidade das conexões refere-se apenas à probabilidade de uma cone-

xão estar operacional em um dado instante de tempo, considerando que a conexão em questão

foi admitida com sucesso. Ela não expressa a probabilidade de uma dada conexão sobreviver a

um dado tipo de falha e nem o tempo necessário para recuperação da conexão.

Esta tese de doutorado está focada no planejamento de redes de circuitos ópticos transpa-

rentes e dinâmicos com qualidade de serviço no nível do usuário. Este contexto de circuitos

de alta capacidade (por exemplo 40 Gbps), dinâmicos e de curta duração (algumas horas) é

apropriado para suportar aplicações de e-science como: telemedicina, virtualização etc. En-

tretanto, apesar de poder ter uma disponibilidade de 99,999%, para algumas aplicações pode

não ser aceitável esperar mais de 100 ms para recuperar uma conexão. Outro aspecto relevante

para aplicações desse tipo é a capacidade de sobreviver a determinados cenários de falha. Por

exemplo, a estratégia de proteção dedicada de caminho que apresenta 99,999% de disponibili-

dade (Fig 4.5) não tem habilidade de sobreviver a falhas simultâneas em suas rotas primária e

secundária.

Considerando portanto a necessidade de um conjunto de métricas mais abrangente para o

estudo de sobrevivência em rede de circuitos ópticos transparentes e dinâmicos, nesta tese de

doutorado são utilizadas as seguintes: capacidade de sobrevivência, tempo de recuperação das

conexões, capacidade alternativa utilizada pelas estratégias de proteção e restauração e a pro-

babilidade de bloqueio de conexões. A capacidade de sobrevivência é a razão das conexões

recuperadas pelo total de conexões afetadas em um determinado cenário de falha. Essa mé-

trica expressa a probabilidade de uma conexão sobreviver a um dado cenário de falha. Alguns

autores utilizam o termo recuperabilidade (restaurability) no lugar de capacidade de sobrevi-

vência. O tempo de recuperação é o tempo necessário para recuperar a conexão que teve um

circuito afetado por falha. A capacidade alternativa é o percentual de recursos (redundantes)

utilizados para implementar um certo nível de sobrevivência das conexões. Por exemplo, os

recursos alocados para um circuito secundário de uma estratégia de proteção dedicada de cami-
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nho. Tais recursos são utilizados apenas com o objetivo de garantir a sobrevivência e não para

a transmissão de dados em um cenário livre de falhas.

A habilidade de sobrevivência de conexões promovida por mecanismos de proteção ou res-

tauração depende do uso de recursos alternativos alocados para o restabelecimento da conexão

através dos circuitos secundários. Tais recursos poderiam ser utilizados no estabelecimento de

novos circuitos ópticos demandados por novos usuários da rede. Portanto, no estudo de es-

tratégias de sobrevivência em redes de circuitos ópticos dinâmicos não é suficiente apenas o

estudo da habilidade de sobrevivência. Deve-se estudar também o impacto da habilidade de

sobrevivência na capacidade da rede em atender novas conexões, por exemplo, verificar suas

consequências na probabilidade de bloqueio dos circuitos ópticos.

4.2 Avaliação de Desempenho de Estratégias de Sobrevivência em Redes
Ópticas

Vários estudos têm sido realizados na área de sobrevivência em redes ópticas transparentes

[62], [46], [50], [64], [65]. Uma revisão das principais estratégias de sobrevivência em redes

ópticas transparentes é feita em [62]. Em [46], Zang e Mukherjee apresentam um estudo de so-

brevivência em redes ópticas transparentes com e sem conversão de comprimento de onda sob

tráfego dinâmico. Nesse estudo é feita uma comparação entre proteção de caminho dedicada e

compartilhada, usando como métricas a probabilidade de bloqueio, o tempo para o estabeleci-

mento do circuito óptico, o tempo de recuperação e a quantidade de dados perdidos em função

de rupturas dos enlaces de fibra. Em [50], Zhang et al. realizam uma avaliação de desempenho

dos algoritmos de roteamento Two-Step e One-Step aplicados na proteção dedicada de caminho.

Eles são avaliados em uma rede óptica transparente com e sem conversão de comprimento de

onda, utilizando somente a probabilidade de bloqueio como métrica. Em [64] são propostas as

técnicas CAFES (Compute a Feasible Solution) e OPT (Optimization) para proteção compar-

tilhada de caminho em redes ópticas com conversão total. Esse estudo apresenta resultados de

simulações em função da probabilidade de bloqueio, do número médio de saltos das conexões
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e da sobrecarga de recursos. Em [65], os autores analisam a estratégia de restauração chamada

Active Restoration em termos de probabilidade de bloqueio e da capacidade de sobrevivência.

Nos trabalhos [46], [50], [64], [65], como também na maioria dos estudos de sobrevivência

em redes ópticas transparente, o conjunto de métricas usado é bastante limitado. A seguir

é apresentado um estudo que compara estratégias de proteção e de restauração sob a análise

de um conjunto de métricas mais amplo: 1) Probabilidade de bloqueio; 2) Probabilidade de

bloqueio para cada par de nós (o,d); 3) Probabilidade de bloqueio por ausência de recursos

disponíveis para rota secundária; 4) Capacidade de sobrevivência ; 5) Utilização média da rede;

6) Utilização média dos enlaces da rede. Como mecanismo de proteção foi utilizada a proteção

de caminho 1:1 (PC1:1) fazendo uso do roteamento Two Step with Backtracking (TSB). Esta

técnica define a rota de menor caminho como a rota primária. No segundo passo é computada

a rota secundária disjunta da rota primária. O backtracking evita que a escolha de uma rota

primária inviabilize a computação de uma rota secundária disjunta da rota primária [50]. A

Figura 4.6 apresenta um exemplo da necessidade de backtracking.

a) Rota primária

Requisição de circuito óptico do nó 2  para o nó 9.

b) Rota secundária inviabilizada pela escolha da rota
primária
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Figura 4.6 Exemplo da necessidade de backtracking.

Se a rota de menor caminho computada para a rota primária for 2→ 3→ 4→ 10→ 9 (Fig.

4.6a) não existirá rota disjunta da rota primária (Fig. 4.6b) para atendimento da requisição de

C(2,9). Entretanto, se a rota primária for 2→ 3→ 4→ 5→ 9 será possível computar a rota

disjunta da primária 2→ 1→ 11→ 10→ 9.

A Proteção de Caminho 1:1 (PC1:1) tem a flexibilidade de permitir que os recursos redun-

dantes, apesar de reservados, possam ser utilizados para atender tráfego de menor prioridade
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[46]. Isto significa que, quando for necessário utilizar os recursos redundantes para recuperar

uma eventual falha, os serviços dos usuários de menor prioridade serão interrompidos. Apesar

desta vantagem, PC1:1 gera uma penalidade no tempo de restauração da falha quando compa-

rada com a proteção 1+1.

Para representar a restauração é utilizada a Restauração Pré-Computada (RPC). Neste caso,

o circuito óptico é estabelecido utilizando a rota de menor caminho. Uma rota secundária é

computada previamente considerando a necessidade de backtracking. Vale ressaltar mais uma

vez que apesar de pré-computada não existe a reserva prévia dos recursos da rota secundária na

restauração.

O tempo para restabelecer uma conexão após uma eventual falha é basicamente composto

de: 1) tempo para detectar a falha, 2) tempo para sinalizar cada nó da rota secundária e 3) tempo

de reconfigurar as matrizes de comutação dos OXCs (Optical Cross Connect). As estratégias

PC1:1 e RPC apresentam tempos similares para a recuperação de conexões, pois ambas as

estratégias computam previamente as rotas secundárias. Além disso, PC1:1 e RPC utilizam

os mesmos pares de rotas (primária e secundária) para cada (o,d). Ambas serão avaliadas

utilizando o roteamento Two Step with Backtracking. Um estudo detalhado que quantifica os

tempos de recuperação das conexões é apresentado no Capítulo 5.

Neste estudo é assumido um tráfego dinâmico, onde requisições de circuitos ópticos são

feitas pelos nós da rede seguindo um processo poissoniano com taxa média λ . A carga é

distribuída uniformemente entre todos os pares de nós (o,d). O tempo de retenção das conexões

é distribuído exponencialmente com média 1/µ . Todos os enlaces são bidirecionais (um par

de fibras) com 40 comprimentos de onda para cada sentido. A carga de tráfego na rede é dada

por ρ = N · λ/µ . A topologia da rede Abilene (Fig. 4.3) é utilizada para a realização das

simulações.

O algoritmo First-Fit [23] é utilizado para fazer a alocação de comprimento de onda. Para

cada simulação são realizadas 10 replicações com diferentes sementes de geração de variável

aleatória. São geradas 100000 requisições para cada replicação. Os resultados mostram os

intervalos de confiança calculados com um nível de confiança de 95%.
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A geração de falha nos enlaces também é um processo poissoniano com taxa média de

falhas de enlaces igual a λ f . O tempo médio para reparação da falha de um enlace é distribuído

exponencialmente com média 1/µ f . As falhas são distribuídas uniformemente entre todos os

enlaces. É assumido que o comprimento médio dos enlaces é de 971,4 Km para a topologia

da rede Abilene. A relação entre λ f e 1/µ f está de acordo com as estatísticas apresentadas em

[62]. Com o objetivo de gerar um número suficiente de falhas de enlaces nas simulações, a taxa

de geração de falha foi aumentada e foi diminuído proporcionalmente o tempo de reparação da

falha. Tal facilidade também é utilizada em outros estudos de referência, como em [46].

Após a geração da falha em um enlace, a capacidade de sobrevivência é calculada dividindo-

se o número de conexões afetadas pelo número de conexões que tiveram sucesso na recuperação

da falha.

A Figura 4.7 mostra a probabilidade de bloqueio, probabilidade de bloqueio por ausência

de recursos na rota secundária, utilização da rede e a capacidade de sobrevivência obtidas com

o uso das estratégias RPC e PC1:1.
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Figura 4.7 Desempenho das estratégias RPC e PC1:1 na topologia da rede Abilene. a) Probabilidade
de bloqueio. b) Probabilidade de bloqueio por ausência de recursos na rota secundária. c) Utilização da
rede. d) Capacidade de sobrevivência.
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De acordo com os resultados obtidos para as métricas de probabilidade de bloqueio, utili-

zação e capacidade de sobrevivência identifica-se que sob uma carga de tráfego menor ou igual

a 180 Erlangs, RPC obteve uma capacidade de sobrevivência de 80% e Pb igual a 0,02. Neste

mesmo contexto de carga, PC1:1 apresentou aproximadamente 98% de capacidade de sobre-

vivência e Pb igual a 0,3 (Figs. 4.7d e 4.7a). Observando agora o comportamento de RPC e

PC1:1 sob maiores intensidades de tráfego, por exemplo 300 Erlangs, RPC apresentou 46% de

capacidade de sobrevivência e Pb igual a 0,1. PC1:1 obteve capacidade de sobrevivência igual

98% e 0,53 de Pb.

Considerando a necessidade de prover circuitos ópticos com alta capacidade de sobrevivên-

cia e também o interesse em atender um maior número de usuários, é possível conceber uma

estratégia híbrida que faça uso conjunto das vantagens de cada uma das estratégias (PC1:1 e

RPC). Como neste exemplo é considerada uma única classe de serviço para o atendimento de

todos os usuários, assume-se como razoável uma capacidade de sobrevivência igual a 80%.

Então, afirma-se que RPC obteve melhor desempenho do que PC1:1 sob baixa utilização dos

recursos da rede. Entretanto, quando o nível de utilização da rede é maior, a estratégia PC1:1

apresenta um melhor resultado relativo a RPC.

Apesar da técnica Adaptive Survivability ser implementada neste estudo utilizando PC1:1 e

RPC como referências, ela é suficientemente geral para compor estratégias híbridas de sobre-

vivência envolvendo outras técnicas de proteção e de restauração.

4.2.1 Adaptive Survivability (AS)

Nesta seção é apresentada a técnica Adaptive Survivability (AS) proposta para a sobrevivência

em redes ópticas transparentes. A principal característica da técnica AS é buscar um equilíbrio

entre as estratégias de proteção (PC1:1) e de restauração (RPC). AS aplica a estratégia RPC sob

baixa utilização da rede e usa PC1:1 quando a utilização da rede for maior. Este comportamento

adaptativo é implementado segundo um parâmetro de adaptação C. Isto é, se a utilização da

rede for maior do que C, a estratégia PC1:1 é utilizada, caso contrário, RPC é aplicado. Antes
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de estabelecer a conexão solicitada verifica-se a utilização da rede. Se a utilização atual da rede

for menor do que C é aplicada a estratégia PC1:1 senão é utilizada a estratégia RPC para prover

a habilidade de sobrevivência. O valor de C deve ser definido após investigar o comportamento

da rede em termos de utilização conforme as estratégias de sobrevivência aplicadas, com foi

feito na seção anterior.

A avaliação de desempenho das estratégias PC1:1, RPC e AS assume a mesma modelagem

apresentada na Seção 4.2. Aqui são consideradas as topologias de rede da Abilene (Fig. 4.3)

e da EON (Fig. 4.8). É assumido que o comprimento médio dos enlaces é de 142 Km para a

topologia da rede EON e de 971,4 Km para a topologia da rede Abilene.
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Figura 4.8 Topologia da rede EON.

A Figura 4.9 apresenta o desempenho das estratégias PC1:1, RPC e AS (C=50%) para a

topologia da rede Abilene em termos de probabilidade de bloqueio (Fig.4.9a), probabilidade

de bloqueio por ausência de recurso na rota secundária (Fig. 4.9b), utilização média da rede

(Fig.4.9c) e capacidade de sobrevivência (Fig.4.9d).

Observa-se que para todas as três estratégias de sobrevivência, a probabilidade de bloqueio

cresce devido a uma maior utilização de recursos em consequência do aumento da carga da

rede (Figs. 4.9a e 4.9c ). A Figura 4.9c mostra que a alocação prévia de recursos redundantes

ocasiona um crescimento muito rápido da utilização da rede pela estratégia PC1:1. Isto causa

um desempenho inferior da estratégia PC1:1, em termos de probabilidade de bloqueio, quando
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Figura 4.9 Desempenho das estratégias PC1:1, RPC e AS (C=50%) aplicadas na topologia da rede
Abilene. a) Probabilidade de bloqueio. b) Probabilidade de bloqueio por ausência de recursos na rota
secundária. c) Utilização da rede. d) Capacidade de sobrevivência.

comparada com as outras estratégias. AS apresenta um desempenho mais balanceado quando

comparado com as estratégias PC1:1 e RPC. De maneira geral, a estratégia AS, sob os mesmos

parâmetros de carga, apresenta um crescimento intermediário da probabilidade de bloqueio

mantendo uma capacidade de sobrevivência superior a 87%.

A Figura 4.10 mostra a probabilidade de bloqueio para cada (o,d) sob uma carga de 300

Erlangs utilizando a estratégia AS.

Nota-se que o atendimento das requisições de conexões (o,d) é feito de maneira desigual.

A reta pontilhada paralela ao eixo x indica a probabilidade de bloqueio geral da rede (Pbnet) em

função de uma carga de 300 Erlangs. Percebe-se que, mesmo sob uma distribuição uniforme de

carga, um grupo de pares de nós (o,d) apresenta probabilidade de bloqueio praticamente igual a

zero, enquanto que um outro grupo apresenta probabilidade de bloqueio superior a 0,80. Dessa

forma, uma análise exclusivamente através da probabilidade de bloqueio geral (Pbnet) não traz

informações sobre a justiça (Fairness) no atendimento das conexões. O comportamento injusto
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Figura 4.10 Probabilidade de bloqueio por par de nós (o,d) utilizando AS sob um carga de 300 Erlangs
na topologia da rede Abilene.

com relação ao atendimento dos pares (o,d) é observado para todas as estratégias PC1:1, RPC

e AS, sob diferentes intensidades de tráfego. Entretanto, é importante salientar que sob cargas

muito altas ou muito baixas existe uma tendência de justiça com relação a probabilidade de

bloqueio por (o,d), isto porque a probabilidade de bloqueio geral tende a valores próximos de

0 ou de 1.

As Figuras 4.11a, 4.11b, 4.11c e 4.11d mostram o desempenho das estratégias PC1:1, RPC

e AS com a utilização da topologia da rede EON em termos de probabilidade de bloqueio,

probabilidade de bloqueio por ausência de recurso na rota secundária, utilização da rede e

capacidade de sobrevivência.

Os resultados obtidos com as estratégias PC1:1, RPC e AS utilizando a topologia da rede

EON (probabilidade de bloqueio, capacidade de sobrevivência, probabilidade de bloqueio por

ausência de recurso na rota secundária e utilização média da rede) apresentaram os mesmos

comportamentos dos resultados obtidos com a topologia da rede Abilene (Figs 4.9, 4.9d, 4.9b

e 4.9c). Isto indica que o comportamento observado não é dependente da topologia, pelo me-

nos quando as topologias das redes Abilene e EON são comparadas. Ainda observando os

resultados de simulação para essas duas topologias, nota-se que uma parcela significativa dos
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Figura 4.11 Probabilidade de bloqueio aplicando as estratégias PC1:1, RPC e AS (C=50%) para a
topologia da rede EON.

bloqueios da estratégia PC1:1 acontece por ausência de recursos livres na rota secundária. Isto

acontece porque a estratégia PC1:1 somente atende uma requisição se for possível reservar os

recursos nas duas rotas (primária e secundária) simultaneamente. Em compensação, todas as

requisições atendidas com o uso da estratégia PC1:1 possuem uma capacidade de sobrevivência

muito próxima de 100%.

As Figuras 4.12 e 4.13 apresentam a utilização média por enlace obtidas com a estraté-

gia AS nas topologias de redes Abilene e EON, respectivamente. Em ambos os gráficos, a

utilização média geral da rede é evidenciada por uma reta pontilhada paralela ao eixo x.

Analisando-se as Figuras 4.12 e 4.13, observa-se que a distribuição da carga de tráfego

entre os enlaces da rede é não uniforme para as duas topologias estudadas. Para a topologia

da rede Abilene sob a carga de 120 Erlangs (Fig 4.12), alguns enlaces apresentam utilização

abaixo de 15% enquanto que outros apresentam utilização de aproximadamente 45% dos recur-

sos. Quando esta análise é feita para a topologia EON (Fig. 4.13) sob a carga de 550 Erlangs,

observa-se que enquanto alguns enlaces apresentam uma utilização de aproximadamente 10%,
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Figura 4.12 Utilização média dos enlaces na topologia da rede Abilene utilizando AS sob um carga de
120 Erlangs.
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Figura 4.13 Utilização média dos enlaces na topologia da rede EON utilizando AS sob um carga de
550 Erlangs.
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4.3 DISCUSSÃO

outros chegam a 80% de utilização. Estes resultados evidenciam uma deficiência dos algorit-

mos de roteamento utilizados no estudo e apontam também para a necessidade de um melhor

balanceamento de carga entre os enlaces da rede.

4.3 Discussão

Os estudos de desempenho desenvolvidos neste Capítulo envolveram um conjunto de métricas

amplo proposto para uma avaliação mais detalhada e aprofundada das estratégias de sobrevi-

vência em redes ópticas transparentes. Neste Capítulo, foi apresentada a técnica de sobrevi-

vência Adaptive Survivability (AS), e um estudo de seu desempenho utilizando o conjunto de

métricas proposto. A estratégia AS mostrou um bom desempenho alcançado pela flexibilidade

de poder se comportar em alguns momentos como uma estratégia de proteção e em outros como

uma estratégia de restauração. Outro ponto importante evidenciado neste Capítulo foi o nível

de injustiça em termos de probabilidade de bloqueio por (o,d).
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CAPÍTULO 5

METODOLOGIA PARA PLANEJAMENTO DE REDES DE
CIRCUITOS ÓPTICOS TRANSPARENTES E DINÂMICOS
COM GARANTIA DE QOS

Este Capítulo apresenta uma metodologia para auxiliar o planejamento de redes com provi-

são dinâmica de circuitos ópticos transparentes e garantia da qualidade de serviço no nível do

usuário. O usuário da rede óptica transparente é uma entidade que solicita o estabelecimento

do circuito óptico. Pode ser, por exemplo, um laboratório de pesquisa que trabalha com vir-

tualização, uma rede cliente que deseja enviar um tráfego de dados através da rede óptica, um

emissora de TV que transmite simultaneamente o sinal de várias câmeras com alta definição

etc. Assim as aplicações desses usuários vão requerer determinados níveis de qualidade de

serviços.

A metodologia proposta envolve o uso de métricas de qualidade de serviço para cada usuá-

rio da rede, tais como: tempo de admissão, capacidade de sobrevivência, tempo de recuperação

das conexões ópticas. Estudos para o planejamento de rede ópticas transparentes com diferen-

tes topologias e classes de serviços exemplificam o uso da metodologia proposta.

5.1 Qualidade de Serviço

Com o aumento da largura de banda disponível e a possibilidade de novos serviços promo-

vidos pelos avanços da tecnologia de redes ópticas transparentes, surge uma gama de usuá-

rios/aplicações mais sofisticados com exigentes requisitos de serviços rede. Por exemplo,
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grande largura de banda garantida, baixo atraso, habilidade de sobrevivência etc.

Atualmente, a maioria das aplicações distribuídas utiliza uma infraestrutura de comutação

de pacotes que é baseada no protocolo IP, o protocolo da camada de rede da arquitetura da In-

ternet. Nesse tipo de tecnologia baseada em comutação de pacotes não existe o estabelecimento

de um circuito. Por outro lado, também não existem garantias quanto à qualidade de serviço

(por exemplo, largura de banda e atraso máximo). Ainda assim, pode ser implementada para

suportar o protocolo IP uma garantia na qualidade dos serviços de rede com o uso de serviços

de comutação de circuitos.

Os serviços das tecnologias de transmissão ponto a ponto atualmente (por exemplo, Synchronous

Optical NETworking (SONET)/ Synchronous Digital Hierarchy (SDH)), são caracterizados ti-

picamente pela provisão de circuitos estáticos não compatíveis com aplicações modernas.

A tecnologia de provisão dinâmica de circuitos ópticos transparentes viabiliza o estabeleci-

mento de circuitos de alta capacidade de transmissão em função das demandas das aplicações.

Quando é feita uma requisição de conexão óptica, o Plano de Controle da camada óptica, en-

volvendo as estratégias de alocação de recursos, trabalha para atendê-la. Entretanto, esta re-

quisição pode não ser atendida caso a rede não disponha de recursos livres no instante em que

a conexão é solicitada. Neste caso, a conexão é bloqueada e a aplicação/usuário que a solici-

tou fica sem usufruir do serviço de rede, pelo menos temporariamente. Portanto, agora num

contexto de circuitos dinâmicos em que uma conexão pode ou não ser admitida pela rede, é im-

portante definir requisitos de qualidade de serviço associados ao processo de estabelecimento

do circuito óptico. Por exemplo, pode-se considerar a probabilidade de bloqueio de uma cone-

xão como um parâmetro de QoS associado ao processo de estabelecimento do circuito óptico

[66].

Devido à variedade de usuários e tipos de aplicações com diferentes requisitos de rede, é

fundamental o uso de mecanismos para prover serviços diferenciados de acordo com os perfis

dos usuários da rede óptica transparente. Por exemplo, usuários mais exigentes podem ter

um serviço de melhor qualidade pagando um preço maior. Usuários com requisitos de rede

semelhantes podem ser agrupados em uma mesma classe de serviço. Normalmente o provedor
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de serviço (operadora) define um número de classes de serviço e agrupa os usuários em função

dos requisitos especificados em cada classe. Neste contexto, um contrato de nível de serviço

(Service Level Agreement (SLA)) deve ser definido a fim de especificar os parâmetros de QoS

que devem ser garantidos pelo provedor de serviço da rede óptica transparente. Mediante a

requisição de uma conexão óptica por um usuário de uma determinada classe, a operadora

precisa prover dinamicamente um circuito óptico, respeitando os parâmetros de QoS definidos

no SLA da classe do respectivo usuário. Para isso a operadora da rede óptica transparente

precisa utilizar de uma inteligência na camada óptica, objetivando uma melhor utilização dos

recursos em função dos SLAs definidos. Isso significa maximizar o número de usuários da rede

garantindo os níveis de QoS contratados.

Para atender a um determinado número de usuários de uma certa classe de QoS, cada um

associado a um nó diferente da rede óptica transparente, é necessário um planejamento com

o objetivo de identificar qual a melhor composição de estratégias para otimização de recur-

sos (algoritmos RWA, posicionamento de conversores de comprimento de onda e técnicas de

sobrevivência) considerando uma infraestrutura de enlaces de fibra óptica e o número de com-

primentos de onda disponíveis. O provedor de serviço da rede óptica transparente precisa

especificar como deve ser feita a diferenciação de serviços de modo a atender às diferentes

exigências mapeadas nas diferentes classes de usuários existentes.

5.2 Metodologia Proposta

Esta Seção apresenta a metodologia proposta para o planejamento de redes de circuitos ópticos

transparentes com provisão dinâmica e garantia de QoS no nível do usuário. Essa metodologia

visa auxiliar o planejamento de redes ópticas relacionando a demanda de tráfego e os requi-

sitos de QoS exigidos pelos usuários com a quantidade de recursos da rede e suas limitações

topológicas. A metodologia proposta é baseada em estudos de simulação feitos com a ferra-

menta de simulação desenvolvida com essa finalidade, TONetS [15]. A metodologia envolve

uma modelagem apropriada para o planejamento de redes ópticas que contempla os seguintes
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objetivos:

• Modelar individualmente o tráfego de cada usuário da rede;

• Investigar o desempenho da rede considerando a diferenciação de serviços através do

conceito de classes de serviço;

• Definir para cada classe de serviço o algoritmo RWA, a estratégia de sobrevivência e a

habilidade de conversão de comprimento de onda;

• Investigar individualmente o desempenho de cada usuário da rede em termos de tempo

de admissão, capacidade de sobrevivência e tempo para recuperação de sua conexão.

Além disso, a metodologia envolve a definição de métricas de desempenho apropriadas

para, através de estudos de simulação, investigar a capacidade da rede em atender um determi-

nado número de usuários com garantia de qualidade de serviço.

5.2.1 Modelagem

O problema RWA e seus casos especiais que consideram capacidade de conversão de compri-

mento de onda, sobrevivência da rede e diferenciação de serviço vêm sendo bastante estudados

na literatura. A maioria dos trabalhos [25], [52], [64], [62] analisa a rede óptica transparente

como um todo, uma vez que nesses casos o objetivo é comparar o desempenho de diferentes

estratégias de otimização de recursos, por exemplo, os algoritmos de roteamento e alocação de

comprimento de onda. Por isso, na maioria das vezes, apenas a probabilidade de bloqueio da

rede e/ou a capacidade de sobrevivência média da rede são utilizadas para quantificar a quali-

dade de serviço da rede óptica transparente. Entretanto, no caso de um planejamento de rede

óptica transparente com provisão dinâmica de circuitos essas modelagens mostram-se pouco

apropriadas. Por exemplo, a probabilidade de bloqueio da rede (Pbnet) não é representativa no

que diz respeito ao tempo que um usuário espera, em caso de bloqueio, até o seu atendimento.

Além disso, análises feitas com foco no desempenho médio da rede podem não representar
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fielmente o desempenho dos serviços oferecidos separadamente para cada usuário da rede con-

forme discutido no Capítulo 2.

A modelagem apresentada a seguir utiliza a maioria das hipóteses já assumidas e apre-

sentadas nos capítulos anteriores. Entretanto, com o objetivo de reuní-las para a modelagem

do problema estudado neste Capítulo 5, tais hipóteses são reapresentadas e outras ainda se-

rão acrescidas. Essa modelagem foi implementada na ferramenta de simulação TONetS para

auxiliar o planejamento de redes ópticas transparentes com provisão dinâmica de circuitos.

Assume-se uma topologia arbitrária com N nós e E enlaces. Entre dois nós adjacentes

existe um enlace bidirecional composto por um par de fibras ópticas. Cada fibra é utilizada

para transmissão em sentidos diferentes. Todos os enlaces da rede possuem W comprimentos

de onda em cada sentido do enlace. Os comprimentos de onda são rotulados de w1, w2, ..., wW .

A notação C(o,d) representa uma conexão unidirecional com origem no nó o e destino no

nó d viabilizada por um circuito óptico que liga fisicamente o Nó o ao Nó d. Uma rota é um

conjunto ordenado de enlaces por onde são transmitidos os dados de um circuito óptico. A

Figura 5.1 ilustra uma rede óptica transparente (nós de comutação óptica e enlaces de fibras

ópticas com WDM) e os seus usuários pertencendo a diferentes classes de serviço.

1 

6 5 

2 3 

4 

Classe ouro Classe ouro 

Classe prata 

Classe Bronze 

Classe prata 

Classe Bronze 

Usuário a) b) 

Figura 5.1 a) Rede de circuitos ópticos transparente. b) Usuários da rede óptica transparente.

Para ter acesso aos serviços da rede óptica transparente os usuários devem estar fisicamente

ligados a um nó de comutação da rede, chamado nó de borda. Esta modelagem não contempla

a ligação entre o usuário e o nó de borda da rede óptica transparente. Entretanto, assume-se

que os usuários ou a própria operadora de rede óptica transparente mantenham uma infraestru-
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tura que habilita o usuário a solicitar, a qualquer momento, conexões com outros usuários da

rede. A Figura 5.1 ilustra alguns usuários ligados aos nós de borda 1 e 4. Em termos gerais,

o serviço oferecido pela rede é a interconexão dinâmica desses usuários através de circuitos

ópticos transparentes. Conforme apresentado no Capítulo 4, uma conexão pode ser composta

de um circuito óptico primário e outro secundário como acontece em conexões que utilizam

a estratégia de Proteção Dedicada de Caminho. Usuários com requisitos comuns de QoS são

agrupados na mesma classe de serviço. Cada classe de serviço deve garantir os requisitos de

QoS definidos no seu SLA.

Esta modelagem visa estudar o QoS dos serviços de rede óptica transparente oferecidos para

cada usuário. Se um dado usuário tem o Nó k como nó de borda então todas as requisições de

conexões deste usuário terão o Nó k como origem. As medidas de desempenho de um usuário

devem considerar apenas as conexões solicitadas por ele. Por exemplo, para uma topologia

com N = 6 (Fig. 5.2), os valores de QoS de um usuário ligado ao Nó 1 estão relacionados ao

desempenho das suas conexões: C(1,2), C(1,3), C(1,4), C(1,5) e C(1,6).

1 

6 5 

2 3 

4 

Par(1,2) 

Par(1,5) 
Par(1,6) 

Par(1,3) 

Par(1,4) 

Figura 5.2 Conexões C(o,d) feitas por um usuário ligado ao Nó 1.

No estudo desenvolvido no Capítulo 2, observou-se que as irregularidades topológicas e/ou

possíveis deficiências dos algoritmos de roteamento no balanceamento de carga dos enlaces

impedem que métricas de desempenho médio geral da rede sejam utilizadas para representar os

níveis de QoS obtidos por cada usuário da rede. Para representar os níveis de QoS obtidos por
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um determinado usuário da rede óptica transparente será considerado o desempenho médio da

sua C(o,d) com o pior desempenho. Garantir os requisitos de QoS (especificados no SLA) para

a C(o,d) de pior desempenho significa garantir também para todas as outras conexões desse

usuário.

A intensidade de tráfego oferecida por um usuário da rede é dada pela equação:

ρu =
λu

µu
, (5.1)

em que λu é a taxa média de requisições de conexões feitas pelo usuário u e 1/µu é o tempo

médio de retenção dos circuitos. A demanda de requisições é um processo de Poisson e o tempo

de retenção dos circuitos é distribuído exponencialmente. O nó de destino de uma conexão é

distribuído uniformemente.

A intensidade de tráfego oferecida por um nó de borda é dada pela equação:

ρNo = ∑
u∈β

ρu, (5.2)

em que β é o conjunto de usuários ligados ao nó de borda.

Uma requisição de conexão pode ser atendida logo após a sua solicitação ou ter que espe-

rar a liberação de recursos da rede para o seu atendimento. Diferentemente das modelagens

apresentadas nos capítulos anteriores, aqui as requisições bloqueadas não são descartadas. Esta

evolução na modelagem permite saber o tempo que um usuário precisa esperar para ter a sua

conexão óptica operacional. Tal informação deve ser traduzida em um requisito de QoS, cha-

mado de tempo de admissão. Com a introdução deste conceito pode-se assumir que todas as

requisições em algum momento serão atendidas, então, o fundamental é garantir que o atendi-

mento seja feito respeitando um tempo máximo definido no SLA.

Uma vez assumido que todos os comprimentos de onda são idênticos e não apresentam

restrições em termos de qualidade de sinal óptico, é suficiente considerar em termos de QoS as

seguinte métricas de desempenho na definição dos SLAs dos usuários:

• Tempo de admissão;
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• Capacidade de sobrevivência; e

• Tempo de recuperação.

Para considerar o impacto das mensagens de sinalização e da execução de estratégias de alo-

cação de recursos (algoritmos RWA e estratégias de sobrevivência) nos cálculos dos tempos de

admissão e recuperação de conexões, é assumido um Plano de Controle simplificado com pro-

cessamento centralizado conforme ilustrado na Figura 5.3. O nó central do Plano de Controle é

posicionado em um nó central da rede em relação aos outros nós da rede e possui basicamente

as seguintes funções: i) manter as informações sobre os estados dos recursos da rede; ii) exe-

cutar os algoritmos RWA e as estratégias de sobrevivência; iii) sinalizar o estabelecimento e

finalização dos circuitos ópticos. Todas as sinalizações para estabelecimento e finalização de

circuitos assim como as notificações de detecção de falhas passam pelo nó central do Plano de

Controle. Isso garante a atualização das informações sobre os recursos da rede. Assume-se

também que o nó central do Plano de Controle não está sujeito a falhas. Tais hipóteses simpli-

ficadoras tornam esta modelagem menos realista, entretanto, como o foco desta tese não está

nos protocolos de sinalização e roteamento do Plano de Controle essas simplificações podem

ser feitas. Por outro lado, isso não impede uma futura evolução da modelagem visando uma

melhor adequação com respeito aos protocolos de sinalização e roteamento implementados no

Plano de Controle.

5.2.2 Métricas de Qualidade de Serviço

A seguir é descrito como são obtidas, via simulação, as métricas de tempo de admissão, capa-

cidade de sobrevivência e tempo de recuperação.

5.2.2.1 Tempo de Admissão

A Figura 5.4 ilustra o processo de admissão de uma conexão óptica. No passo 1, o nó de ori-

gem envia uma mensagem para o Plano de Controle solicitando o estabelecimento do circuito
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Plano de controle 

Plano de dados 

Processamento  
centralizado 

Figura 5.3 Plano de controle simplificado.

óptico. Conexões que utilizam a Proteção Dedicada de Caminho solicitam o estabelecimento

de dois circuitos, primário e secundário. No passo 2, assumindo que a rede possui recursos para

estabelecer o circuito, o Plano de Controle executa o RWA e envia uma mensagem para os nós

da rota em questão informando como deve ser configurado cada OXC. No passo 3 os nós da

rota realizam a configuração das matrizes de comutação dos seus OXCs. Em seguida, no passo

4, o Plano de Controle é informado que os nós da rota estão prontos para realizar a transferência

dos dados. Na sinalização feita entre os passos 2 e 3, considera-se que o nó central do Plano

de Controle envia de forma paralela as mensagens para os nós OXCs. Portanto, para calcular

o atraso de propagação considera-se a distância do nó da rota em questão mais afastado do nó

central do Plano de Controle. Assume-se essa mesma hipótese na sinalização (entre os passos

3 e 4) dos nós OXCs para o nó central do Plano de Controle. No passo 5, o Plano de Controle

sinaliza para o nó de origem que o circuito está ativo. Note que, no passo 2, se a rede não

possuir recursos para o estabelecimento do circuito óptico, a requisição fica esperando até que

a rede tenha recursos para atendê-la.

A seguinte equação mostra o cálculo do tempo médio de admissão para a conexão C(o,d)

feita por um usuário da classe de serviço cl:

Dcl
C(o,d) =

∑
θ
i=1(F

cl
C(o,d)i)

θ
+TC(o,d), (5.3)
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Figura 5.4 Tempo para admissão de um circuito óptico.

em que, Fcl
C(o,d)i é o tempo que a i-ésima requisição para conexão C(o,d) da classe de

serviço cl espera até que a rede tenha recursos livres para atendê-la (representado pela barra

laranja na Fig. 5.4) e θ é o número de requisições de conexões C(o,d) da classe de serviço cl

feitas na simulação. Quando uma requisição é atendida imediatamente, o tempo de admissão é

igual ao tempo de estabelecimento da conexão que é dado pela equação:

TC(o,d) = tprop +5 · tmsg + tOXC + tRWA, (5.4)

em que tprop é o tempo acumulado relativo às propagações de mensagens (representado

pelas setas rotuladas como sinalização na Fig. 5.4), tmsg é o tempo de processamento de men-

sagem, tOXC é o tempo de configuração de um OXC e tRWA é o tempo para computar uma rota e

um comprimento de onda. O tempo de estabelecimento de uma conexão não depende da classe

de serviço.

Para um mesmo tipo de conexão C(o,d) pode haver uma diferença significativa entre o

tempo médio de admissão expresso por Dcl
C(o,d) na Equação 5.3 e o maior tempo de admis-

são dentre θ observações feitas na simulação. Isto pode ocorrer porque algumas requisições

precisam esperar um tempo (Fcl
C(o,d)) até que a rede tenha recursos livres para atendê-las.
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5.2.2.2 Capacidade de Sobrevivência

O estudo dos aspectos ligados à sobrevivência em redes ópticas transparentes estão diretamente

ligados à geração de falhas. Cada enlace possui um gerador de falhas independente. De acordo

com as estatísticas de falhas apresentadas em [62], a taxa de geração de falhas em um enlace é o

seu comprimento em km vezes 3,1075 ·10−7. Após a geração de uma falha em um determinado

enlace identificam-se quais as conexões ópticas ativas que atravessam o enlace falho e se as

estratégias de sobrevivência utilizadas por essas conexões superam ou não a falha. O tempo

médio para reparação do enlace falho é de 12 horas [62]. Assume-se que o tempo entre a

geração de falhas e o tempo para reparação do enlace falho são distribuídos exponencialmente.

A capacidade de sobrevivência é um parâmetro que deve ser exigido em termos de qualidade

de serviço. Ela indica a probabilidade de uma conexão sobreviver a uma falha da rede. Esta

modelagem contempla apenas as falhas de enlaces, que como já dito no Capítulo 4 são mais

comuns. A equação abaixo mostra o cálculo da capacidade de sobrevivência média para a

conexão C(o,d) da classe cl:

Scl
C(o,d) =

NScl
C(o,d)

NAcl
C(o,d)

, (5.5)

em que NAcl
C(o,d) é o número de vezes que a conexão C(o,d) da classe de serviço cl teve

um de seus enlaces afetados por falha e NScl
C(o,d) é quantas vezes C(o,d) da classe de serviço cl

conseguiu sobreviver à falha.

5.2.2.3 Tempo Recuperação

Em termos de habilidade de sobrevivência da rede óptica não é suficiente estudar somente a

capacidade de sobrevivência. É fundamental saber quanto tempo é necessário para recuperar

uma determinada conexão óptica afetada por uma falha. O tempo para recuperação de uma

conexão está em função da estratégia de sobrevivência utilizada. A Figura 5.5 ilustra o processo

de recuperação de uma conexão que utiliza a Proteção Dedicada de Caminho.

No passo 1, o nó adjacente imediatamente posterior ao enlace falho detecta a falha e envia
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Figura 5.5 Processo de recuperação de uma conexão que utilização a proteção dedicada de caminho.

uma mensagem para o nó central do Plano de Controle informando a falha do enlace em ques-

tão. Assume-se que toda falha ocorre no meio do enlace e que o tempo para detectar uma falha

é equivalente à propagação da luz na fibra considerando metade do comprimento do enlace

falho. No passo 2, o Plano de Controle executa a estratégia de sobrevivência. No caso da Pro-

teção Dedicada de Caminho já existe um circuito secundário estabelecido em uma rota disjunta.

Então, o Plano de Controle sinaliza para o nó de origem comutar para o circuito secundário.

O tempo médio de recuperação de uma conexão C(o,d) da classe cl que utiliza Proteção

Dedicada de Caminho é dado pela equação:

Rcl
C(o,d) = tdetec + tprop +3 · tmsg + tOXC, (5.6)

em que tdetec é o tempo para o nó adjacente detectar a falha, tprop é tempo acumulado

relativo às propagações de mensagens (representado pelas setas rotuladas como sinalização na

Fig. 5.5), tmsg é o tempo de processamento de mensagem e tOXC é o tempo de configuração

de um OXC. As sinalizações que envolvem o nó central do Plano de Controle e os nós OXCs

(entre os passos 2 e 3) são feitas em paralelo (Fig. 5.5). Para computar o atraso de propagação
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dessas mensagens considera-se a distância do nó da rota em questão mais afastado do nó central

do Plano de Controle. Isso também é assumido na sinalização de retorno dos nós OXCs para o

nó central do Plano de Controle (entre os passos 3 e 4).

A Figura 5.6 mostra a recuperação de uma conexão que faz uso da estratégia de Restauração

Simples ou Restauração Pré Computada.
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Figura 5.6 Processo de recuperação de uma conexão que utiliza a Restauração Simples ou Restauração
Pré Computada.

No passo 1, o nó adjacente imediatamente posterior ao enlace falho detecta a falha e si-

naliza para o Plano de Controle. No passo 2, o Plano de Controle executa o RWA para o

estabelecimento do circuito secundário. Na Restauração Pré-Computada, a rota secundária já

foi computada sendo necessária apenas a seleção de um comprimento de onda. Na Restauração

Simples, o Plano de Controle procura uma rota livre de falhas e seleciona um comprimento de

onda nesta rota. Os nós da rota secundária configuram os seus OXCs para o estabelecimento

do circuito secundário no passo 3 e informam para o Plano de Controle que estão prontos. O

Plano de Controle informa o nó de origem que o circuito secundário foi estabelecido no passo

4. No passo 5, o nó de destino comuta para o circuito secundário garantindo a sobrevivência da

90



5.2 METODOLOGIA PROPOSTA

conexão.

O tempo médio de recuperação de uma conexão C(o,d) da classe cl que utiliza Restauração

Simples ou Restauração Pré-Computada é dado pela equação:

Rcl
C(o,d) = tdetec + tprop +5 · tmsg + tRWA + tOXC, (5.7)

em que tdetec é o tempo para o nó adjacente detectar a falha, tprop é o tempo acumulado

relativo às propagações de mensagens (representado pelas setas rotuladas como sinalização na

Fig. 5.6), tmsg é o tempo de processamento de mensagem, tOXC é o tempo de configuração de

um OXC e tRWA é o tempo para executar o algoritmo RWA. Destaca-se que para a Restauração

Pré-Computada não é necessário computar uma rota secundária, pois isso é feito previamente.

Note que a variação do Rcl
C(o,d) está em função do enlace utilizado pela conexão que fa-

lhou. Portanto, o tempo máximo para recuperação de uma dada conexão C(o,d) da classe cl é

determinístico e é dado pela equação:

Rmaxcl
C(o,d) = max

ei∈γ
(Rcl

C(o,d)(ei)), (5.8)

em que Rcl
C(o,d)(ei) é o tempo de recuperação da conexão C(o,d) da classe cl quando ocorre

a falha do enlace ei e γ é o conjunto de todos os enlaces utilizados pela a conexão C(o,d).

5.2.3 Avaliação de Desempenho Considerando a Nova Modelagem

Esta seção apresenta um estudo inicial que utiliza a modelagem definida na seção 5.2.1 com o

objetivo de avaliar a qualidade dos serviços de rede oferecidos aos usuários de uma rede óptica

transparente. A degradação da qualidade de serviço (tempo de admissão dos circuitos ópticos,

tempo de recuperação de falha e a capacidade de sobrevivência das conexões) em função do

aumento da carga de tráfego é investigada.

Com o intuito de estimar os tempos necessários para execução de procedimentos do nó cen-

tral do Plano de Controle foram realizadas implementações semelhantes a esses procedimentos

em linguagem C. Foi utilizado um PC com processador Pentium IV 2.0 GHz e 512 MB ro-
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dando Win XP. O tempo para acessar uma rota fixa previamente computada e armazenada em

um vetor foi de aproximadamente 1 µs. A alocação de um comprimento de onda também foi

feita em 1 µs. Para escolher dinamicamente uma rota foram necessários aproximadamente 4

µs. Assume-se que o tempo de processamento de mensagem equivale ao tempo de alocação de

comprimento de onda (1 µs). Esses valores foram calculados considerando a topologia da rede

NSFnet com 40 comprimentos de onda. Tais valores são utilizados nos estudos desenvolvidos

neste Capítulo. Destaca-se que tais valores assumidos são estimativas e que diferentes valores

podem ser definidos para realização de outros estudos. O tempo de comutação de OXC é de 10

ms [67].

Para os próximos estudos de avaliação de desempenho em direção ao planejamento de

redes ópticas transparentes, assume-se que todos os usuários da rede geram a mesma carga

de tráfego. O tempo entre requisições de um usuário é distribuído exponencialmente com

média de 8 horas. O tempo de duração de um circuito é distribuído exponencialmente com

média de 3 horas. Todos os nós possuem o mesmo número de usuários. Vale destacar que a

modelagem contempla também a possibilidade de estudos de planejamento considerando nós

com diferentes números de usuários e com diferentes perfis de geração de tráfego.

Considera-se a topologia da rede NSFnet (Fig. 6.1) com o tamanho médio dos enlaces igual

a 1124 km. Neste contexto são avaliadas as seguintes estratégias de sobrevivência: Restaura-

ção Simples (RS), Restauração Pré-Computada (RPC), Proteção Dedicada de Caminho (PDC),

Proteção Dedicada de Caminho - Restauração Simples (PDC-RS), Restauração Pré-Computada

- Restauração Simples (RPC-RS). A ocorrência de falhas simultâneas em ambas as rotas pri-

mária e secundária impede a sobrevivência de conexões que utilizam as estratégias PDC ou

RPC. Portanto, são consideradas outras duas estratégias de sobrevivência, PDC-RS e RPC-RS.

Essas estratégias são inspiradas na estratégia Adaptive Survivability apresentada no Capítulo 4,

que tem um comportamento híbrido fazendo uso dos mecanismos de proteção e restauração.

PDC-RS e RPC-RS possuem a flexibilidade de procurar uma rota livre de falhas dinamica-

mente após a ocorrência de falhas simultâneas em ambas as rotas primária e secundária. Neste

caso PDC-RS e RPC-RS se comportam como Restauração Simples.
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A Figura 5.7 mostra a probabilidade de bloqueio imediato da rede obtida com as seguin-

tes estratégias de sobrevivência, RS, RCP, PDC, RPC-RS e PDC-RS. Essa medida expressa a

probabilidade de haver uma requisição de conexão qualquer e esta não ser atendida imediata-

mente. Vale lembrar que, diferentemente das modelagens utilizadas nos capítulos anteriores,

as requisições que não são atendidas imediatamente ficam aguardando a liberação de recursos.

Assim, todas as requisições serão atendidas em algum momento. Considera-se que não exis-

tem restrições de memória para o armazenamento de requisições que aguardam a liberação de

recursos da rede. O eixo x da Figura 5.7 faz referência ao número de usuários por nó da rede.

Por exemplo, o primeiro ponto de carga indica 5 usuários por nó. Isso equivale à 1,875 Erlangs

gerados por cada nó da rede e uma carga total na rede de 26,25 Erlangs. Para todos os resulta-

dos de simulação apresentados neste capítulo são expressos também os intervalos de confiança

com nível de 95% de confiança. Em alguns gráficos tais intervalos são imperceptíveis.
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Figura 5.7 Probabilidade de bloqueio imediato na rede.

Com a análise da Figura 5.7 identifica-se um rápido crescimento da probabilidade de blo-

queio imediato na rede à medida em que aumenta o número de usuários que utilizam as es-

tratégias PDC e PDC-RS. Isso sinaliza um desempenho superior das estratégias RS, RPC e

RPC-RS em relação à PDC e à PDC-RS em termos de probabilidade de bloqueio imediato na

rede. RS, RPC e RPC-RS atendem de forma imediata praticamente todas as requisições (pelo

menos sob uma carga relativa de até 50 usuários por nó). Conforme discutido no Capítulo 4,
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o rápido crescimento da probabilidade de bloqueio imediato das estratégias PDC e PDC-RS é

justificado pela necessidade de sempre estabelecer dois circuitos ópticos com rotas disjuntas

para cada conexão C(o,d).

A Figura 5.8 ilustra o tempo de admissão dos circuitos quando as estratégias RS, RPC,

PDC, RPC-RS e PDC-RS são aplicadas.
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Figura 5.8 Tempo de admissão da rede.

Conforme esperado, as curvas dos tempos de admissão (Fig. 5.8) seguem o mesmo compor-

tamento das curvas de probabilidade de bloqueio imediato (Fig. 5.7). Isto porque o tempo de

admissão somente deve aumentar se as requisições não forem atendidas imediatamente. Note

que, aplicando as estratégias PDC e PDC-RS, a partir de 25 usuários por nó o tempo de atendi-

mento cresce rapidamente. Sob a demanda de 35 usuários por nó, por exemplo, são necessários

em média 130 minutos do instante em que é feita uma requisição de circuito óptico até o esta-

belecimento do circuito óptico. Esse tempo de espera para o estabelecimento de uma conexão

pode ser inaceitável para determinadas aplicações. Portanto, é fundamental considerar tal aná-

lise no planejamento de uma rede de circuitos ópticos transparentes e dinâmicos, uma vez que

esta tecnologia tende a suportar aplicações mais sofisticadas que demandam rigorosos requi-

sitos de qualidade de serviço. Além disso, no planejamento da rede óptica transparente deve

ser considerada a habilidade de fazer diferenciação de serviço, pois outras aplicações podem

tolerar tempos maiores para o atendimento de suas conexões.
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A Figura 5.9 mostra a utilização da rede em função das estratégias de sobrevivência, evi-

denciando uma maior utilização dos recursos da rede quando PDC e PDC-RS são empregadas.
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Figura 5.9 Utilização da rede.

Sob a mesma demanda de requisições, as estratégias RS, RPC e RPC-RS utilizam menos

recursos do que PDC e PDC-RS. Por exemplo, sob a carga relativa a 25 usuários por nó, RS,

RPC e RPC-RS utilizam 18% dos recursos da rede enquanto PDC e PDC-RS necessitam de

49% dos recursos. Esse comportamento é devido à obrigação que as estratégias PDC e PDC-

RS têm de estabelecer dois circuitos ópticos para cada conexão C(o,d). A maior utilização da

rede pelas estratégias PDC e PDC-RS, quando comparada com SR, RPC e RPC-RS, implica

no rápido crescimento da probabilidade de bloqueio imediato (Fig. 5.7) e consequentemente

no aumento acelerado do tempo de admissão (Fig. 5.8).

As Figuras 5.10 e 5.11 mostram a capacidade de sobrevivência e o tempo médio de recupe-

ração das requisições quando as estratégias RS, RPC, PDC, RPC-RS e PDC-RS são aplicadas.

Em virtude das falhas que afetam simultaneamente as rotas primária e secundária, PDC e

PDC-RS não garantem 100% de capacidade de sobrevivência quando comparada com o cenário

de falha única. A estratégia RS apresenta o melhor desempenho em termos de capacidade de

sobrevivência, conseguindo garantir 99% de sobrevivência para uma carga relativa de até 45

usuários por nó. Entretanto, a estratégia RS exige em média 65 ms para recuperação de falhas.

PDC-RS alcança 99% de capacidade de sobrevivência com 33ms de tempo de recuperação para
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Figura 5.10 Capacidade de sobrevivência da rede.
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Figura 5.11 Tempo de recuperação da rede.
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uma carga relativa de até 30 usuários por nó.

A flexibilidade que a estratégia PDC-RS possui em computar dinamicamente uma rota livre

de falhas em caso de falhas simultâneas proporciona ao mesmo tempo uma alta capacidade de

sobrevivência e um baixo tempo de recuperação quando comparada com as demais estratégias

de sobrevivência sob carga inferior à 30 usuários por nó. Por outro lado, esse alto desempenho

da estratégia PDC-RS demanda muitos recursos da rede. Isto significa que não será possível

suportar, por exemplo, um número maior do que 30 usuários por nó e continuar garantindo

todos os requisitos de qualidade, tempo de admissão, capacidade de sobrevivência e tempo de

recuperação. Por exemplo, considerando a rede como um todo sob o cenário estudado, para

garantir em média, recuperação em 50 ms, 99% de capacidade de sobrevivência e admissão em

até 1 minuto com o uso da estratégia PDC-RS, não devem haver mais do que 25 usuários por

nó. Observa-se também que a estratégia PDC-RS apresenta tempo de recuperação ligeiramente

maior do que PDC uma vez que PDC-RS, em situações de falhas simultâneas, precisa computar

dinamicamente uma rota livre de falhas e sinalizar os nós da nova rota para o estabelecimento

de um outro circuito óptico alternativo.

O desempenho superior das estratégias PDC e PDC-RS em termos de tempo de recuperação

deve-se ao estabelecimento prévio de um circuito óptico secundário. Após a detecção de falhas

simples, é requerido apenas que o Plano de Controle sinalize para o nó de destino a necessidade

de comutar para o circuito óptico secundário. Como na maioria das situações ocorre falha

simples, as estratégias PDC e PDC-RS apresentam menores tempos médios de recuperação.

Destaca-se que as desvantagens da estratégia PDC e PDC-RS em termos da utilização da rede e

do tempo de admissão são compensadas por sua agilidade na recuperação de falhas. O alto nível

de utilização da estratégia PDC e PDC-RS é a contrapartida pelo baixo tempo de recuperação.

A principal vantagem da estratégia RPC em relação a RS é a sua capacidade de pré-

computar a rota secundária. No cenário estudado, as estratégias RPC e RS apresentaram pra-

ticamente o mesmo desempenho em termos do tempo de recuperação. Esse comportamento

é justificado pelo baixo valor de tempo considerado para computar a rota secundária (4 µs),

compatível com o Plano de Controle simplificado assumido nesta tese. As próximas seções
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consideram apenas a estratégia RS como representante do mecanismo de restauração, pois sob

as hipóteses assumidas, a computação prévia da rota secundária praticamente não tem impacto

no tempo de recuperação.

5.2.3.1 Desempenho da Rede versus Desempenho Individual dos Usuários

A Figura 5.12 mostra o tempo médio de admissão das conexões C(o,d) feitas por usuários

ligados ao Nó 1 sob uma carga relativa a 25 usuários por nó (aplicando a Eq. 5.3). A linha

vermelha pontilhada ilustra o tempo médio de admissão da rede como um todo. A linha verde

pontilhada mostra o tempo médio de admissão de conexões com origem no Nó 1. A estratégia

PDC-RS é utilizada para prover a habilidade de sobrevivência das conexões.
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Figura 5.12 Tempo médio de admissão de cada (o,d) gerado por usuários do nó 1 sob carga relativa a
25 usuários por nó da rede.

A análise apenas do tempo de admissão médio da rede no cenário considerado na Fig. 5.12

pode sugerir uma conclusão errada de que qualquer usuário da rede terá em média conexões

admitidas em menos de 1 minuto sob a carga de 25 usuários por nó. Observa-se, por exemplo,

que as conexões C(1,6), C(1,4), C(1,11) e C(1,14) gastam em média mais do que 1 minuto para

serem efetivadas.

A qualidade de serviço observada por um usuário está em função do desempenho das cone-
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xões que esse usuário solicita. Considerando que cada usuário pode solicitar uma conexão para

qualquer outro nó de destino, pode-se afirmar que o QoS percebido por um usuário ligado ao Nó

1 da topologia NSFnet é uma resultante do desempenho das conexões: C(1,2), C(1,3), C(1,4),

C(1,5), C(1,6), C(1,7), C(1,8), C(1,9), C(1,10), C(1,11), C(1,12), C(1,13) e C(1,14). Para

os usuários do Nó 1 não interessa se as conexões geradas por usuários de outros nós de borda

são admitidas em menos de 1 minuto. Pelo menos em um primeiro momento, o que é relevante

para os usuários do Nó 1 é o QoS das suas conexões. Por isso, para o planejamento da rede

deve-se estudar individualmente o QoS de cada usuário da rede. Destaca-se na Figura 5.12, por

exemplo, que a conexão C(1,6) apresenta o pior desempenho, sendo admitida em média depois

de 2 minutos. Com base nesses resultados, assume-se que para garantir QoS para um conjunto

de usuários, o planejamento da rede deve ser baseado no limite inferior de QoS de cada usuário

da rede, isto é, nas conexões de pior desempenho de cada usuário.

O tempo máximo de admissão das conexões C(o,d) requeridas pelos usuários do Nó 1 é

mostrado na Figura 5.13.
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Figura 5.13 Tempo máximo de admissão das conexões C(o,d) requeridas por usuários do nó 1 sob
carga relativa a 25 usuários por nó da rede.

Existe uma diferença significativa entre o tempo máximo de admissão de cada C(o,d) (Fig.

5.13) e o tempo médio de admissão (Fig. 5.12). Por exemplo, a conexão C(1,6) apresenta

tempo máximo de admissão de aproximadamente 300 minutos enquanto que o tempo médio
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é de 2,2 minutos. Isso ocorre devido ao bloqueio imediato de uma minoria de requisições

de conexões que precisam aguardar pela liberação de recursos para atendimento. Durante a

simulação são esperadas situações de maior concorrência nos nós de borda onde algumas re-

quisições de conexão concorrem pelo acesso aos serviços de rede. Portanto, algumas conexões

podem precisar esperar por um período de tempo significativamente maior do que a média. A

Figura 5.14 mostra o crescimento de requisições que esperam por atendimento em função do

número de usuários por nó.
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Figura 5.14 Número de requisições que esperam atendimento no Nó 1.

Identifica-se sob carga relativa a 25 usuários por nó, por exemplo, um pico de aproximada-

mente 10 e um valor médio de 1,3 requisições de usuários do Nó 1 aguardando por atendimento.

A curva do número máximo de requisições esperando atendimento nos nós de borda da rede

ilustra as situações de maior concorrência entre requisições de conexões no Nó 1. Esse compor-

tamento piora com o aumento da carga e proporciona para algumas requisições um tempo de

atendimento discrepante em relação ao tempo médio de atendimento de todas as requisições do

mesmo nó. Ainda sob carga relativa a 25 usuários por nó, o número de atendimentos imediatos

é alto, cerca de 96%. Isto significa que o impacto de observações de requisições com tempo

de admissão maiores em relação à média é muito pequeno, uma vez que 96% das requisições

não precisam aguardar pela liberação de recursos. Portanto, os valores máximos do tempo de

admissão tendem a ser discrepantes dos valores médios, pelo menos sob valores de carga onde
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existe um mínimo de competição pelos recursos da rede. Tal comportamento não acontece

quando todas as requisições são atendidas imediatamente.

Para evitar o planejamento da rede com base apenas no tempo médio ou no tempo máximo

de admissão é definida uma métrica específica para a QoS em termos do tempo de admissão. É

definido um valor desejado de tempo de admissão (por exemplo 1 min) e durante a simulação

verifica-se individualmente para cada tipo C(o,d) quantas vezes a admissão de conexões foi

feita em um tempo maior do que o desejável. Para evitar um planejamento tendo como limite

inferior de QoS os tempos máximos de admissão (discrepantes em relação ao tempo médio)

aceita-se uma tolerância de x% de penalidades no tempo de admissão.

Essa medida é feita para cada conexão C(o,d) dos usuários da rede. O planejamento deve

ser feito considerando o percentual de penalidade no tempo de admissão da conexão C(o,d) de

pior desempenho de cada usuário da rede.

A Figura 5.15 mostra o percentual de conexões C(o,d) solicitadas por usuários do Nó 1 com

tempo de admissão maior do que 1 minuto, o valor definido como desejável. A informação erro

< 0,33 indica que a diferença entre os respectivos limites do intervalo de confiança (com nível

de confiança de 95%) e cada um dos valores médios expressos na Figura 5.15 é menor do que

0,33. Por exemplo, o (1,5) sob carga relativa a 35 usuários por nó apresentou percentual médio

de penalidade no tempo de admissão igual a 74,7%. Portanto, considerando 95% de nível de

confiança, o intervalo de confiança tem limite inferior > 74,7 - 0,33 e limite superior < 74,7 +

0,33. Essa informação também será inserida nas próximas figuras a serem apresentadas neste

Capítulo.

As conexões C(1,6) apresentaram o maior percentual de penalidades no tempo de admis-

são. Sob a carga de 25 usuários por nó, 10,2% das conexões C(1,6) precisaram de mais de 1

minuto para serem admitidas. Portanto, para efeito de planejamento com garantia de qualidade

de serviço, deve ser considerado o desempenho das conexões C(1,6) para representar o limite

inferior de desempenho dos usuário ligados ao Nó 1 em termos de tempo de admissão. Assu-

mindo uma tolerância de 10% de penalidade no tempo de admissão, observa-se que a partir de

25 usuários por nó os valores de QoS deixam de ser garantidos (Fig. 5.15 ).
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Número de usuários por nó 

5 10 15 20 25 30 35 

Percentual de circuitos com tempo de admissão > 1 min 

Par(1,3) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Par(1,2) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Par(1,6) 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 10,2% 54,1% 96,4% 

Par(1,7) 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 5,6% 37,4% 89,3% 

Par(1,4) 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 7,9% 45,9% 93,5% 

Par(1,9) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 27,3% 72,1% 

Par(1,8) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 20,8% 63,7% 

Par(1,14) 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 5,5% 40,0% 87,2% 

Par(1,10) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 25,5% 72,9% 

Par(1,11) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 39,7% 86,0% 

Par(1,12) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 33,8% 83,3% 

Par(1,13) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 18,5% 61,4% 

Par(1,5) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 26,6% 74,7% 

erro < 0,33 

Figura 5.15 Penalidade no tempo de admissão para os pares(o,d) de um usuário ligado ao Nó 1.

Conforme apresentado na Seção 5.2.2.3 o tempo máximo de recuperação de um dado cir-

cuito é determinístico. Portanto, o planejamento da rede considera o tempo máximo de recupe-

ração da conexão C(o,d) de pior desempenho de cada usuário da rede para expressar o limite

inferior de QoS em termos do tempo de recuperação desse usuário.

A Figura 5.16 ilustra o tempo máximo de recuperação para as conexões C(o,d) geradas por

um usuário ligado ao Nó 1.

Com os resultados da Figura 5.16 conclui-se que no pior caso do cenário estudado, uma

conexão de um usuário ligado ao Nó 1 será recuperada após 75 ms.

Para o planejamento da rede assume-se que o limite inferior da capacidade de sobrevivência

de um usuário é dado pela capacidade média de sobrevivência das suas conexões com pior

desempenho. Resultados de capacidade de sobrevivência de cada conexão C(o,d) com origem

no Nó 1, da média de todas as conexões com origem no Nó 1 e da média da rede como um todo

são visualizados na Figura 5.17.

Para a capacidade de sobrevivência observa-se uma diferença menos acentuada entre a mé-

dia da rede e a média de cada conexão C(o,d) dos usuários do Nó 1 sob carga relativa a 25
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Figura 5.16 Tempo máximo de recuperação de cada par(o,d) gerado por usuários do Nó 1.
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Figura 5.17 Capacidade de sobrevivência dos par(o,d) gerado por usuários do Nó 1, média de todos os
circuitos originados no Nó 1 e média da rede como um todo, sob carga de 25 usuários por nó.
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usuários por nó. Apesar dessa menor diferença, também será utilizada para efeito de plane-

jamento o QoS da conexão C(o,d) com pior desempenho para expressar o limite inferior de

capacidade de sobrevivência de cada usuário da rede. Essa medida visa evitar erros de plane-

jamento nos casos onde o comportamento da rede como um todo não é equivalente aos dos

usuários individualmente. Por exemplo, considere uma rede com capacidade de sobrevivência

média de 85% e que um dado Nó k da rede possui somente um enlace. Os usuários ligados

ao Nó k nunca terão habilidade de sobrevivência. Neste caso, fazer uso do comportamento da

rede (85% de capacidade de sobrevivência) para o planejamento do QoS dos usuários ligados

ao Nó k seria um erro.

Esse tipo de análise é útil para planejar o número ideal de usuários que uma dada infra-

estrutura de rede óptica pode suportar sabendo ao mesmo tempo qual o nível de qualidade de

serviço que será efetivamente entregue aos seus usuários. Por exemplo, fazendo uso da estra-

tégia PDC-RS para atender 25 usuários por nó, garante-se para usuários ligados ao Nó 1 que

89,8% das vezes os circuitos serão admitidos em até 1 minuto e que a recuperação de circuitos

após a ocorrência de falhas será realizada em até 75 ms. Deve-se observar também que, para

atender a demanda de 25 usuários por nó com a estratégia PDC-RS são necessários em média

50% dos recursos da rede. Os demais recursos da rede podem ser utilizados para atender outros

usuários com diferentes necessidade de qualidade de serviço.

5.3 Metodologia para o Planejamento de Redes Ópticas com Garantia
de QoS

As rede ópticas transparentes com provisão dinâmica de circuitos ópticos provêm uma infraes-

trutura capaz de suportar aplicações sofisticadas que demandam exigentes requisitos de rede.

A operadora de rede deve vender serviços garantindo o QoS requerido pelas aplicações. No

momento da contratação do serviço de rede são definidos os requisitos de QoS para cada usuá-

rio expresso nos SLAs. A provisão do serviço de rede com qualidade inferior aos requisitos

contratados caracteriza uma penalidade para a operadora de rede e consequentemente acarreta
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em custos com o pagamento de multas.

O planejamento de uma rede de circuitos ópticos transparente deve ter como objetivo rela-

cionar a demanda dos usuários de diferentes classes de serviços, com os recursos que a infra-

estrutura da rede dispõe. Neste processo deve haver uma definição de quais algoritmos RWA,

estratégias de sobrevivência e a capacidade de conversão de comprimento de onda para cada

classe de serviço a fim de alcançar o nível de QoS desejado. Por exemplo, nos estudos da seção

anterior observou-se que para garantir um tempo de recuperação de até 50 ms em situações de

falha única para a topologia da rede NSFnet deve-se utilizar a estratégia PDC ou PDC-RS.

A rede pode ser vista como um conjunto de recursos compartilhados entre os seus usuários.

Como o número de recursos da rede é finito, existe um máximo ideal de usuários que podem

ser atendidos garantindo os níveis de QoS contratados. Ultrapassar esse número ideal significa

atender mais usuários, mas por outro lado, os níveis de QoS definidos nos SLAs não são mais

garantidos.

A seção anterior destacou a necessidade de utilizar o QoS das conexões de pior desempe-

nho de cada usuário para representar o limite inferior de QoS. Portanto, daqui para frente, ao

referenciar o QoS obtido por um usuário é feita alusão ao QoS da sua conexão com pior de-

sempenho. Para o planejamento é feito um nivelamento do desempenho das conexões de cada

usuário por baixo, uma vez que o desafio é garantir o QoS da conexão C(o,d) com pior de-

sempenho. No contexto da Fig. 5.15 ilustrada na seção anterior, a conexão C(1,6) apresentou

o pior tempo de admissão dentre todas as conexões feitas por usuários do Nó 1. Então, para

efeito de planejamento, o QoS em termos de tempo de admissão dos usuários do Nó 1 é dado

pelo desempenho da conexão C(1,6).

A Figura 5.18 ilustra um exemplo com três classes de serviços e os respectivos limites

inferiores de QoS aceitáveis.

Para usuários da classe Ouro 90% das conexão devem ser admitidas em até 1 minuto, em

caso de falha existe 98% de chance de sobrevivência das conexões que são reparadas em até 50

ms em casos de falha única e em até 100 ms em caso de falhas simultâneas. Para usuários da

classe Prata, as admissões devem ser feitas em até 10 min com 10% de tolerância, suas conexões
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Classe de  Tempo de  Capacidade de   Tempo de recuperação 

serviço  Admissão*  sobrevivência  Falha única  Falha 
simultânea 

Ouro  < 1 min  ≥ 98%  < 50 ms  < 100 ms 

Prata  < 10 min  ≥ 85%  < 100 ms  < 100 ms 

Bronze  < 100 min  ≥ 70%  < 100 ms  < 100 ms 

* Assume-se uma tolerância de 10% de penalidade no tempo de admissão 

Figura 5.18 Exemplo de classes de serviço e seus limites de QoS.

precisam de 85% de capacidade de sobrevivência fazendo recuperações em até 100 ms. A

classe Bronze exige admissão em até 100 min com 10% de tolerância, 70% de capacidade de

sobrevivência e recuperação em até 100 ms.

Obviamente, os usuários da classe Ouro devem pagar mais do que os usuários das classes

Prata e Bronze, quanto maior o nível de QoS maior o custo do serviço. Por isso, espera-se

normalmente uma demanda em termos de número de usuários inversamente proporcional aos

níveis de QoS de cada classe de serviço. Essas classes de serviços e os seus requisitos de QoS

(Fig.5.18) também são consideradas nos outros estudos de planejamento desenvolvidos a seguir

neste capítulo.

O planejamento da rede visa conhecer o número máximo ideal de usuários por nó quando

são dados: uma infraestrutura de rede, uma demanda de tráfego por usuário, um conjunto

de classes de serviço com os respectivos níveis de QoS (mapeados nas estratégias de aloca-

ção/otimização de recursos) e um percentual de usuários de cada classe de serviço desejado por

nó. Por exemplo, considere uma operadora de rede que deseja saber quantos usuários podem

ser atendidos por cada nó de borda da rede assumindo as seguintes características:

• Uma carga de 0,375 Erlangs por usuário;

• 10%, 30% e 60% de usuários por nó das classes Ouro, Prata e Bronze, respectivamente;

• A topologia da rede NSFnet (Fig. 6.1) sem capacidade de conversão e com 40 compri-

mentos de onda em cada sentido dos enlaces de fibra;
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Esta tese propõe a utilização de estudos de simulação contemplando a modelagem e as mé-

tricas de QoS apresentadas na Seção 5.2.1 para o planejamento da rede. Uma vez definida a

infraestrutura de rede, a carga de tráfego gerada por cada usuário da rede e as classes de ser-

viço com os respectivos níveis de QoS, deve ser feito um estudo inicial via simulação afim de

escolher quais as estratégias de sobrevivência e de alocação de recursos que serão aplicadas

em cada classe de serviço. Esse estudo também indica se os níveis de QoS exigidos podem

ser realmente alcançados com a infraestrutura de rede especificada. Em seguida, deve-se in-

crementar o número de usuários por nó e medir, via simulação, os níveis de QoS em termos

de tempo de admissão, capacidade de sobrevivência e tempo de recuperação obtidos por cada

usuário da rede. O maior número de usuários por nó que garantir os requisitos de QoS para

cada usuário da rede é o número máximo ideal de usuários por nó.

Além dos níveis de QoS, também deve ser definida no contrato de serviço a carga de tráfego

gerada pelo usuário. Essa carga de tráfego é a carga utilizada para modelar o tráfego do usuário

no estudo de planejamento da rede. Pode ser utilizado um controle de admissão para impedir

que um usuário gere uma carga de tráfego maior do que a especificada no contrato. Outra

alternativa é admitir essas conexões extras e fazer uma tarifação complementar. Para isso, no

entanto, a rede deve ter recursos ociosos. Entretanto, a operadora da rede não tem a obrigação

de garantir os mesmos níveis de QoS para essas conexões extras.

Nos estudos de planejamento conduzidos nesta tese procura-se o número ideal máximo

comum de usuários por nó. Por simplicidade, todos os nós terão o mesmo número ideal má-

ximo de usuários. Por outro lado, nossa proposta pode ser aplicada para um planejamento

mais refinado afim de conhecer a capacidade máxima de cada nó separadamente. Neste caso,

após conhecer o número máximo ideal e comum de usuário para cada nó deve-se investigar

individualmente os nós que apresentam capacidade extra.

Dada a infraestrutura de rede, as classes de serviços com os seus respectivos níveis de

QoS em termos de tempo de admissão, capacidade de sobrevivência e tempo de recuperação a

metodologia deve ser aplicada seguindo os seguintes passos:

• Passo 1: Definir a carga de tráfego gerada pelos usuários da rede;
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• Passo 2: Simular a rede incrementando o número de usuários;

• Passo 3: Identificar a maior carga de tráfego em termos de número de usuários que

respeita os níveis de qualidade de serviço definidos nos SLAs das classes de serviço;

• Passo 4: Fazer uma análise com o objetivo de detectar possíveis ajustes para suprir de-

ficiências de uma dada classe de serviço. Por exemplo, aplicar o conceito de Waveband

para privilegiar usuários com baixo nível de QoS.

Vale ressaltar que está metodologia é uma ferramenta de auxílio no processo de planeja-

mento da rede. Sua aplicação deve ser feita por um especialista que conhece com detalhes o

funcionamento da rede óptica transparente. Portanto, este profissional consegue analisar os re-

sultados dos experimentos de simulação e fazer ajustes com o auxílio da metodologia proposta.

No Capítulo 6 são realizados estudos de planejamento aplicando a metodologia proposta.

5.4 Discussão

Este Capítulo apresentou uma metodologia composta de uma modelagem e um conjunto de

métricas apropriadas para o planejamento de redes de circuitos ópticos dinâmicos com garantia

de QoS no nível do usuário. Está metodologia é baseada em estudos de simulação desenvolvi-

dos com a ferramenta TONetS e visa garantir qualidade de serviço no nível do usuário. Esta

proposta deve ser vista como uma ferramenta de auxílio para que a operadora de rede possa

planejar a rede, relacionando o número de usuários, requisitos de qualidade de serviço e os

recursos disponíveis na rede.
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CAPÍTULO 6

PLANEJAMENTO DE REDES DE CIRCUITOS ÓPTICOS
TRANSPARENTES E DINÂMICOS COM GARANTIA DE QOS

Este Capítulo apresenta estudos de planejamento de redes de circuitos ópticos transparentes e

dinâmicos aplicando a metodologia proposta no Capítulo 5. São utilizadas as topologias das

redes NSFnet e RNP para a realização dos estudos de planejamento. A topologia da rede NSF-

net é bastante utilizada na literatura para realização de estudos de avaliação de desempenho. Já

a topologia da rede RNP representa uma realidade no nível nacional.

6.1 Planejamento da Rede NSFnet

6.1.1 Planejamento Considerando Separadamente as Classes de Serviços

Nesta Seção é desenvolvido um estudo de planejamento que analisa a capacidade de uma rede

com a topologia NSFnet (Fig 6.1) em atender usuários das classes Ouro, Prata e Bronze sepa-

radamente. O objetivo é descobrir, individualmente para cada classe de serviço, o número ideal

máximo comum de usuários por nó que podem ser atendidos sem desrespeitar os requisitos de

QoS definidos (Fig. 5.18).

6.1.1.1 Classe Ouro

Conforme discutido na Seção 5.2.3, a estratégia PDC-RS estabelece dois circuitos ópticos em

rotas disjuntas no atendimento de uma única conexão óptica. Isso proporciona uma agilidade
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Figura 6.1 Topologia da rede NSFnet.

em termos de tempo de recuperação como também garante 100% de sobrevivência em situações

de falha única. Além disso, PDC-RS se comporta como RS para sobreviver a falhas simultâ-

neas em ambas as rotas. Diante destas características, a estratégia PDC-RS será utilizada para

atender usuários da classe Ouro. A Figura 6.2 mostra o percentual de conexões ópticas com

tempo de admissão maior do que 1 min.

Número de usuários por nó 

22 23 24 25 26 

Percentual de circuitos com tempo de admissão < 1 min 

 Nó 1 1,5% 3,2% 6,0% 10,3% 16,2% 

 Nó 2 1,5% 3,2% 5,9% 10,1% 15,9% 

 Nó 3 1,5% 3,1% 5,7% 9,9% 15,6% 

 Nó 4 1,5% 3,2% 6,0% 10,0% 16,0% 

 Nó 5 1,8% 3,8% 7,1% 12,1% 18,9% 

 Nó 6 2,0% 4,1% 7,7% 13,1% 20,6% 

 Nó 7 2,0% 4,2% 8,0% 13,4% 21,1% 

 Nó 8 2,0% 4,2% 7,9% 13,5% 21,1% 

 Nó 9 2,0% 4,2% 8,0% 13,6% 21,1% 

 Nó 10 0,6% 1,4% 3,0% 5,6% 9,6% 

 Nó 11 1,9% 4,0% 7,7% 13,1% 20,5% 

 Nó 12 1,2% 2,5% 4,8% 8,2% 13,3% 

 Nó 13 1,9% 4,0% 7,4% 12,5% 19,6% 

 Nó 14 1,9% 3,9% 7,4% 12,6% 19,6% 

erro < 0,26 

Figura 6.2 Percentual de penalidade no tempo de admissão de circuitos ópticos obtido pelos usuários
dos respectivos nós de borda.

Observa-se na Figura 6.2 que a partir de uma carga relativa a 25 usuários por nó, mais de
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10% das conexões feitas pelos nós 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 são admitidas depois de 1

minuto. Esse comportamento sinaliza que, considerando o tempo de admissão dos circuitos

ópticos e as hipóteses assumidas neste estudo, cada um desses nós não pode ter mais do que 24

usuários. Caso contrário não será possível garantir para os usuário da rede que 90% das suas

conexões serão admitidas em até 1 minuto. Os nós 3, 4, 10 e 12 são capazes de atender a um

número maior de usuários, pelo menos em termos de tempo de admissão.

Os resultados para a capacidade de sobrevivência em função do número de usuários por nó

são ilustrados na Figura 6.3.

Número de usuários por nó 

22 23 24 25 26 

Capacidade de sobrevivência 

 Nó 1 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 

 Nó 2 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 3 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 

 Nó 4 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 5 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 6 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 

 Nó 7 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 8 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 9 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 10 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 

 Nó 11 99,0% 99,0% 98,0% 99,0% 98,0% 

 Nó 12 98,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 13 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 

 Nó 14 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
Erro < 0,4% 

Figura 6.3 Capacidade de sobrevivência mínima obtida pelos usuários dos respectivos nós de borda.

Para o intervalo de carga analisado, de 22 a 26 usuários por nó, todos os usuários inde-

pendente do nó de borda alcançaram pelo menos 98% de capacidade de sobrevivência. A

degradação da capacidade de sobrevivência com o aumento da carga de tráfego é justificada

pela menor eficiência da estratégia RS (utilizada em situações de falhas simultâneas) diante de

uma maior utilização da rede. Deve-se ressaltar que a capacidade de sobrevivência deixa de ser

100% em função de falhas simultâneas nas rotas primária e secundária seguidas de insucessos

da estratégia RS. Note que RS procura uma rota alternativa livre de falhas, e essa rota deve ter

um comprimento de onda livre com continuidade para que a conexão seja recuperada. A pro-

babilidade de existir um comprimento de onda livre com continuidade diminui com o aumento
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da carga na rede.

Os tempos máximos de recuperação das conexões feitas pelos usuários de cada nó de borda

da rede considerando o cenário de falhas simultâneas e falha única são ilustrados respectiva-

mente nas Figuras 6.4 e 6.5.
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Figura 6.4 Tempo máximo de recuperação dos circuitos gerados pelos usuários dos respectivos nós de
borda sob cenário de falhas simultâneas.
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Figura 6.5 Tempo máximo de recuperação dos circuitos gerados pelos usuários dos respectivos nós de
borda sob cenário de falha única.

Nota-se com a análise da Figura 6.4 que no pior caso, considerando a ocorrência de falhas

simultâneas na rede, as conexões são recuperadas em até 80 ms. Quando apenas um enlace da

rede falha por vez (Fig. 6.5) garante-se que a recuperação é feita em até 48 ms.

Considerando as hipóteses assumidas neste estudo e os requisitos definidos para os usuários

da classe Ouro (Fig. 5.18) a rede é capaz de atender somente 24 usuários em cada nó de borda
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da rede (número máximo ideal comum por nó). Observa-se ainda que os nós 3, 4, 10 e 12

apresentaram potencial para atender pelo menos 25 usuários por nó. Pode-se ainda investigar a

capacidade individual dos nós da rede em atender uma demanda além dos 24 usuários por nó.

Neste caso, após conhecer o número máximo ideal e comum de usuário para cada nó, investiga-

se individualmente os nós que apresentam capacidade extra. Para isso a rede deve ser simulada

considerando um número fixo de 24 usuários por nó nos nós 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 14. O

objetivo é investigar o desempenho dos nós 3, 4, 10 e 12 sob carga relativa maior do que 24

usuários por nó.

A utilização média da rede é ilustrada na Figura 6.6.
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Figura 6.6 Utilização média da rede.

O atendimento de 24 usuários por nó da classe Ouro requer em média 46% dos recursos da

rede. Diante deste comportamento da utilização da rede pode ser interessante para a operadora

de rede criar uma classe de serviço sem capacidade de sobrevivência na tentativa de utilizar

os recursos ociosos. Circuitos desta classe de serviços podem ser interrompidos a qualquer

momento caso faltem recursos para o atendimento da classe Ouro.

6.1.1.2 Classe Prata

Para atender os usuários da classe Prata será utilizada a estratégia RS, uma vez que esses usuá-

rios possuem requisitos menos exigentes em termos de capacidade de sobrevivência e tempo
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de recuperação.

As Figuras 6.7 e 6.8 mostram respectivamente a penalidade no tempo de admissão e capa-

cidade de sobrevivência.

Número de usuários por nó 

56 57 58 59 60 

Percentual de circuitos com tempo de admissão < 10 min 

 Nó 1 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 

 Nó 2 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 

 Nó 3 0,7% 0,8% 1,1% 1,4% 1,7% 

 Nó 4 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 

 Nó 5 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 

 Nó 6 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 

 Nó 7 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 

 Nó 8 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 

 Nó 9 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 

 Nó 10 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 

 Nó 11 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,5% 

 Nó 12 0,8% 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% 

 Nó 13 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 

 Nó 14 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,1% 

erro < 0,5% 

Figura 6.7 Percentual de penalidade no tempo de admissão de circuitos ópticos obtido pelos usuários
dos respectivos nós de borda.

Para a classe Prata o tempo de admissão em até 10 minutos deixa de ser um gargalo quando

comparada com a classe Ouro que exige admissões em até 1 minuto. No pior caso, aproxi-

madamente 98% de todos os circuitos da classe Prata foram admitidos em até 10 minutos,

independente do nó de borda para uma carga de até 60 usuários por nó.

O parâmetro de qualidade de serviço crítico para o atendimento de um número maior de

usuários da classe Prata é a capacidade de sobrevivência. A rede é capaz de atender apenas 56

usuários por nó garantindo uma capacidade de sobrevivência igual ou superior a 85%. Entre-

tanto, os nós 9 e 11 possuem potencial para atender pelo menos 57 usuários por nó. O Nó 8

pode atender pelo menos 58 usuários, os nós 4, 5, 7 e 14 podem atender pelo menos 59 usuários

por nó e os nós 3, 10, 12 e 13 podem atender pelo menos 60 usuários por nó.

O tempo máximo de recuperação para a classe Prata foi exatamente o mesmo para os usuá-

rios da classe Ouro. Isso porque sob falhas simultâneas, no pior caso em termos de tempo de

recuperação a classe Ouro também utiliza a estratégia RS.
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Número de usuários por nó 

56 57 58 59 60 

Capacidade de sobrevivência 

 Nó 1 85,0% 83,0% 81,0% 78,0% 75,0% 

 Nó 2 86,0% 84,0% 81,0% 79,0% 77,0% 

 Nó 3 92,0% 91,0% 90,0% 88,0% 87,0% 

 Nó 4 91,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 

 Nó 5 91,0% 89,0% 87,0% 86,0% 84,0% 

 Nó 6 86,0% 84,0% 82,0% 80,0% 77,0% 

 Nó 7 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 

 Nó 8 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 81,0% 

 Nó 9 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 80,0% 

 Nó 10 92,0% 91,0% 90,0% 89,0% 87,0% 

 Nó 11 87,0% 85,0% 83,0% 81,0% 78,0% 

 Nó 12 92,0% 91,0% 90,0% 88,0% 87,0% 

 Nó 13 92,0% 92,0% 90,0% 89,0% 87,0% 

 Nó 14 90,0% 89,0% 87,0% 85,0% 83,0% 

erro < 0,9% 

Figura 6.8 Capacidade de sobrevivência mínima obtida pelos usuários dos respectivos nós de borda.

A Figura 6.9 mostra a utilização média da rede no atendimento de usuários da classe Prata.
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Figura 6.9 Utilização média da rede.

Para atender 56 usuários da classe Prata por nó foram utilizados em média 41% dos recursos

da rede, enquanto no atendimento de 24 usuários da classe Ouro foram necessários 46 % dos

recursos da rede.
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6.1.1.3 Classe Bronze

A estratégia RS também será empregada para atender os usuários da classe Bronze. As Figuras

6.10 e 6.11 mostram respectivamente a penalidade no tempo de admissão e capacidade de

sobrevivência para os usuários de cada nó de borda da rede.

Número de usuários por nó 

61 62 63 64 65 

Percentual de circuitos com tempo de admissão < 100 min 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

 Nó 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

 Nó 13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Nó 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

erro < 0,02% 

Figura 6.10 Percentual de penalidade no tempo de admissão de circuitos ópticos obtido pelos usuários
dos respectivos nós de borda.

Praticamente todos os circuitos ópticos são admitidos em menos de 100 minutos para uma

carga relativa de até 65 usuários por nó.

É possível atender 62 usuários por nó da classe Bronze garantindo no mínimo 70% de

capacidade de sobrevivência. Nota-se que os nós 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possuem

potencial para atender um número ainda maior de usuários.

Por utilizar a mesma estratégia de sobrevivência da classe Prata, a classe Bronze apresenta

os mesmo valores de tempo máximo de recuperação. As recuperações são feita em até 80 ms.

A Figura 6.12 mostra o comportamento da utilização média da rede no atendimento de

usuários da classe Bronze.

Considerando uma mesma infraestrutura de rede foi possível atender 24, 56 ou 62 usuários

das classes Ouro, Prata ou Bronze respectivamente. A classe Ouro fez uso de 46% dos recursos

da rede e as classes Prata e Bronze apresentaram utilização da rede igual a 41% e 45%.

116



6.1 PLANEJAMENTO DA REDE NSFNET

Número de usuários por nó 

61 62 63 64 65 

Capacidade de sobrevivência 

 Nó 1 73,0% 70,0% 67,0% 64,0% 61,0% 

 Nó 2 74,0% 71,0% 68,0% 65,0% 62,0% 

 Nó 3 85,0% 83,0% 82,0% 78,0% 76,0% 

 Nó 4 81,0% 80,0% 77,0% 74,0% 72,0% 

 Nó 5 82,0% 80,0% 77,0% 75,0% 72,0% 

 Nó 6 74,0% 72,0% 69,0% 66,0% 64,0% 

 Nó 7 81,0% 79,0% 77,0% 73,0% 71,0% 

 Nó 8 79,0% 76,0% 73,0% 70,0% 67,0% 

 Nó 9 78,0% 75,0% 73,0% 70,0% 67,0% 

 Nó 10 85,0% 84,0% 82,0% 80,0% 78,0% 

 Nó 11 75,0% 72,0% 70,0% 67,0% 64,0% 

 Nó 12 85,0% 83,0% 81,0% 78,0% 76,0% 

 Nó 13 85,0% 84,0% 82,0% 80,0% 78,0% 

 Nó 14 81,0% 78,0% 76,0% 73,0% 70,0% 

erro < 0,9% 

Figura 6.11 Capacidade de sobrevivência mínima obtida pelos usuários dos respectivos nós de borda.
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Figura 6.12 Utilização média da rede.

Tabela 6.1 Resumo da análise inividual de cada classe de serviço.
Ouro Prata Bronze

Número max. de usuários 24 56 62
Utilização da rede 46% 41% 45%

Estratégia de sobrevivência PDC-RS RS RS
Tempo máximo para admissão 1 min 10 min 100 min
Capacidade de sobrevivência 98% 85% 70%

Tempo máximo de recuperação 50 ms ; 100 ms 100 ms 100 ms
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6.1.2 Planejamento considerando em conjunto os usuários da classe Ouro, Prata e

Bronze

Agora é desenvolvido um estudo de planejamento que visa o atendimento em conjunto de

usuários das classes Ouro, Prata e Bronze ainda considerando a topologia da rede NSFnet (Fig.

6.1). Assume-se que as classes Prata e Bronze possuem respectivamente, 3 e 6 vezes mais

usuários por nó do que a classe Ouro. O número total de usuários por nó deve ser composto

por 10% de usuários da classe Ouro, 30% de usuários da classe Prata e 60% de usuários da

classe Bronze. Esses números foram assumidos arbitrariamente para representar a diferença

de demanda esperada em função dos diferentes níveis de QoS das classes de serviço. Isso não

impede que outros estudos sejam realizados sob diferentes ponderações em termos do número

de usuários por classe.

Os tempos máximos de recuperação das conexões são os mesmos do estudo da Seção an-

terior. Esse comportamento é esperado pois os tempos de recuperação são independentes da

carga de tráfego submetida à rede, consideram-se as mesmas estratégias de recuperação (PDC-

RS e RS) e a mesma topologia de rede (NSFnet) dos estudos desenvolvidos na Seção anterior.

Em situações de falhas simultâneas as conexões da classe Ouro apresentam praticamente o

mesmo desempenho das classes Prata e Bronze pois todas as três classes acabam utilizando a

Restauração Simples - RS. No pior caso a recuperação é feita em até 80 ms. Em situações de

falha única as conexões de usuários da classe Ouro são recuperadas em até 48 ms. Portanto, os

requisitos de tempo de recuperação são respeitados para todas as três classes de serviço.

A Figura 6.13 mostra os níveis de QoS obtidos pelos usuários da rede ligados aos diferentes

nós de borda em termos de tempo de admissão e capacidade de sobrevivência. As subfiguras

6.13 a), c) e e) apresentam o QoS considerando o tempo de admissão para os usuários das classe

Ouro, Prata e Bronze respectivamente. A capacidade de sobrevivência para cada uma das três

classes de serviço é evidenciada nas subfiguras 6.13 b), d) e f). Destaca-se em vermelho as

demandas de carga que impedem a garantia dos níveis de QoS de cada classe de serviço.

Respeitada a composição de 10%, 30% e 60% usuários das classes Ouro, Prata e Bronze por
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a) Número de usuários por nó b) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
% de conexões da classe Ouro com 

tempo de admissão > 1 min 
Capacidade de sobrevivência de 

conexões da classe Ouro 
 Nó 1 0,0% 0,0% 1,3% 11,7% 44,9%  Nó 1 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 1,3% 12,6% 47,9%  Nó 2 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 1,8% 16,6% 57,3%  Nó 3 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 1,1% 11,0% 43,1%  Nó 4 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 1,6% 16,1% 56,2%  Nó 5 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 1,7% 16,4% 58,0%  Nó 6 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 1,7% 16,3% 54,9%  Nó 7 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 1,7% 15,6% 53,2%  Nó 8 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 1,9% 18,1% 59,8%  Nó 9 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 1,6% 16,4% 58,0%  Nó 10 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 11 0,0% 0,1% 2,1% 17,4% 57,4%  Nó 11 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 1,8% 17,7% 59,8%  Nó 12 98,0% 99,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 13 0,0% 0,1% 2,0% 17,1% 57,4%  Nó 13 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 1,6% 16,0% 56,5%  Nó 14 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 

erro < 0,3% erro < 0,7% 

c) Número de usuários por nó d) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
% de conexões da classe Prata com 

tempo de admissão > 10 min 
Capacidade de sobrevivência de 

conexões da classe Prata 
 Nó 1 0,0% 0,0% 0,3% 3,2% 16,5%  Nó 1 99,0% 98,0% 86,0% 53,0% 20,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,3% 3,2% 16,0%  Nó 2 99,0% 98,0% 87,0% 53,0% 21,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,5% 6,0% 27,6%  Nó 3 99,0% 99,0% 93,0% 69,0% 35,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,4% 6,0% 28,6%  Nó 4 99,0% 99,0% 91,0% 62,0% 30,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,2% 2,8% 15,2%  Nó 5 99,0% 98,0% 93,0% 69,0% 36,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,4% 3,5% 18,0%  Nó 6 99,0% 98,0% 87,0% 56,0% 22,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,2% 2,2% 11,3%  Nó 7 99,0% 98,0% 91,0% 58,0% 19,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,2% 3,0% 15,0%  Nó 8 99,0% 98,0% 89,0% 55,0% 17,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,3% 3,2% 15,8%  Nó 9 99,0% 98,0% 89,0% 60,0% 25,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,3% 3,3% 17,4%  Nó 10 99,0% 99,0% 93,0% 71,0% 39,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,6% 6,8% 29,6%  Nó 11 99,0% 99,0% 88,0% 55,0% 20,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,5% 6,0% 27,4%  Nó 12 99,0% 98,0% 94,0% 72,0% 38,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,3% 3,4% 16,9%  Nó 13 99,0% 99,0% 94,0% 73,0% 45,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,3% 3,4% 16,8%  Nó 14 99,0% 99,0% 91,0% 61,0% 27,0% 

erro < 0,2% erro < 1% 

e) Número de usuários por nó f) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 

% de conexões da classe Bronze com 
tempo de admissão > 100 min 

Capacidade de sobrevivência de 
conexões da classe Bronze 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,0%  Nó 1 99,0% 98,0% 86,0% 53,0% 21,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,0%  Nó 2 99,0% 98,0% 86,0% 53,0% 20,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 6,8%  Nó 3 99,0% 99,0% 92,0% 69,0% 35,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 6,2%  Nó 4 99,0% 99,0% 91,0% 62,0% 29,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,7%  Nó 5 99,0% 99,0% 93,0% 69,0% 36,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,5%  Nó 6 99,0% 98,0% 87,0% 56,0% 22,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%  Nó 7 99,0% 98,0% 91,0% 58,0% 19,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6%  Nó 8 99,0% 98,0% 90,0% 55,0% 17,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,1%  Nó 9 99,0% 98,0% 90,0% 59,0% 25,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,3%  Nó 10 99,0% 99,0% 93,0% 71,0% 39,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 7,1%  Nó 11 99,0% 99,0% 88,0% 55,0% 20,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 6,1%  Nó 12 99,0% 99,0% 94,0% 72,0% 38,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,9%  Nó 13 99,0% 99,0% 93,0% 74,0% 45,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,0%  Nó 14 99,0% 98,0% 91,0% 62,0% 26,0% 

erro < 0,1% erro < 0,9% 

Figura 6.13 Tempo de admissão e capacidade de sobrevivência das conexões feitas por usuários das
classes Ouro, Prata e Bronze ligados aos nós de borda da rede. O número de usuários por nó é composto
por 10% de usuários da classe Ouro, 30% de usuários da classe Prata e 60% de usuários da classe Bronze.
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nó e garantindo os respectivos níveis de QoS em termos de tempo de admissão, capacidade de

sobrevivência e tempo de recuperação, a infraestrutura de rede considerada é capaz de atender

no máximo 50 usuários por nó. Isto é, 5, 15 e 30 usuários respectivamente das classes Ouro,

Prata e Bronze.

Para as classes Prata e Bronze sob a análise do tempo de admissão a rede apresentou uma

flexibilidade ligeiramente maior quando comparada com a capacidade de sobrevivência. Ana-

lisando apenas a métrica de tempo de admissão, a rede teve capacidade de atender pelo menos

18 (30% de 60) e 42 (60% de 70) usuários por nó das classes Prata e Bronze respectivamente.

Destaca-se mais uma vez que o alto custo da alocação de recursos redundantes feita pela

estratégia PDC-RS no atendimento de usuários da classe Ouro é justificado pelo compromisso

desta classe de serviço em garantir a recuperação de conexões em curtos intervalos de tempo

(até 50 ms para falha simples e até 100 ms para falhas simultâneas).

A utilização média da rede em função da carga de tráfego gerada por nó é ilustrada na

Figura 6.14.
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Figura 6.14 Utilização média da rede.

Sob a ponderação de 10% Ouro, 30% Prata e 60% Bronze, a rede é capaz de atender o

número ideal máximo comum de 50 usuários por nó acarretando uma utilização de aproxi-

madamente 43% dos recursos da rede. A capacidade residual da rede pode ser utilizada para

atender usuários sem respeitar a ponderação do número de usuários por nó das classe Ouro,

Prata e Bronze ou para atender uma quarta classe de serviço com tráfego de menor prioridade.
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Note que a rede pode ainda ter a capacidade de atender outros usuários (além dos 50 usuá-

rios por nó) sem seguir a ponderação de 10%, 30% e 60% usuários das classes Ouro, Prata e

Bronze. Estudos complementares com o emprego dessa metodologia podem ser conduzidos

para conhecer a capacidade da rede em atender novos usuários, além dos 50 usuários por nó.

Acrescida à demanda de 50 usuários por nó, pode ser investigada a capacidade da rede em

atender outros novos usuários da classe Prata, por exemplo. Para isso deve ser feito um estudo

de simulação para obter as métricas de QoS sob a demanda de 50 usuários + 1 usuário da classe

Prata por nó. Em seguida 50 usuários + 2 usuários da classe Prata e assim por diante. O obje-

tivo é saber quantos usuários a mais da classe Prata a rede consegue atender sem desrespeitar

os requisitos de QoS das classes de serviço. Essa análise pode ser feita para cada uma das

classe de serviço e também para conhecer a capacidade de atender novos usuários em cada nó

de borda da rede individualmente.

Considera-se agora que a rede faz uso da arquitetura FCWC, eliminando totalmente a res-

trição de continuidade obrigatória de comprimento de onda. Esse estudo avalia o impacto da

arquitetura FCWC na capacidade da rede em atender um número maior de usuários em relação

ao mesmo cenário sem capacidade de conversão.

A Figura 6.15 mostra os níveis QoS obtidos pelos usuários quando a rede faz uso da arquite-

tura de conversão FCWC. Assume-se que a capacidade de conversão de comprimento de onda

não modifica os tempos máximos de recuperação. Em termos gerais, a capacidade de conversão

aumenta o potencial de recuperação as conexões afetadas por falhas de enlace, mas o tempo

para efetuar a recuperação é o mesmo da rede sem capacidade de conversão de comprimento

de onda.

A arquitetura FCWC viabiliza o atendimento de 6 usuários da classe Ouro por nó respei-

tando os limites de QoS contratados. As facilidades da arquitetura FCWC proporcionam o

atendimento de mais 1 usuário da classe Ouro em cada nó da rede quando comparada com a

rede sem a capacidade de conversão de comprimento de onda. Houve também um impacto

positivo na capacidade da rede em atender usuários da classe Prata. Em termos de tempo de

admissão apenas o Nó 4 não tem capacidade de atender 21 usuários da classe Prata (30% de 70
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a) Número de usuários por nó b) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
% de conexões da classe Ouro com 

tempo de admissão > 1 min 
Capacidade de sobrevivência de 

conexões da classe Ouro 
 Nó 1 0,0% 0,0% 0,5% 5,6% 27,0%  Nó 1 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,5% 5,7% 27,1%  Nó 2 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,6% 6,1% 29,8%  Nó 3 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,5% 4,2% 20,6%  Nó 4 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,4% 4,5% 23,6%  Nó 5 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,6% 6,1% 29,9%  Nó 6 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,4% 4,4% 21,3%  Nó 7 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,5% 4,9% 24,3%  Nó 8 99,0% 98,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,6% 6,3% 29,8%  Nó 9 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,6% 6,0% 29,8%  Nó 10 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,6% 6,0% 29,4%  Nó 11 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,6% 6,0% 29,6%  Nó 12 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,5% 5,6% 27,0%  Nó 13 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,5% 4,8% 23,7%  Nó 14 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 97,0% 

erro < 0,3% erro < 0,6% 

c) Número de usuários por nó d) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
% de conexões da classe Prata com 

tempo de admissão > 10 min 
Capacidade de sobrevivência de 

conexões da classe Prata     
 Nó 1 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 7,3%  Nó 1 99,0% 99,0% 95,0% 77,0% 48,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 7,3%  Nó 2 99,0% 99,0% 95,0% 80,0% 52,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 9,3%  Nó 3 99,0% 99,0% 97,0% 88,0% 66,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 10,3%  Nó 4 99,0% 99,0% 97,0% 88,0% 65,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 5,0%  Nó 5 98,0% 99,0% 96,0% 85,0% 60,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 7,6%  Nó 6 99,0% 99,0% 95,0% 79,0% 50,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 6,7%  Nó 7 99,0% 99,0% 97,0% 86,0% 58,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 6,5%  Nó 8 99,0% 98,0% 96,0% 83,0% 54,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 6,5%  Nó 9 99,0% 99,0% 96,0% 84,0% 59,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 7,5%  Nó 10 99,0% 99,0% 97,0% 89,0% 71,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 9,8%  Nó 11 99,0% 99,0% 96,0% 82,0% 55,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,1% 1,5% 9,3%  Nó 12 99,0% 99,0% 98,0% 90,0% 70,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 7,6%  Nó 13 99,0% 99,0% 97,0% 89,0% 69,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 6,7%  Nó 14 99,0% 99,0% 97,0% 89,0% 69,0% 

erro < 1% erro < 1% 

e) Número de usuários por nó f) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 

% de conexões da classe Bronze com 
tempo de admissão > 100 min 

Capacidade de sobrevivência de 
conexões da classe Bronze     

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%  Nó 1 99,0% 99,0% 95,0% 78,0% 49,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%  Nó 2 99,0% 99,0% 95,0% 80,0% 52,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%  Nó 3 99,0% 99,0% 97,0% 87,0% 66,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%  Nó 4 99,0% 99,0% 97,0% 88,0% 65,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%  Nó 5 99,0% 99,0% 96,0% 85,0% 60,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%  Nó 6 99,0% 99,0% 95,0% 78,0% 50,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%  Nó 7 99,0% 99,0% 97,0% 86,0% 57,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%  Nó 8 99,0% 99,0% 96,0% 83,0% 54,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%  Nó 9 99,0% 99,0% 96,0% 84,0% 59,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%  Nó 10 99,0% 99,0% 97,0% 90,0% 71,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%  Nó 11 99,0% 99,0% 96,0% 82,0% 55,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%  Nó 12 99,0% 99,0% 98,0% 90,0% 70,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%  Nó 13 99,0% 99,0% 97,0% 89,0% 69,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%  Nó 14 99,0% 99,0% 97,0% 89,0% 68,0% 

erro < 0,04% erro < 0,8% 

Figura 6.15 Tempo de admissão e capacidade de sobrevivência das conexões feitas por usuários da
classe Ouro, Prata e Bronze ligados aos nós de borda da rede. Arquitetura FCWC. O número de usuários
por nó é composto por 10% de usuários da classe Ouro, 30% de usuários da classe Prata e 60% de
usuários da classe Bronze.
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usuários por nó). Observa-se ainda uma melhora na capacidade de sobrevivência dos usuários

ligados aos nós 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13 e 14, podendo atender pelo menos 18 usuários cada um.

Para a classe Bronze a rede apresentou uma capacidade de atender 36 usuários por nó.

Destaca-se que sob a carga relativa a 60 usuários por nó (sendo 36 da classe Bronze), os níveis

de QoS para os usuários da classe Bronze ficaram bem acima dos limites inferiores definidos.

Por exemplo, não houveram restrições de QoS em termos de tempo de admissão para uma

carga total de até 70 usuários por nó (sendo 42 da classe Bronze). Sob a carga de 60 usuários

por nó (sendo 36 da classe Bronze) os usuários ligados aos nós 1e 6 apresentaram os piores de-

sempenhos com capacidade de sobrevivência igual a 78% enquanto o mínimo desejável é 70%.

Isso sinaliza que os usuários da classe Bronze possuem mais recursos do que eles realmente

precisam.

De fato, respeitando a ponderação no número de usuários da cada classe de serviço, a rede

é capaz de atender apenas 50 usuários por nó. O mesmo número máximo ideal comum obtido

com a rede sem capacidade de conversão de comprimento de onda.
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Para reverter esse cenário pode-se dar privilégios aos usuários da classe Prata em relação

aos usuários da classe da classe Bronze. Essa é a política de alocação de recursos proposta

na estratégia Fair-Fit apresentada no Capítulo 2. Para isso utilizou-se o conceito de waveband

também presente na estratégia Fair-Fit. Após alguns experimentos variando o número de com-

primentos de onda do waveband da classe Bronze, definiu-se que os seus usuários somente

podem utilizar os comprimentos de onda da posição 1 até a posição 35. Apenas as conexões

C(1,6) da classe Bronze acessam do comprimento de onda 1 até o 36. Essa política acaba por

privilegiar o atendimento dos usuários da classe Prata. Vale destacar que essa classificação não

pode privilegiar os usuários da classe Prata de forma a penalizar os requisitos de QoS dos usuá-

rios da classe Bronze. Por exemplo, ao limitar o acesso das conexões C(1,6) da classe Bronze

do comprimento de onda 1 até o 35 a capacidade de sobrevivência dos usuários ligados ao Nó 1

fica abaixo de 70%. Por isso, permite-se que essas conexões acessem também o comprimento

de onda 36. A Figura 6.16 mostra a separação dos comprimentos de onda em wavebands e

quais classes de serviço podem acessá-los.

Waveband 1: de w1 até w35 

Disponível para conexões das 
classes Ouro, Prata e Bronze. 

Waveband 2: w36 

Disponível para conexões das 
classes Ouro e Prata e para 
conexões C(1,6) da classe Bronze. 

Waveband 3: de w37 até w40 

Disponível para conexões das 
classes Ouro, Prata.  

Figura 6.16 Divisão de wavebands para privilegiar o acesso as conexões da classe Prata.

O QoS em termos de tempo de admissão e capacidade de sobrevivência com aplicação

dessa política de acesso aos comprimentos de onda da rede são mostrados na Figura 6.17

Observa-se que utilizando a classificação através de wavebands de forma a privilegiar os

usuários da classe Prata a rede passa a ser capaz de atender 60 usuários por nó. Vale lembrar

que desses 60 usuários 6 são da classe Ouro, 18 são da classe Prata e 36 são da classe Bronze.

Nota-se também que de maneira geral, a limitação do acesso para as conexões da classe Bronze

proporcionou uma melhora discreta do desempenho dos usuários da classe Ouro. Por exemplo,
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a) Número de usuários por nó b) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
% de conexões da classe Ouro com 

tempo de admissão > 1 min 
Capacidade de sobrevivência de 

conexões da classe Ouro 
 Nó 1 0,0% 0,0% 0,3% 4,6% 24,2%  Nó 1 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,3% 4,6% 24,2%  Nó 2 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 26,3%  Nó 3 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,3% 3,4% 18,4%  Nó 4 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,3% 3,7% 21,0%  Nó 5 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 26,6%  Nó 6 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,3% 3,6% 18,9%  Nó 7 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,3% 3,9% 21,5%  Nó 8 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 26,6%  Nó 9 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,4% 4,7% 26,3%  Nó 10 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,3% 4,8% 26,0%  Nó 11 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 26,1%  Nó 12 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,3% 4,5% 23,9%  Nó 13 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,3% 3,8% 21,1%  Nó 14 99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 97,0% 

erro < 0,4% erro < 0,7% 

c) Número de usuários por nó d) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
% de conexões da classe Prata com 

tempo de admissão > 10 min 
Capacidade de sobrevivência de 

conexões da classe Prata 
 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 6,3%  Nó 1 99,0% 99,0% 97,0% 86,0% 58,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 6,3%  Nó 2 99,0% 99,0% 98,0% 87,0% 61,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 7,9%  Nó 3 99,0% 99,0% 98,0% 91,0% 72,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 8,9%  Nó 4 99,0% 99,0% 98,0% 92,0% 72,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 4,3%  Nó 5 99,0% 99,0% 98,0% 90,0% 68,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 6,5%  Nó 6 99,0% 99,0% 97,0% 86,0% 60,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 5,8%  Nó 7 99,0% 99,0% 98,0% 90,0% 65,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 5,5%  Nó 8 99,0% 99,0% 98,0% 88,0% 61,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 5,5%  Nó 9 99,0% 99,0% 98,0% 90,0% 68,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 6,5%  Nó 10 99,0% 99,0% 99,0% 93,0% 78,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 8,5%  Nó 11 99,0% 99,0% 98,0% 88,0% 64,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 7,8%  Nó 12 99,0% 99,0% 98,0% 93,0% 75,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 6,5%  Nó 13 99,0% 99,0% 98,0% 93,0% 75,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 5,7%  Nó 14 99,0% 99,0% 98,0% 93,0% 75,0% 

erro < 0,2% erro < 1,5% 

e) Número de usuários por nó f) Número de usuários por nó 
30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 

% de conexões da classe Bronze com 
tempo de admissão > 100 min 

Capacidade de sobrevivência de 
conexões da classe Bronze 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%  Nó 1 99,0% 98,0% 91,0% 72,0% 44,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%  Nó 2 99,0% 98,0% 90,0% 73,0% 44,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%  Nó 3 99,0% 98,0% 94,0% 82,0% 60,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%  Nó 4 99,0% 98,0% 94,0% 82,0% 57,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  Nó 5 99,0% 98,0% 92,0% 77,0% 53,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%  Nó 6 99,0% 98,0% 89,0% 70,0% 42,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%  Nó 7 99,0% 98,0% 93,0% 79,0% 50,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  Nó 8 99,0% 98,0% 92,0% 75,0% 46,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%  Nó 9 99,0% 98,0% 92,0% 76,0% 51,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%  Nó 10 99,0% 99,0% 95,0% 82,0% 63,0% 
 Nó 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%  Nó 11 99,0% 98,0% 91,0% 74,0% 48,0% 
 Nó 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%  Nó 12 99,0% 99,0% 95,0% 83,0% 62,0% 
 Nó 13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%  Nó 13 99,0% 98,0% 94,0% 84,0% 62,0% 
 Nó 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  Nó 14 99,0% 98,0% 94,0% 82,0% 61,0% 

erro < 0,07% erro < 1% 

Figura 6.17 Tempo de admissão e capacidade de sobrevivência das conexões feitas por usuários da
classe Ouro, Prata e Bronze ligados aos nós de borda da rede. A rede faz uso da Arquitetura FCWC e
da classificação de wavebands ilustrado em 6.16. O número de usuários por nó é composto por 10% de
usuários da classe Ouro, 30% de usuários da classe Prata e 60% de usuários da classe Bronze.
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o percentual de conexões da classe Ouro admitidas em mais de 1 minuto diminuiu para todos

os nós da rede.

O uso da arquitetura FCWC na topologia da rede NSFnet demanda um total de 1600 WCs.

Conforme discutido no Capítulo 3, esses dispositivos apesar de eliminarem a restrição de con-

tinuidade obrigatória de comprimento de onda, possuem um custo elevado. Por isso é interes-

sante o uso da arquitetura SPWC e de estratégias de posicionamento de WC para alcançar um

desempenho próximo da conversão total mas, minimizando o número de WCs na rede.

A estratégia FLP descrita no Capítulo 3 é aplicada para descobrir o número de WCs e o

seus posicionamentos visando atender 60 usuários por Nó. Portanto, a carga FL para aplicar

a estratégia FLP é a carga relativa a 60 usuários por nó que corresponde à aproximadamente

a 315 Erlangs. A Tabela 6.2 mostra a atividade máxima de conversão nos nós (P(i)) da rede

NSFnet fazendo uso da arquitetura FCWC.

Tabela 6.2 Atividade máxima de conversão em cada nó da rede.
Nó i 1 2 3 4 5 6 7
P(i) 18 24 24 53 17 46 31
Nó i 8 9 10 11 12 13 14
P(i) 10 35 35 26 26 12 18

De fato, a rede precisou de no máximo de 376 WCs para ser capaz de atender 60 usuários

por nó. Isso significa que a arquitetura SPWC utilizando o posicionamento de WCs baseado

na Tabela 6.2 terá o mesmo desempenho da arquitetura FCWC. 376 WCs representam apenas

aproximadamente 23,4% do total de WC requeridos pela arquitetura FCWC.

No cenário estudado no Capítulo 3, sob uma carga FL = 385 Erlangs, a estratégia FLP

posicionou 100 WCs e apresentou desempenho muito próximo ao da arquitetura FCWC. Para

viabilizar o atendimento de 60 usuários por nó (FL = 315) a estratégia FLP posicionou 376

WCs. Essa diferença deve-se especialmente aos estabelecimentos de dois circuitos simultâneos

por cada requisição de conexão que utiliza a estratégia PDC-RS. Em função dessa necessidade,

a probabilidade de bloqueio imediato por ausência de comprimento de onda livre (ao mesmo

tempo nas rotas primária e secundária) tende a ser maior. Isso naturalmente aumenta a demanda

por WCs. Com o uso dos mecanismos de sobrevivência, as rotas dos circuitos secundários são
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maiores do que as dos circuitos primários o que também leva a um aumento na demanda por

WCs. Além disso, o não descarte de requisições de conexões bloqueadas tende a aumentar a

utilização da rede quando comparado com a modelagem aplicada no Capítulo 3 que descarta

as requisições bloqueadas. Sob um maior nível de utilização espera-se também uma demanda

maior por WCs. Vale lembrar que a estratégia FLP foi aplicada considerando um waveband

que impede o acesso das conexões da classe Bronze aos comprimentos de onda 36, 37, 38, 39

e 40. Apenas as conexões C(1,6) da classe Bronze tem acesso ao comprimento de onda 36.

Percebe-se portanto, que o uso de waveband para customizar o atendimento dos usuários

associado ao posicionamento de 376 WCs pela estratégia FLP viabiliza o atendimento de um

número maior de usuários. Sem o uso dessas estratégias a rede apresentou capacidade em

atender apenas 50 usuários por nó (número ideal máximo comum).
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6.2 Planejamento da Rede RNP

Nesta Seção é feito um estudo de planejamento considerando a topologia da rede RNP ilustrada

na Figura 6.18. Foram descartados os nós da topologia RNP com apenas um enlace, uma vez

que isso inviabiliza a habilidade de sobrevivência de conexões feitas por usuários desses nós de

borda.

Assume-se que a rede possui 40 comprimentos de onda em cada sentido do enlace de fibra.

Assim como nos estudos de planejamento para a topologia NSFnet, para a topologia da rede

RNP considera-se que as classes Prata e Bronze possuem respectivamente, 3 e 6 vezes mais

usuários por nó do que a classe Ouro. Os níveis de QoS definidos para as classes de serviço

também são iguais aos da Seção anterior, especificados na Figura 5.18.
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Figura 6.18 Topologia da rede RNP.

A Figura 6.19 mostra os níveis QoS obtidos pelos usuários da rede ligados aos diferentes

nós de borda em termos de tempo de admissão e capacidade de sobrevivência.

Para o contexto da Figura 6.19, sob análise do tempo de admissão e da capacidade de

sobrevivência, nota-se que a rede somente consegue atender 30 usuários por nós (número ideal

máximo comum). Os fatores impeditivos para o atendimento de 40 usuários por nó foram a
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a) Número de usuários  por nó b) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Ouro com tempo 
de admissão > 1 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Ouro 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,1% 2,4% 22,8%  Nó 1 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,1% 2,4% 21,9%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,1% 2,3% 21,6%  Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 18,1%  Nó 4 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 18,1%  Nó 5 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,1% 1,7% 18,2%  Nó 6 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 18,3%  Nó 7 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,1% 2,4% 21,9%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,1% 2,4% 21,9%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,1% 2,5% 23,1%  Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 

erro < 0,19% erro < 0,9% 

c) Número de usuários por nó d) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Prata com tempo 
de admissão > 10 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Prata 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 9,2%  Nó 1 98,0% 98,0% 97,0% 78,0% 35,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 6,9%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 84,0% 45,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 6,6%  Nó 3 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 38,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,1%  Nó 4 98,0% 98,0% 97,0% 77,0% 41,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,5%  Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 81,0% 46,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,9%  Nó 6 98,0% 98,0% 97,0% 77,0% 41,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,9%  Nó 7 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 40,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 8,9%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 83,0% 47,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 6,3%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 84,0% 49,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 6,4%  Nó 10 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 39,0% 

erro < 0,09% erro < 1% 

e) Número de usuários por nó f) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Bronze com tempo 
de admissão > 100 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Bronze 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%  Nó 1 98,0% 98,0% 97,0% 78,0% 35,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 83,0% 45,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%  Nó 3 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 39,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%  Nó 4 98,0% 98,0% 97,0% 78,0% 41,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%  Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 80,0% 45,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%  Nó 6 98,0% 98,0% 97,0% 77,0% 41,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 7 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 40,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 83,0% 46,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 84,0% 48,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%  Nó 10 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 39,0% 

erro < 0,04% erro < 0,6% 

Figura 6.19 Tempo de admissão e capacidade de sobrevivência das conexões feitas por usuários da
classe Ouro, Prata e Bronze ligados aos nós de borda da rede. O número de usuários por nó é composto
por 10% de usuários da classe Ouro, 30% de usuários da classe Prata e 60% de usuários da classe Bronze.
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capacidade de sobrevivência de conexões da classe Ouro e da classe Prata. Para a classe Ouro

apenas os usuários dos nós 1, 3 e 8 apresentaram 97% capacidade de sobrevivência, estando

portanto abaixo dos limites de QoS requeridos. Todos os usuários da classe Prata obtiveram

desempenho em termos de capacidade de sobrevivência inferior a 85%.

O tempo máximo de recuperação das conexões da classe Ouro sob falha simples é ilustrado

na Figura 6.20. A Figura 6.21 mostra o tempo máximo de recuperação das conexões sob

cenário de falhas simultâneas.
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Figura 6.20 Tempo máximo de recuperação das conexões dos usuários da classe Ouro ligados aos
respectivos nós de borda da rede RNP sob cenário de falha simples.
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Figura 6.21 Tempo máximo de recuperação das conexões dos usuários ligados aos respectivos nós de
borda da rede RNP sob cenário de falhas simultâneas.

Sob cenário de falha simples as recuperações das conexões da classe Ouro são feitas em

até 35 ms. No pior caso, considerando falhas simultâneas, as recuperações das conexões de
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usuários das classe Ouro, Prata e Bronze são feitas em até 57 ms. Logo, não existem restrições

de QoS em termos de tempo de recuperação. Assim, com a análise das Figuras 6.19, 6.20

e 6.21, observa-se que a rede é capaz de atender 30 usuários por nó (número máximo ideal

comum por nó). Identifica-se que mesmo sob o cenário de falhas simultâneas a estratégia

RS (classes Prata e Bronze) alcança tempo de recuperação menor ou igual a 50 ms para os

usuários ligados aos nós 3, 4, 5 e 7. Consequentemente, pelo menos em termos de tempo de

recuperação, os usuários da classe Ouro ligados a esses nós podem utilizar a estratégia RS ao

invés da estratégia PDC-RS.

Por não haver restrições de tempo para os usuários ligados aos nós 3, 4, 5 e 7, investiga-se

a viabilidade desses usuários da classe Ouro utilizarem RS visando diminuir a utilização da

rede o que pode proporcionar uma capacidade em atender mais usuários. A Figura 6.22 mostra

o impacto desse esquema de planejamento na utilização da rede. A Figura 6.23 apresenta o

QoS das conexões sob a análise do tempo de admissão e capacidade de sobrevivência quando

a estratégia RS é aplicada para os usuários da classe Ouro ligados aos nós 3, 4, 5 e 7.
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Figura 6.22 Utilização média da rede considerando que todos os usuários da classe Ouro usam a estra-
tégia PDC-RS (curva azul) e considerado que apenas os usuários 3, 4, 5 e 5 da classe Ouro usam RS ao
invés da estratégia PDC-RS (curva vermelha).

Conforme esperado, o uso da estratégia de sobrevivência RS para as conexões dos usuários

da classe Ouro ligados aos nós de borda 3, 4, 5 e 7 representa uma diminuição da utilização da

rede. Entretanto, existe um impacto negativo em termos de capacidade de sobrevivência para

as conexões dos nós 3, 4, 5 e 7. A capacidade de sobrevivência dos usuários da classe Ouro
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a) Número de usuários  por nó b) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Ouro com tempo 
de admissão > 1 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Ouro 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,1% 1,7% 14,0%  Nó 1 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,1% 1,7% 13,1%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 7,9%  Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 82,0% 46,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 5,8%  Nó 4 98,0% 98,0% 97,0% 80,0% 49,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 6,9%  Nó 5 98,0% 98,0% 97,0% 82,0% 51,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 11,8%  Nó 6 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 6,2%  Nó 7 98,0% 98,0% 97,0% 80,0% 45,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,1% 1,9% 16,3%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,1% 1,9% 16,0%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,1% 2,0% 16,6%  Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 97,0% 

erro < 0,15% erro < 1% 

c) Número de usuários por nó d) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Prata com tempo 
de admissão > 10 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Prata 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 5,7%  Nó 1 98,0% 98,0% 97,0% 81,0% 44,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,4%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 86,0% 53,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,1%  Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 82,0% 45,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 2,7%  Nó 4 98,0% 98,0% 98,0% 80,0% 48,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 3,3%  Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 82,0% 51,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 3,8%  Nó 6 98,0% 98,0% 98,0% 79,0% 47,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 3,1%  Nó 7 98,0% 98,0% 98,0% 81,0% 45,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 6,4%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 85,0% 51,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 5,0%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 87,0% 54,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,4%  Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 81,0% 45,0% 

erro < 0,06% erro < 0,9% 

e) Número de usuários por nó f) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Bronze com tempo 
de admissão > 100 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Bronze 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  Nó 1 98,0% 98,0% 97,0% 81,0% 43,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 86,0% 53,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 83,0% 46,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%  Nó 4 98,0% 98,0% 98,0% 80,0% 48,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%  Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 82,0% 51,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%  Nó 6 98,0% 98,0% 97,0% 79,0% 47,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%  Nó 7 98,0% 98,0% 97,0% 80,0% 45,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 85,0% 51,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 86,0% 54,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 81,0% 45,0% 

erro < 0,02% erro < 0,8% 

Figura 6.23 Tempo de admissão e capacidade de sobrevivência das conexões feitas por usuários da
classe Ouro, Prata e Bronze ligados aos nós de borda da rede RNP. O número de usuários por nó é
composto por 10% de usuários da classe Ouro, 30% de usuários da classe Prata e 60% de usuários da
classe Bronze.
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ligados aos nós 3, 4, 5 e 7 passa a diminuir rapidamente com o aumento do número de usuários

por nó. De fato, os nós 4, 5 e 7 a partir de 30 usuários por nó não alcançam mais os 98% de

capacidade de sobrevivência, o que ocorre quando todos os usuários da classe Ouro fazem uso

da estratégia PDC-RS. Isso acontece porque mesmo sob cenários de falha única a estratégia RS

não garante a recuperação da conexão. Sob maiores níveis de utilização da rede, por exemplo

acima de 40%, é pouco provável que a estratégia RS alcance altos níveis de capacidade de

sobrevivência (acima de 90%). Nos estudos desenvolvidos na Seção 6.1.1.2, onde foi feito um

plajamento considerando apenas usuários da classe Prata para a topologia NSFnet, observou-

se também que sob 40% de utilização da rede é difícil alcançar capacidade de sobrevivência

acima de 90%. Destaca-se ainda que houve uma melhora de desempenho em termos de tempo

de admissão especialmente para os usuários da classe Ouro ligados aos nós 3, 4, 5 e 7. Isso

é esperado pois os recursos que viabilizam as conexões desses usuários passam a ser menos

utilizados com o uso da estratégia RS. Portanto, em termos gerais, a aplicação da estratégia

RS para os usuários da classe Ouro ligados aos nós 3, 4, 5 e 7 impactou negativamente na

capacidade da rede atender usuários com garantia de QoS. Sob esse esquema de planejamento

a rede é capaz de atender apenas 20 usuários por nó (número máximo ideal comum por nó).

Voltando a considerar os estudos de planejamento onde todos os usuários da classe Ouro

utilizam a estratégia PDC-RS (Fig 6.19), observa-se que as conexões de usuários da classe

Bronze apresentaram um desempenho bem superior ao limite mínimo de QoS exigido. Por

exemplo, para uma demanda de 40 usuários por nó a capacidade de sobrevivência alcançada por

suas conexões foi de 77% para usuários ligados ao nó 6, enquanto o mínimo aceitável é 70%.

Essa folga no atendimento dos usuários da classe Bronze sugere que eles têm mais recursos do

que realmente precisam. Então, pode-se mais uma vez utilizar o conceito de waveband para

privilegiar os usuários da classe Ouro e Prata em detrimento dos usuários da classe Bronze.

Após investigar diferentes quantidades de comprimentos de onda na composição do wa-

veband utilizado pelos usuários da classe Bronze, definiu-se que eles podem acessar do com-

primento de onda 1 ao 38. Essa classificação de wavebands é ilustrada na Figura 6.24. O

desempenho em termos de tempo de admissão e capacidade de sobrevivência assumindo a
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definição de waveband para classe Bronze é ilustrado na Figura 6.25.

Waveband 1: de w1 até w38 

Disponível para conexões das 
classes Ouro, Prata e Bronze. 

Waveband 2: de w39 até w40 

Disponível para conexões das 
classes Ouro, Prata.  

Figura 6.24 Divisão de wavebands para privilegiar o acesso das conexões da classes Ouro e Prata.

Nota-se na Figura 6.25 que o privilégio concedido aos usuários das classes Ouro e Prata

com a restrição de acesso dos usuários da classe Bronze garantiu à rede uma capacidade de

atender 40 usuários por nó respeitando a ponderação de 10% de usuários da classe Ouro, 30%

de usuários da classe Prata e 60% de usuários da classe Bronze. Esse comportamento reafirma a

importância da metodologia proposta para auxílio no planejamento de redes de circuitos ópticos

transparentes. Esse aumento na capacidade da rede em atender um número maior de usuários

evidencia o potencial benéfico da metodologia proposta.
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a) Número de usuários  por nó b) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Ouro com tempo 
de admissão > 1 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Ouro 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,1% 1,8% 20,7%  Nó 1 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,1% 1,8% 19,9%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 19,6%  Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 16,3%  Nó 4 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 16,2%  Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 16,4%  Nó 6 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 16,2%  Nó 7 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,1% 1,9% 19,9%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,1% 1,8% 19,7%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,1% 1,9% 20,7%  Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0% 

erro < 0,2% erro < 0,08% 

c) Número de usuários por nó d) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Prata com tempo 
de admissão > 10 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Prata 

 Nó 1 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 1 98,0% 98,0% 98,0% 87,0% 47,0% 
 Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 2 98,0% 98,0% 98,0% 90,0% 56,0% 
 Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 3 98,0% 98,0% 98,0% 88,0% 50,0% 
 Nó 4 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%  Nó 4 98,0% 98,0% 98,0% 87,0% 53,0% 
 Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 5 98,0% 98,0% 98,0% 89,0% 56,0% 
 Nó 6 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%  Nó 6 98,0% 98,0% 98,0% 87,0% 53,0% 
 Nó 7 99,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%  Nó 7 98,0% 98,0% 98,0% 88,0% 51,0% 
 Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 8 98,0% 98,0% 98,0% 91,0% 58,0% 
 Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 9 98,0% 98,0% 98,0% 91,0% 59,0% 
 Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,0%  Nó 10 98,0% 98,0% 98,0% 88,0% 51,0% 

erro < 0,8% erro < 1% 

e) Número de usuários por nó f) Número de usuários por nó 
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

% de conexões da classe Bronze com tempo 
de admissão > 100 min 

Capacidade de sobrevivência de conexões da 
classe Bronze 

 Nó 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%  Nó 1 98,0% 98,0% 96,0% 70,0% 27,0% 
 Nó 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%  Nó 2 98,0% 98,0% 97,0% 76,0% 37,0% 
 Nó 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%  Nó 3 98,0% 98,0% 96,0% 70,0% 30,0% 
 Nó 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%  Nó 4 98,0% 98,0% 96,0% 70,0% 33,0% 
 Nó 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%  Nó 5 98,0% 98,0% 96,0% 74,0% 37,0% 
 Nó 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 6 98,0% 98,0% 96,0% 71,0% 34,0% 
 Nó 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  Nó 7 98,0% 98,0% 96,0% 71,0% 32,0% 
 Nó 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%  Nó 8 98,0% 98,0% 97,0% 76,0% 38,0% 
 Nó 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  Nó 9 98,0% 98,0% 97,0% 78,0% 40,0% 
 Nó 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%  Nó 10 98,0% 98,0% 96,0% 71,0% 31,0% 

erro < 0,03% erro < 0,7% 

Figura 6.25 Tempo de admissão e capacidade de sobrevivência das conexões feitas por usuários da
classe Ouro, Prata e Bronze ligados aos nós de borda da rede RNP. A rede faz uso do esquema de
wavebands definidos na Fig.6.24
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6.3 Discussão

Este capítulo apresentou os resultados de planejamento considerando a metodologia proposta

no Capítulo 5 para o planejamento de redes ópticas considerando as topologias de rede NSFnet

e RNP. Nesses estudos de planejamento foi evidenciada a necessidade de estudar o comporta-

mento de cada usuário da rede. Isso permite a customização de serviços visando garantir os

níveis de QoS desejados para diferentes classes de serviços além de permitir uma otimização

do uso dos recursos da rede. Essa otimização pode ser traduzida por exemplo na capacidade

em atender mais usuários, o que certamente interessa à operadora da rede.

Destaca-se que a metodologia proposta não tem o objetivo de obter a melhor composição

de estratégias de otimização em termos de algoritmos RWA, estratégias de sobrevivência ou

de estratégias de posicionamento de WCs. Entretanto, um especialista da operadora de rede

ao aplicar a metodologia proposta (assistida pela ferramenta de simulação TONetS) é capaz de

conhecer as reais necessidades em termos das estratégias de alocação de recursos para o aten-

dimento dos usuários da rede ligados a diferentes nós de borda e/ou pertencentes a diferentes

classes de serviço. Portanto, esse ferramental potencializa o planejamento das redes ópticas

transparentes. Vale lembrar que outras estratégias de otimização e alocação de recursos po-

dem ser utilizadas no planejamento de redes ópticas transparentes orientado pela metodologia

proposta.
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As redes ópticas transparentes vêm sendo fortemente referenciadas como a principal tecnologia

para compor os backbones das modernas redes de transportes de telecomunicações. Isto ocorre

devido às suas potencialidades em atender à crescente demanda por grandes larguras de banda,

bem como as exigências cada vez maiores de qualidade de serviço demandadas por aplicações

mais modernas, por exemplo, aplicações de e-science, onde circuitos com grande largura de

banda são demandados com rigorosos requisitos de Quality of Service (QoS) (por exemplo

alta capacidade de sobrevivência e tempo reduzido para admissão de suas conexões). Entre-

tanto, é importante que um provedor de serviços de rede óptica transparente tenha ferramentas

metodológicas para auxiliar o planejamento da sua rede e explorar da melhor forma possível

todo o potencial da sua infraestrutura. No contexto da redes de circuitos ópticos transparentes

com provisão dinâmica deve-se atender os usuários de forma customizada, vendendo serviços

de acordo com as necessidades de cada usuário. Para isso é fundamental a diferenciação de

serviços e a existência de mecanismos para prover essa diferenciação.

Identificou-se que o planejamento de uma rede óptica transparente visando a prestação de

serviços com QoS garantido no nível do usuário não deve ser feito baseado no desempenho

médio da rede. Portanto, é recomendado estudar o desempenho de cada usuário da rede in-

dividualmente considerando apenas as conexões feitas por ele. Essa habilidade é útil para

identificar usuários com desempenho particular, o que facilita uma intervenção no nível de

planejamento visando o seu atendimento sob os requisitos de QoS definidos no Service Level

Agreement (SLA). Recomenda-se também a necessidade de considerar o tempo de admissão
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das conexões afim de saber o tempo que um usuário espera até a efetivação de sua conexão. A

literatura relacionada é deficiente de estudos que investigam essa questão. Com o objetivo de

contemplar esse requisito de QoS associado ao sucesso do estabelecimento das conexões foi

proposta uma modelagem capaz de calcular o tempo de admissão da conexões. Essa métrica

foi considerada no planejamento da rede.

Nesta tese de doutorado foram discutidos inicialmente três aspectos relevantes no âmbito

das redes ópticas transparentes com provisão dinâmica de circuito, o problema Routing and Wa-

velength Assignment (RWA), o problema do posicionamento de conversores de comprimentos

de onda e o problema de garantir sobrevivência dos serviços da rede. Cada um destes proble-

mas foi apresentado e discutido em um capítulo diferente destacando o estado da arte como

também as principais contribuições relacionadas.

Foi proposta no âmbito do Capítulo 2 a estratégia de classificação e alocação de compri-

mento de onda baseada em wavebands chamada Fair-Fit. Essa proposta foi feita no sentido de

minimizar o problema da injustiça no atendimento de conexões também discutido no Capítulo

2.

No Capítulo 3 mostrou-se a importância de estratégias de posicionamento de WCs com

objetivo de alcançar desempenho próximo da conversão total com um número reduzido de Wa-

velength Converters (WCs). Nesse contexto foi proposta a estratégia First Load Priority (FLP)

que apresentou desempenho similar ao da conversão total com um número significativamente

menor de WCs quando comparada com a demanda de WCs da arquitetura Full Complete Wa-

velength Conversion (FCWC).

No Capítulo 4, relacionado à sobrevivência de redes ópticas transparentes, mostrou-se o

potencial de planejamento ao se considerar um conjunto de métricas mais amplo que o usual.

Além disso, foram apresentadas estratégias híbridas que fazem uso de mecanismos de proteção

e restauração inspiradas na estratégia Adaptive Survivability. A idéia dessa estratégia é usar de

forma flexível as vantagens de ambos os mecanismos de proteção.

No Capítulo 5, foi apresentada a principal contribuição deste trabalho de doutorado, uma

metodologia para planejamento de redes de circuitos ópticos transparentes capaz de integrar
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algoritmos RWA, estratégias de sobrevivência e de posicionamento de WCs para provisão di-

nâmica de circuitos ópticos com garantia de requisitos de qualidade de serviço customizados

para diferentes classes de usuários.

No Capítulo 6 a metodologia proposta foi aplicada em estudos de planejamento conside-

rando as topologias da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e da rede NSFnet afim de exempli-

ficar seu pontencial na definição de estratégias de alocação de recursos para diferentes classes

de serviço e de otimização do número de usuários atendidos pela rede. Vale ressaltar que as

principais contribuições feitas ao longo dos Capítulos 2, 3 e 4 foram aplicadas nos estudos de

planejamento desenvolvidos no Capítulo 6 com resultados satisfatórios.

Como trabalhos futuros podem ser destacados os seguintes:

• Investigar o impacto de alternativas de roteamento multirestritivos na metodologia de

planejamento proposta;

• Estender a metodologia proposta para o planejamento de redes considerando algoritmos

Impairements Routing and Wavelength Assignment (IRWA) que consideram as limitações

de camada física. Isto significa incluir QoS do sinal óptico tipicamente medido em termos

de Bit Error Rate (BER);

• Estudar a capacidade de otimização da rede em termos do número de usuários atendidos

considerando estratégias de sobrevivência de enlace como também estratégias de com-

partilhamento dos recursos da rota secundária.
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