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4.5 Definição de um Descritor de Tráfego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5 Modelagem de Tráfego de Vı́deo 115
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3.1 Seqüências codificadas em MPEG-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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4.8 Caracteŕısticas da distribuição de Pareto. . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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1.6 Ampliação Fractal: Bebês de Mandelbrot. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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3.16 Gráfico R/S da seqüência jurassic codificada em H.263. . . . . . . . . . 85
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5.7 Histogramas da seqüência agregada original e de sua geração para o caso de
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Resumo

Nesta tese, é proposta uma nova metodologia para a caracterização do tráfego de

v́ıdeo. Um conjunto de estados são definidos através de um algoritmo de classi-

ficação baseado nos momentos de primeira e segunda ordem das seqüências de v́ıdeo

codificado. Processos de modulação e de geração de séries temporais, que possuem

estat́ısticas associadas aos estados, definidos pelo algoritmo de classificação proposto

neste trabalho, originam uma série resultante com estat́ısticas equivalentes às da

seqüência codificada. A Metodologia proposta se destaca das demais pela sua flexibi-

lidade e adaptação às caracteŕısticas do tráfego a ser modelado. O procedimento de

classificação adotado determina estados com variabilidade suficientemente pequena,

viabilizando o emprego de modelos tradicionais. A metodologia permite o uso de

modelos tanto markovianos, como de diferenciação fracionária para a geração das

séries caracteŕısticas e modulação. A variabilidade inerente às fontes de v́ıdeo pode

ser absorvida na modelagem a partir de uma escolha apropriada dos processos envolvi-

dos. Análises efetuadas através da geração de séries para fontes individuais de v́ıdeo

e para um agregado de fontes representativas mostraram a validade da metodologia

proposta. As equivalências estat́ısticas foram ratificadas por meio da comparação

dos histogramas e gráficos quantis-quantis. Medições, envolvendo a obtenção do erro

médio absoluto percentual e o critério de informação de Akaike, demonstraram que

os processos modulados originam melhores resultados. O efeito da multiplexação es-

tat́ıstica em redes de computadores, em termos da taxa de perdas de bits, foi avaliado

através de simulações tanto para tráfego proveniente de fontes individuais como para

o agregado de fontes de tráfego. Os resultados obtidos revelaram que a metodologia

pode ser utilizada como uma ferramenta eficiente para a caracterização do tráfego de

v́ıdeo e em estudos envolvendo alocação de recursos em redes, elaboração de regras

para dimensionamento de buffers nos comutadores das redes, predições de degradação

xx
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de QoS causadas por congestionamento e de mecanismos de controle de congestiona-

mento.



Abstract

This thesis presents a new methodology for video traffic characterization. A set of

states are defined by a classification algorithm based on the first and second order

moments of the codified video sequences. Modulation processes and time series gen-

eration that possess statistics associated with the states, defined by the classification

algorithm considered in this work, originate a resultant series with statistics equiva-

lent to the original sequence. The proposal distinguishes itself from the rest for its

flexibility and adaptation to the traffic characteristics to be modeled. The statistical

classification adopted determines states with enough small variability, making pos-

sible the use of traditional models. The approach allows the use of both markovian

and fractional differentiation models for the generation of the characteristic series

and modulation. The inherent variability of the video sources can be absorbed in

the modeling from an appropriate choice of the involved processes. Analysis done

through the generation of series for representative individual and aggregated video

sources had shown the validity of our methodology. Statistical equivalences had been

ratified by means of the comparison of their histograms and QQ-plots. Measure-

ments involving the mean absolute percentage error and the Akaike’s information

criterion demonstrated that modulated process origins better results. The statistical

multiplexing effect in a computer network, in terms of bits loss rate, was evaluated

through simulation both for traffic proceeding from individual sources and for an

aggregate of sources. The obtained results showed that the proposed approach can

be used as an efficient tool for video traffic characterization and in studies involving

resource allocation in computer networks, elaboration of rules for buffer dimensioning

at the network switches, predictions of QoS degradation caused by congestion, and

congestion control mechanisms.

xxii



Caṕıtulo 1

Introdução

Nesta tese, propomos uma nova metodologia para a caracterização do tráfego de v́ıdeo.

As peculiaridades inerentes ao tráfego v́ıdeo são incorporadas em nossa metodolo-

gia através da representação de um conjunto de estados baseados nos momentos de

primeira e segunda ordem de seqüências de v́ıdeo codificadas.

Neste Caṕıtulo, apresentamos o contexto em que está inserido nosso trabalho,

comentando os principais conceitos envolvidos na modelagem de tráfego em redes de

computadores e do tráfego de v́ıdeo mais propriamente. Na Seção 1.1, destacamos a

importância do estudo do tráfego em redes de computadores. Na Seção 1.2, discuti-

mos os modelos para tráfego de redes em geral que se destacam na literatura. Nas

seções 1.3 e 1.4, exploramos as caracteŕısticas e os modelos para tráfego de v́ıdeo,

respectivamente. Na Seção 1.5 sumarizamos o objetivo da tese. E, finalmente, na

Seção 1.6, apresentamos a organização da tese, comentando a disposição e o conteúdo

dos demais caṕıtulos.

1.1 O Estudo de Tráfego em Redes de Computa-

dores

O prinćıpio básico que norteia a implantação de redes de computadores e o desenvolvi-

mento de suas aplicações está na satisfação do usuário no que tange à variedade, utili-

dade, e prontidão na execução de tarefas locais ou remotas, independentes de distância

1
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e diferenças computacionais. Esse prinćıpio vem sendo tratado e tem evolúıdo desde

o surgimento das primeiras redes de computadores (TANENBAUM, 2002; KUROSE;

ROSS, 2000) até a atualidade.

Diante da gama de aplicações em rede que são objetos de interesses da sociedade

e da comunidade cient́ıfica, tanto no âmbito atual como futuro, um conjunto de

diferentes requisitos, muitas vezes disjuntos, deve ser considerado em uma mesma

estrutura de redes de computadores. Esses requisitos podem ser espećıficos a cada

aplicação como, por exemplo, retardo (Delay) máximo esperado, variação do retardo

esperado (Jitter) e probabilidade de perdas de unidades de dados do protocolo – PDU

(Protocol Data Unit)1 transportadas na rede.

Uma ilustração para o caso supracitado pode vir da comparação de aplicações em

que a transmissão de voz é crucial para a mı́dia em questão, com aplicações onde a

transmissão de dados exerce o papel fundamental. Nas transmissões de sinais de voz

a ocorrência de jitter afeta mais fortemente a inteligibilidade da comunicação do que

a perda de pequenos e/ou poucos pacotes na rede. A ausência desses pacotes, dentro

de um certo limiar, prejudicaria apenas a qualidade da comunicação, ao contrário

do jitter que interfere em toda a compreensão da mensagem2 transmitida. Em con-

trapartida, nas transmissões de dados, a perda de pacotes pode ser inadmisśıvel,

enquanto a variação do atraso, tolerável.

A satisfação do usuário, como em todo projeto de engenharia, deve ser obtida,

em sua primeira etapa, através da identificação dos requisitos que garantem o bom

funcionamento das aplicações que geram tráfego na rede em questão. A segunda

etapa consiste no estabelecimento dos recursos e procedimentos necessários para o

cumprimento de tais requisitos, abrangendo toda a pilha de protocolos.

1No caso do núcleo da rede (conjunto de roteadores ) a PDU de interesse é a da camada de rede,
ou seja, pacotes.

2Mensagem, aqui, significa o conteúdo da informação recomposto na camada de transporte do
receptor após sua divisão em pacotes na camada de transporte do transmissor.
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Os requisitos da aplicação do usuário devem definir métricas que podem ser uti-

lizadas como objetos de determinação e avaliação da qualidade do serviço oferecido

pela rede. Essas métricas são denominadas de parâmetros de qualidade de serviço -

QoS (Quality of Service) (TATIPAMULA; KHARNABISH, 1998). Retardo, variação

do atraso e probabilidade de perda de pacotes são exemplos de parâmetros de QoS.

As medidas dos parâmetros de QoS estão intrinsecamente relacionadas às ca-

racteŕısticas do tráfego gerado pela aplicação do usuário. O estudo prévio dessas

caracteŕısticas permite a mensuração dos parâmetros de QoS que devem ser utilizados

desde a fase de definição de projetos à fase de decisões operacionais corriqueiras,

como a determinação da aceitação ou não de nova conexão em um canal da rede.

Mecanismos de controle, capazes de tomar decisões estáticas ou dinâmicas que evitem

congestionamento e degradação dos serviços, devem ser definidos desde a concepção

das novas redes de computadores (SILVA; BRITTO SALGUEIRO; MONTEIRO, 2003).

Os mecanismos de controle de congestionamento podem ser classificados em:

• controles preventivos e

• controles reativos.

Os mecanismos de controle preventivos, por sua vez, podem ser classificados em

três grupos (COOPER; PARK, 1990):

1. controle de admissão,

2. gerenciamento da memória e da fila, e

3. controle de tráfego.

O controle de admissão — CAC (Connection Admission Control) verifica se uma

nova chamada pode ser admitida ou não. Isto é, se os requisitos solicitados por

um determinado serviço podem ser satisfeitos, de modo a garantir a QoS para esta

chamada e para as demais já aceitas pela rede.
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O gerenciamento da memória e da fila responsabiliza-se pela ordenação dos pa-

cotes a serem processados. Este gerenciamento pode obedecer a prioridades pré-

determinadas, retardando o atendimento ou descartando, por exemplo, pacotes com

menor prioridade em detrimento de outros com prioridade maior.

O controle de tráfego, conhecido também como policiamento, ou, ainda, UPC/NPC

— Usage/Network Parameter Control3, observa se as fontes geradoras do tráfego estão

obedecendo aos parâmetros estabelecidos durante a admissão. Assim, a partir do

momento em que um serviço é aceito, em concordância com o controle de admissão,

o mecanismo de controle de tráfego passa a policiar estas fontes, monitorando os

parâmetros de tráfego acordados.

O controle reativo tem a função de aliviar o congestionamento porventura exis-

tente. Este tipo de controle, entretanto, é ineficaz em redes de alta velocidade devido

à alta relação entre o atraso de propagação e o tempo de transmissão de um pacote.

As decisões tomadas pelos mecanismos de controle são baseadas na capacidade

do sistema em absorver o fluxo de tráfego gerado pela aplicação em questão. Cada

aplicação (ou serviço) diferente iniciada na rede, origina um diferente tipo de tráfego.

Estes tráfegos podem ser identificados através de alguns parâmetros, denominados de

descritores de tráfego, dentre os quais destacamos:

• a taxa de pico (Bp);

• a taxa média (Bm);

• a taxa mı́nima (Bl);

• o ńıvel de explosividade (burstiness — b);

• o tempo médio de duração do pico (Tp) e

• o tempo de duração de uma chamada.

3Denominação dada pelo ITU-T em (CCITT, 1992).



5

A taxa de pico é a taxa máxima de transmissão de células. A taxa média é

a taxa média de transmissão de uma fonte medida, por exemplo, sobre a duração

de uma chamada. A taxa mı́nima, representa a menor taxa que ainda garante o

funcionamento do serviço. O ńıvel de explosividade pode ser definido como a relação

entre a taxa de pico e a taxa média, isto é b = Bp/Bm (MONTEIRO, 1990). Por fim, o

tempo médio de duração do pico é a duração média do intervalo em que a transmissão

ocorre na taxa de pico.

Os serviços oferecidos pelas redes de computadores podem ser classificados de

acordo com os parâmetros caracteŕısticos do tráfego gerado pela aplicação em questão

e a QoS desejada. No caso das redes ATM (Asynchronous Transfer Mode - Modo de

Transferência Asśıncrono), o Fórum ATM4 padronizou as seguintes classes de serviço

(COMMITTEE, 1999):

• CBR (Constant Bit Rate) – Taxa Constante,

• VBR (Variable Bit Rate) – Taxa Variável,

• ABR (Available Bit Rate) – Taxa Dispońıvel e

• UBR (Unspecified Bit Rate) – Taxa não especificada.

A transmissão periódica de células (pacotes) na taxa de pico é o que caracteriza

a classe de tráfego CBR. Isto significa dizer que a taxa média é igual à taxa de pico

e, portanto, o ńıvel de explosividade é igual a 1. Outra caracteŕıstica do tráfego

constante é que o tempo médio de duração do pico é igual ao próprio tempo de

duração da chamada. Telefonia com tráfego de voz sem supressão de silêncio é um

exemplo de tráfego CBR.

A caracteŕıstica da classe de tráfego VBR é que a transmissão é feita de modo

cont́ınuo com variação nas taxas de transmissão. Tráfego proveniente de fontes de

4O Fórum ATM é uma organização de padronização formada pelos fabricantes de equipamentos
ATM
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v́ıdeo, onde apenas é transmitida a modificação de um quadro de imagem em relação

ao quadro anterior (ver Seção 1.3), podem ser classificados como VBR. A classe VBR

inclui as classes rt-VBR e nrt-VBR, para aplicações que são e não são de tempo real,

respectivamente.

A codificação em VBR (Variable Bit Rate) possibilita a obtenção de ganhos es-

tat́ısticos, porém permite tráfego em taxas impreviśıveis e incontroláveis, que podem

ocasionar congestionamento. Na codificação em CBR (Constant Bit Rate) um con-

trole, ou suavização (smoothing), é efetuado de acordo com a capacidade do canal.

Contudo, este controle resulta numa degradação da qualidade da imagem, oferecendo

um serviço que apresenta uma qualidade variável e diferente da estabelecida na fase

de aceitação. Para superar essas deficiências, podemos utilizar a codificação VBR

associada a mecanismos de controle tais como o VSB (Video Step Buffer), discutido

em (COELHO; TOHME, 1998).

No VSB um controle é efetuado na fonte de v́ıdeo de modo a garantir os requisitos

de QoS. O VSB foi aceito como contribuição ao ITU SGXV (AVC-389/1992). Outras

técnicas de suavização, podem ser encontradas em (OTT; LASKSHMAN; TABATABAI,

1992; HASKELL; REIBMAN, 1994; SALEHI, 1996), porém a do VSB, segundo (COELHO;

TOHME, 1998), se destaca, pois as demais não levam em conta a transmissão em

tempo real e a diversidade de requisitos de QoS.

A transmissão entre as taxas mı́nima e máxima caracterizam a classe de serviço

ABR. Os mecanismos de controle regulam a taxa de transmissão de acordo com a

capacidade dispońıvel na rede. Exemplos de aplicações que podem utilizar esse serviço

incluem o correio eletrônico e a transferência de arquivos.

A classe de serviço UBR foi criada para atender aos serviços que não necessitam de

garantia de QoS. Serviços como correio eletrônico e transferência de arquivos quando

não há necessidade de garantia de uma taxa mı́nima, como no casos dos serviços

ABR, podem ser inseridos nesta classe.
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Para exemplificar a relação entre parâmetros de QoS, descritores de tráfego e con-

trole de congestionamento, considere o efeito da multiplexação de tráfego na entrada

de um nó comutador de uma rede. Admita que estamos interessados na probabilidade

de perdas de pacotes como medida de QoS em um comutador sujeito a tráfego oriundo

de fontes tipo rajada (burst). Uma fonte tipo rajada se caracteriza pela alternância

entre peŕıodos ativos, em que transmite na taxa de pico, e peŕıodos de silêncio.

Tipicamente, visando otimizar o uso dos recursos das redes, ou mais apropriada-

mente, o uso do canal de comunicação, a multiplexação baseia-se no prinćıpio de que

uma fonte, ou um grupo de fontes, não transmitem o tempo todo. Assim, pode-

mos explorar os peŕıodos de silêncio intŕınsecos nos tráfegos em rajadas ou mesmo,

os peŕıodos em que uma fonte, ou um grupo de fontes, não têm o que transmitir.

Com isto, podemos comportar um número maior de fontes no canal, mas, por outro

lado, passamos a lidar com uma certa probabilidade de perda de pacotes, isto é, a

probabilidade de que não possamos transmitir nem armazenar o pacote.

A relação entre a probabilidade de perda de pacotes e a multiplexação estat́ıstica

pode ser melhor compreendida através da Figura 1.1, onde exibimos a multiplexação

de N fontes de S tipos diferentes (heterogêneas) em um canal com capacidade W e

memória (buffer) de comprimento K. Se ni representa o número de fontes do tipo i

então N é dado por

N =
S∑

i=1

ni.

O nosso problema é determinar qual o número N de fontes de um dado tipo

(homogêneas) que podemos multiplexar em um canal de capacidade dada e buffer de

tamanho K, ou qual a capacidade W que devemos alocar para um dado número de

fontes, e ainda assim satisfazer a QoS (probabilidade de perdas de pacotes) desejada5.

No primeiro caso estamos interessados em encontrar um número de fontes (N)

que se encontra no intervalo: W/Bp ≤ N ≤ W/Bm. Enquanto que, no segundo caso

5Em Redes ATM as probabilidades de perda de pacotes (células) são tipicamente da ordem de
10−9.
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Figura 1.1: Multiplexação estat́ıstica.

estamos interessados em encontrar a alocação de capacidades (W ) que se encontra no

intervalo: N ·Bm ≤ W ≤ N ·Bp. Em ambos os casos Bp e Bm representam as taxas

de pico e taxa média, respectivamente.

Em termos numéricos pod́ıamos pensar, por exemplo, em N fontes transmitindo

em rajadas com comprimento médio L = 100 pacotes, taxa média de 1 Mbps e

uma taxa de pico de 10 Mbps em um canal com capacidade de 150 Mbps e um

multiplexador com um buffer de tamanho K = 35 pacotes.

Se quiséssemos que por hipótese alguma houvesse perda, ou em outras palavras,

que a probabilidade de perda de pacotes fosse nula, teŕıamos que efetuar a alocação

baseada no tráfego de pico e apenas 15 fontes poderiam ser multiplexadas. Em

contrapartida, se a nossa intenção é obter ganhos estat́ısticos com a multiplexação e

nossos requisitos de qualidade impõem uma probabilidade de perda de pacotes Π =

10−9, podeŕıamos multiplexar até 34 fontes (Nmax = 34). Na Figura 1.2, ilustramos

este exemplo para o caso de uma rede ATM, onde CLR = 10−9 representa a taxa de

perda de células.

Na Figura 1.3 mostramos um gráfico da probabilidade de perdas de células em

função do número de fontes para o exemplo supracitado. Note que se estivermos

interessados em um QoS que determine uma probabilidade de perda Π = 10−9, apenas

34 fontes devem ser multiplexadas. Por outro lado, se nosso interesse recair em um



9

0

25

50

75

100

125

150

175

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Capacidade
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Figura 1.2: A alocação de capacidades em função do número de fontes.

QoS para Π = 10−5 podemos multiplexar até 60 fontes.

Na Figura 1.4 mostramos um gráfico da probabilidade de perda de pacotes em

função da capacidade alocada, para o mesmo exemplo, porém, considerando um con-

junto de N = 30 fontes ativas. Observe que se a probabilidade de perda de pacotes

for da ordem de 10−9, W = 140 Mbps devem ser alocados, enquanto que se a proba-

bilidade for da ordem de 10−5, a capacidade alocada deve ser apenas W = 99 Mbps.

Os modelos para caracterização de tráfego, discutidos na Seção subseqüente (1.2),

podem ser usados para determinação da probabilidade de perda de pacotes, bem como

outras medidas de QoS, quando aplicados como processo de entrada em um sistema

de fila (KLEINROCK, 1976).

Deste modo, para obtermos a alocação de capacidade para um dado número de

fontes ou o máximo número de fontes que podem compartilhar um mesmo multi-

plexador obedecendo a uma determinada QoS, podemos, por exemplo, recorrer a

métodos de tentativas e erros. No primeiro caso fazemos uma alocação tentativa e

observamos qual a probabilidade de perda produzida, enquanto que no segundo caso
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escolhemos (tentativa) um número de fontes e examinamos a probabilidade de perda.

A partir dos resultados obtidos, escolhemos nossos valores (tentativa) para a alocação

ou para o máximo número de fontes e repetimos o processo.

1.2 Modelos para a Caracterização de Tráfego

O estudo do tráfego, como visto na seção anterior, é de suma importância na definição

de mecanismos de controle que garantam o funcionamento de aplicações em rede de

computadores segundo um QoS pré-estabelecido. O entendimento do tráfego permite:

• a elaboração de regras para dimensionamento de memória (buffers) para os

comutadores das redes,

• o escalonamento de capacidade para o tráfego de entrada,

• a configuração de parâmetros de certas aplicações e

• o controle de congestionamento.

A modelagem de tráfego, conforme relata (LU; PETR; FROST, 1993), deve cumprir

as seguintes etapas:

1. definição do modelo para o tráfego em estudo baseado nas caracteŕısticas ob-

servadas nos dados emṕıricos;

2. determinação dos parâmetros do modelo;

3. uso do modelo na análise de desempenho em um sistema de fila e

4. validação do modelo.

A definição do modelo pode ser dada dentre a categoria dos modelos deter-

mińısticos ou a categoria dos modelos probabiĺısticos. Os modelos determińısticos

visam, desde sua concepção, garantir a QoS das aplicações através da definição de
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uma função de comportamento de tráfego que seja igual ou superior à vazão real da

fonte em questão. Já os modelos probabiĺısticos objetivam explorar as caracteŕısticas

aleatórias das fontes de tráfego estabelecendo um processo estocástico como modelo

aproximado para o tráfego em estudo. A garantia ou não da QoS na modelagem

probabiĺıstica é uma conseqüência da própria aleatoriedade do tráfego. Em nosso

trabalho, estamos interessados na adoção de modelos probabiĺısticos, objetivando

capturar a variabilidade inerente às fontes de v́ıdeo.

A literatura aborda basicamente duas técnicas diferentes para a modelagem pro-

babiĺıstica de tráfego. A primeira, e mais tradicional, adota os modelos Markovianos

enquanto a segunda utiliza os modelos de Diferenciação Fracionária (WILLINGER,

2003; PARK; WILLINGER, 2000; BERAN, 1994).

Nas subseções seguintes, abordamos os aspectos principais que refletem a diferença

entre as duas metodologia. Na Seção 1.2.1 comentamos sobre os Modelos Markovianos

e os Modelos de Diferenciação Fracionária e na Seção 1.2.2 ressaltamos a observação

da existência da dependência de longo alcance em tráfego de redes.

A determinação dos parâmetros do modelo está intrinsicamente relacionada à

definição do modelo. No Caṕıtulo 2 apresentamos alguns modelos Markovianos e de

Diferenciação Fracionária, ressaltando seus respectivos aspectos de parametrização.

No Caṕıtulo 4 exploramos acerca do uso do modelo na análise de desempenho em

um sistema de fila e sua validação.

1.2.1 Modelos Markovianos e Modelos de Diferenciação Fra-
cionária

Os modelos Markovianos consideram o processo estocástico que rege as chegadas ao

sistema como sendo do tipo Poisson e, conseqüentemente, o tempo entre chegadas

como sendo distribúıdo exponencialmente. Esses modelos foram sugeridos desde o
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dimensionamento dos primeiros sistemas telefônicos e até hoje são indicados em sis-

temas que apresentam dependência de curto alcance (SRD) — Short Range Depen-

dence. Sistemas com SRD são aqueles em que a correlação entre as chegadas decai

exponencialmente com o tempo (PARK; WILLINGER, 2000).

Tráfegos de voz em sistemas telefônicos, no que se refere ao estabelecimento e

duração das chamadas, têm sido tipicamente modelados por modelos Markovianos.

Por exemplo, a Probabilidade de Bloqueio de uma Chamada, que é uma medida de

QoS bastante utilizada para as redes telefônicas, pode ser facilmente obtida resolvendo

o clássico Sistema M/M/m/K6 (KLEINROCK, 1976).

Os Modelos de Diferenciação Fracionária, ou Modelos Fractais, são aqueles proṕıcios

para sistemas que apresentam dependência de longo alcance (LRD – Long Range De-

pendence), ou, em outras palavras, sistemas em que as chegadas apresentam correlação

inclusive em intervalos longos (PARK; WILLINGER, 2000).

Ao contrário dos Modelos Markovianos em que a correlação entre as chegadas

tende a zero com o tempo em uma taxa de decaimento exponencial, nos Modelos

de Diferenciação Fracionária a correlação entre as chegadas não tende a zero com o

tempo, resgatando a caracteŕıstica de LRD.

A função de Autocorrelação de uma seqüência SRD é do tipo ρ(k) = e−βk. Em

contrapartida, a função de autocorrelação de uma seqüência LRD possui a forma

ρ(k) = k−β. Em ambos os casos, temos β = 2H − 2, onde H é o parâmetro de Hurst.

A Figura 1.5 ilustra o decaimento da função de autocorrelação medida em uma

seqüência com SRD e em uma seqüência com LRD, com parâmetro H = 0, 8. A

Figura ratifica que no caso de LRD a correlação decai mais lentamente que no caso

de SRD. A correlação em seqüências LRD tende a zero no infinito.

A denominação de Modelos Fractais provém da caracteŕıstica de Auto-similaridade

6Um Sistema M/M/m/K representa um sistema em que as chegadas ocorrem segundo o Processo
de Poisson (M), o tempo de serviço é distribúıdo exponencialmente, possui m servidores e uma fila
de tamanho K.
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Figura 1.5: Decaimento da função de correlação para seqüências SRD e LRD.

inerente às imagens fractais (WEGNER; TYLER, 1995; BARNSLEY, 1988). O con-

ceito de auto-similaridade, introduzido por Mandelbrot (MANDELBROT; NESS, 1968;

MANDELBROT; WALLIS, 1969), implica na recorrência da geometria da imagem em

diferentes escalas. A Figura 1.6, conhecida como “Bebês de Mandelbrot”, ilustra esse

conceito exibindo ampliações fractais do “Conjunto de Mandelbrot”, que é um frac-

tal clássico resultante da fórmula recorrente zn+1 = z2
n + c, onde c é uma constante

(WEGNER; TYLER, 1995).

Um tráfego de rede com auto-similaridade é um tráfego que apresenta formato

visual semelhante (enrugamento) em escalas de tempo diferentes. Deste modo um

tráfego exibido em um gráfico na escala de tempo em segundos teria formato similar

se exibido na escala de milisegundos, conforme observado em (LELAND, 1994). Deste

modo, um tráfego auto-similar apresenta LRD, pois a estrutura de auto-correlação

observada em um escala de tempo pequena é preservada em escalas longas. O termo

diferenciação fracionária resulta da auto-similaridade em diferentes escalas nos fractais

(TAQQU, 2004; EMBRECHTS; MAEJIMA, 2002; PARK; WILLINGER, 2000; BERAN,

1994).
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Etapa 1 Etapa 2

Etapa 3 Etapa 4

Etapa 5 Etapa 6

Etapa 7 Etapa 8

Figura 1.6: Ampliação Fractal: Bebês de Mandelbrot.
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1.2.2 A Evidência de LRD em Tráfego de Redes

A presença ou ausência de dependência de longo alcance (LRD – Long Range Depen-

dence) em um tráfego de uma rede pode ser verificada pela avaliação do parâmetro de

diferenciação da série temporal formada pelo conjunto de medidas desse tráfego. O

valor do parâmetro de diferenciação d, tal que −0, 5 < d < 0, 5, ou do parâmetro de

Hurst H = d + 0, 5 (0 < H < 1), introduzido em (HURST, 1951, 1956), e que define

a natureza fractal do tráfego. Quando H = 0, 5, o tráfego é Markoviano (SRD), em

qualquer outro caso, dizemos que existe LRD.

A Figura 1.7 exibe os traços de duas séries com médias iguais a zero e variâncias

iguais a 1, mas com parâmetros de Hurst diferentes. A série com H = 0, 8 (LRD)

é mais “enrugada”(bursty) que a série com H = 0, 5 (SRD). Essa caracteŕıstica é

decorrente da autocorrelação positiva que existe quando H > 0, 5, demonstrando

uma tendência a surgimentos de picos, inesperados em tráfegos Markovianos.
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Figura 1.7: Traços de séries temporais com H = 0, 5 e H = 0, 8.

Diversos métodos para obtenção do valor do parâmetro de Hurst foram apresen-

tados e avaliados na literatura (HURST, 1951; REISEN, 1994; LAU, 1995b; TAQQU;

TEVEROSKY;WILLINGER, 1995; ABRY; VEITCH, 1998; BISAGLIA; GNEGAN, 1998;

FEI; ZHIMEI, 2003; JONES; SHEN, 2004). Na Seção 2.5, apresentamos o Método da

Variância Agregada, o Método de Análise R/S e o Método GPH que utilizamos em

nossas aferições.
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A constatação da presença de LRD e auto-similaridade em tráfego de redes de

computadores surgiu a partir do trabalho de Leland et al. que, em (LELAND, 1994),

estudou as medições do tráfego, descritas em (LELAND; WILSON, 1991), correspon-

dentes à monitoração do tráfego interno e externo em redes locais dos laboratórios da

Bellcore (hoje Telcordia). Esta nova nuança quebrou um paradigma no qual admitia-

se que os modelos Markovianos eram suficientes para a análise de qualquer tipo de

tráfego. A partir de então, uma série de trabalhos publicados por diversos autores

abordou a questão da evidência de LRD e a utilização de modelos Markovianos ou

não Markovianos.

Inúmeras medições foram realizadas envolvendo tráfego em redes Ethernet (PER-

LINGEIRO; LING, 1999; ALEXANDER; BROWNLEE; ZIEDINS, 1995; CHEN; DENG;

WILLIAMSON, 1995), tráfego provenientes de aplicações para páginas WWW (CROV-

ELLA; BESTRAVOS, 1995; CROVELLA; TAQQU; BESTAVOS, 1998; CROVELLA;

BESTAVOS, 1996), tráfego em redes ópticas para backbone da Internet (YAO, 2003) e

tráfego de v́ıdeo (GARRETT, 1993; ROSE, 1995; FITZEK; REISSLEIN, 2001), dentre

outros. A confirmação da presença de LRD foi uma constante.

As evidências de auto-similaridade em tráfego em comunicações em redes sem fio e

em telefonia celular, mais especificamente, foram estudadas em (ZHU, 2003; TICKOO;

SIKDAR, 2003) e (WANG; ZHUANG, 2003), respectivamente.

A presença de LRD foi verificada inclusive no não mais tão tradicional tráfego

telefônico (DUFFY, 1994). A inclusão de tráfego de dados proveniente da utilização

de modens na rede telefônica determinou a formação de um novo perfil de tráfego que

apresenta um peŕıodo médio de utilização bem maior e que necessita de computação

de cabeçalhos de protocolos de rede.

Willinger et al. (WILLINGER, 1997) verificou também que o tráfego ON-OFF

tradicional (Seção 2.2) com peŕıodos exponencialmente alternados entre silêncio e
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atividade não eram adequados para a modelagem de uma única fonte. O autor cons-

tatou que a duração dos peŕıodos de silêncio e atividade é distribúıda de acordo com

a distribuição de Pareto.

Ashwin e Prabhakar observaram em (ASHWIN; PRABHAKAR, 2003) que um

tráfego auto-similar em uma conexão TCP pode ser simulado através de um mo-

delo discreto em um sistema submetido a um tráfego de entrada de acordo com a

distribuição de Poisson, controlado por um protocolo do tipo pare-e-espere (stop-

and-wait) (TANENBAUM, 2002) e filas finitas. Os autores verificaram que o efeito do

protocolo produz a auto-similaridade, mesmo com entradas Markovianas.

Outro fato relevante foi a observação de que a Probabilidade de Bloqueio em

um sistema de fila submetido a um tráfego de v́ıdeo não decai exponencialmente.

Likhanov et al. em (LIKHANOV; TSYBAKOV; GEORGANAS, 1995) e Parulekar e

Makowski em (PARULEKAR; MAKOWSKI, 1996) verificaram que a Probabilidade de

Bloqueio para tráfego de v́ıdeo decai segundo a distribuição hiperbólica, enquanto

Duffield e O‘Connell em (DUFFIELD; O‘CONNELL, 1995) e Norros em (NORROS,

1994) observaram que o decaimento é regido pela distribuição de Weibull.

A análise do impacto nas perdas com a multiplexação estat́ıstica nos comutadores

da rede foi objeto de estudo em alguns trabalhos, tais como (ZUKERMAN; NEAME,

1995; ERRAMILLI; NARAYAN; WILLINGER, 1996; LIKHANOV; TSYBAKOV; GEOR-

GANAS, 1995; CHEN; DENG; WILLIAMSON, 1995; NORROS, 1995b, 1995a; RAO;

KRIHSMAN; HEYMAN, 1996; RAJARATINAM; TAKAWIRA, 1996; PATEL;WILLIAMSON,

1997; POTEMANS, 2003a; YUNHUA; XUECHENG; WEIZHONG, 2003). No caso es-

pećıfico de fontes de v́ıdeo, encontramos em (HUANG, 1995b; GARRETT; WILL-

INGER, 1994; GARRETT, 1993; HEYMAN; LAKSHMAN, 1994, 1996b, 1996a) estudos

avaliando este impacto em redes ATM submetidas a tráfego VBR.

Squillante et al., em (SQUILLANTE; YAO; ZHANG, 1999), e Sahuquillo et al., em
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(SAHUQUILLO, 2000), demonstraram que o tráfego gerado por aplicações em com-

putação paralela exibe auto-similaridade. Mais recentemente, Min e Ould-Khaoua,

em (MIN; OULD-KHAOUA, 2004), trataram o caso da análise de desempenho de redes

para computação paralela submetida a fluxos de tráfego auto-similares.

Outros trabalhos como os de Stathis and Maglaris, em (STATHIS; MAGLARIS,

2000), Garroppo et al., em (GARROPPO; GIORDANO; PAGANO, 1999), Wang e

Zhuang, em (WANG; ZHUANG, 2003), e Pereira et al., em (PEREIRA; FONSECA;

ARANTES, 2003), abordaram os aspectos de controle de admissão — CAC e de

Qualidade de Serviço — QoS como os de Agharebparast e Leung, em (AGHAREB-

PARAST; LEUNG, 2003), e Watagodakumbura et al., em (WATAGODAKUMBURA;

JENNINGS; SHENOY, 2004).

1.2.3 Modelos para Tráfego com LRD

Basicamente, duas estratégias são adotadas na modelagem de tráfego LRD: a de

utilizar modelos baseados em processos de diferenciação fracionária e a de prover

modificações nos modelos Markovianos. A diferença fundamental entre elas é que

os processos de diferenciação fracionária incorporam naturalmente a estrutura de

correlação para LRD, enquanto que nos Markovianos modificados são introduzidos

artif́ıcios que possibilitam a representação de LRD. Contudo, de modo geral, podemos

classificar os métodos para a geração de seqüências com LRD, para representação do

tráfego real, da seguinte forma (NORROS; MANNERSALO; WANG, 1999):

• Método das Aproximações de Memórias de Curta Duração;

• Método de Hosking;

• Métodos baseados no Estudo de Filas;

• Métodos de Agregação;

• Métodos das Transformadas e
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• Métodos de Bisseção.

O Método da Aproximação de Memórias de Curta Duração foi sugerido por Benoit

Mandelbrot, após uma série de estudos no campo da hidrologia (MANDELBROT;

WALLIS, 1969; MANDELBROT; NESS, 1968). Estes estudos foram baseados nos

trabalhos de Harold Hurst sobre a constatação do efeito de longa dependência nas

medições efetuadas no Rio Nilo (HURST, 1951). É um método rápido, mas ad hoc, que

introduz o uso do Rúıdo Gaussiano Fracionário — FGN (Fractional Gaussian Noise).

Posteriormente, Mandelbrot utilizou o método nos campos da geof́ısica e economia

(MANDELBROT, 1982, 1971; MANDELBROT;WALLIS, 1969; MANDELBROT, 1969).

Tal como o Método das Aproximações de Memórias de Curta Duração, o método

de Hosking objetivou a utilização de séries temporais em estudos hidrológicos (HOSK-

ING, 1971), sendo posteriormente utilizado em outras áreas (HOSKING, 1981). Huang

et al., integrou esse método a uma metodologia baseada em simulação de eventos raros

para a geração de tráfego auto-similar em redes ATM (HUANG, 1995a) e tráfegos VBR

codificados em MPEG (Motion Picture Experts Group) (HUANG, 1995b).

Os Métodos baseados no Estudo de Filas analisam o comprimento da fila M/G/K

submetida a chegadas de acordo com o processo de Poisson, porém, consideram o pro-

cesso para descrição do tempo de serviço como um processo de cauda pesada (heavy-

tailed) (HARMANTZIS; HATZINAKOS; LAMBADARIS, 2003; KOKOSZKA; TAQQU,

1997; PARULEKAR; MAKOWSKI, 1996; GARRETT; WILLINGER, 1994).

Nos Métodos de Agregação, as fontes de tráfego são tratadas como modelos ON-

OFF de cadeias de Markov ou como modelos auto-regressivos. Os modelos Marko-

vianos, neste caso, podem assumir o tempo de permanência com variância infinita

(WILLINGER, 1995) ou capturar a auto-similaridade através da superposição de

fontes ON-OFF (POTEMANS, 2003b; ANDERSEN; NIELSEN, 1998, 1997; WILL-

INGER, 1997). Os modelos ON-OFF podem também utilizar mapas caóticos para

definição do estado da cadeia de Markov (ERRAMILLI; SINGH; PRUTHI, 1994). De
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acordo com ua condição limiar do mapa a cadeia de Markov pode capturar o com-

portamento de cauda pesada ou ser aproximadamente auto-similar (COSTAMAGNA,

1998; MONDRAGÓN; ARROWSMITH; PITTS, 2001). Dentre os auto-regressivos

destacamos o modelo Auto-regressivo Integrado de Média Móvel com Diferenciação

Fracionária (FARIMA), que permite a modelagem SRD e LRD (REISEN; ABRAHAM,

1998; REISEN; LOPES, 1998; GARRETT, 1993).

Os Métodos das Transformadas geram seqüências através de processos de dife-

renciação fracionária nos domı́nios do tempo ou da freqüência, através das transfor-

madas rápida de Fourier ou Wavelet (ABRY; VEITCH, 1998). O Movimento Brown-

iano Fracionário — FBM (Fractional Brownian Motion) (NORROS, 1995b) e Rúıdo

Gaussiano Fracionário (FGN) (BORELLA; BREWSTER, 1998; RANANAND, 1998;

TAQQU; TEVEROSKY; WILLINGER, 1995) são exemplos de modelos que podem ser

gerados a partir desse método.

Os métodos de bisseção representam uma forma natural de geração de séries auto-

similares. Esses métodos utilizam técnicas de interpolação para gerarem movimentos

Brownianos resultando em seqüências de FBM e FGN (NORROS, 1995b, 1998, 1997;

WILLINGER, 1997) através do algoritmo RMD (Random Midpoint Displacement)

(BARDET, 2004a; LAU, 1995a; BARNSLEY, 1988).

1.2.4 Caracterização de Tráfego com LRD e Alta Variabili-
dade

Dentre os métodos para a geração de seqüências com LRD comentados na seção

precedente, podemos destacar, devido a larga utilização, os modelos FGN e FARIMA.

Todavia, tais modelos podem ser inapropriados quando aplicados na geração de uma

série caracteŕıstica de um tráfego com alta variabilidade.

A Figura 1.8 ilustra comparativamente os traços da medição do tráfego Ethernet

nos laboratório da Bellcore (Telcordia) (LELAND; WILSON, 1991; LELAND, 1994)
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com os traços de séries geradas pelo FGN, utilizando o algoritmo RMD, FGN, uti-

lizando a FFT e o FARIMA. Um fato que podemos observar é a ocorrência de valores

negativos nas séries geradas. Os valores negativos não possuem significado prático.

Uma solução freqüentemente adotada é o truncamento em zero para tais casos. To-

davia, as propriedades estat́ısticas são alteradas.
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Figura 1.8: Traço da medição do tráfego Ethernet da Bellcore (Telcordia) e traços de

gerações equivalentes através do FGN-RMD, FGN-FFT e FARIMA.

A ocorrência de valores negativos deve-se à alta variação dos valores da série o-

riginal. Tomando o coeficiente de variação, definido na Seção 2.1.3, como medida

para expressar a variação em torno da média, verificamos que para a representação

de um tráfego de uma rede com uma taxa média de 1 Gbps através de um FGN,

se o coeficiente de variação for 0,2, por exemplo, a série gerada possuirá valores

apenas positivos, em contrapartida, se o coeficiente de variação for 0,3, surgem valores

negativos, como mostra a Figura 1.9.
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Figura 1.9: Traços gerados através do FGN-FFT para um tráfego médio de 2,5 Gbps com

coeficiente de variação de 0,2 e 0,3.

1.3 Caracteŕısticas do Tráfego de Vı́deo

O tráfego de v́ıdeo possui caracteŕısticas peculiares resultantes, dentre outros fatores,

de sua própria geração. A geração desse tipo de tráfego impele, quase sempre, a

adoção de técnicas de codificação que diminuem a quantidade de bits necessários

para reproduzir a imagem em questão de acordo com a QoS desejada.

As subseções a seguir tratam as caracteŕısticas do tráfego de v́ıdeo no que se refere

ao processo de produção de v́ıdeo (Seção 1.3.1) e às principais técnicas padronizadas

para codificação de imagens (Seção 1.3.2).

1.3.1 A Produção de v́ıdeo

Os sistemas de v́ıdeo utilizam mecanismos de codificação e decodificação que obtêm

uma redução da quantidade bits utilizados na representação do v́ıdeo e, conseqüen-

temente, uma redução da taxa de transmissão. A compressão é importante pois, se

por um lado a qualidade, ou definição, da imagem está diretamente relacionada à

quantidade de bits utilizados em sua formação, por outro lado, aplicativos que con-

somem uma banda passante7 larga têm sido considerados inadequados às estruturas

das redes atuais.

7Banda passante refere-se aqui à taxa de bits utilizada por unidade de tempo.
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A produção da imagem se dá através da representação de quadros. Cada quadro é

representado por pontos denominados de pixels. Cada pixel, por sua vez, representa o

menor elemento da imagem e é definido por bits. A quantidade de bits utilizados para

cada pixel e a quantidade de pixels por quadro definem a qualidade da apresentação

da imagem em um quadro.

Para exemplificar a relação da quantidade de bits com a qualidade da imagem

podemos considerar um v́ıdeo com imagem em preto e branco. Quando um único

bit é utilizado para um pixel, este bit indica a ausência ou a presença de luz, ou

respectivamente, um ponto preto ou branco. Em outro caso, quando são usados 8

bits para cada pixel é posśıvel representar 256 tons de cinza. Isso resulta em uma

imagem de alta qualidade em contrapartida ao caso anterior que produz uma imagem

de baixa qualidade.

Os sistemas atuais de v́ıdeo digital com imagem colorida utilizam 24 bits para

cada pixel. A imagem colorida segue o Padrão RGB que denota a combinação das

cores primárias Vermelho (R de Red), Verde (G de Green) e Azul (B de Blue) para

definição da cor de cada pixel. Deste modo, 8 bits são utilizados em cada componente

R, G e B. A quantidade de pixels depende da configuração estabelecida onde a escolha

varia normalmente entre as matrizes8 1024 × 768, 1280 × 960 ou 1600 × 1200. O que

significa que um quadro de imagem pode ser representado por até cerca de 46 Mb.

Uma vez definida uma representação do quadro de imagem, é preciso definir o

seqüenciamento de forma a garantir a QoS desejada. De modo geral, o que se deseja é

um v́ıdeo com suavidade no movimento e sem tremulação. A suavidade é determinada

pela taxa de seqüenciamento dos quadros enquanto que a tremulação pelo número de

vezes em que a mesma imagem é exibida9 na tela (TANENBAUM, 2002).

8Matrizes i×j, onde i indica o número de colunas e j o número de linhas. Os pixels correspondem
aos pontos resultantes do cruzamento entre linhas e colunas

9Na prática são usados buffers de memórias de v́ıdeo para permitir que a imagem seja exibida
três vezes, eliminando a tremulação.
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Uma taxa de transmissão de um v́ıdeo digital em uma rede a 25 quadros por

segundo garante a continuidade suave dos movimentos e possibilita a eliminação da

tremulação da imagem. Considerando, então, um quadro com 46 Mb precisaŕıamos

de uma taxa de transmissão de mais de 1 Gbps de banda passante. A transmissão

de um v́ıdeo nessas condições é proibitiva na maioria das redes atuais. Esse exemplo

ilustra a importância da compressão de imagens nos codificadores de v́ıdeo.

1.3.2 Padrões de Codificação de v́ıdeo

Um quadro de imagem pode ser codificado no padrão JPEG(Joint Photographics Ex-

perts Group). Este padrão foi desenvolvido pelo ITU (International Telecommunica-

tion Union), ISO (International Standards Organization) e IEC (International Engi-

neering Consortium) para a compressão de imagens estáticas e de tom cont́ınuo como

fotografias. A codificação de um v́ıdeo poderia então ser feita como uma sucessão de

quadros codificados em JPEG.

A Figura 1.10 mostra o seqüenciamento na tela de três quadros. Essa figura ilustra

uma situação corriqueira em um v́ıdeo. A imagem de fundo permanece inalterada,

havendo apenas o deslocamento de um único objeto. A transmissão repetida de

uma mesma imagem codificada em JPEG pode ser vista como um desperd́ıcio de

banda. É mais eficiente codificar toda a imagem no primeiro quadro seguindo o padrão

JPEG enquanto os demais quadros codificariam apenas a compensação (diferença)

do movimento. É baseado nesse prinćıpio que operam os padrões MPEG (Motion

Picture Experts Group).

Figura 1.10: Três quadros consecutivos – Fonte: (TANENBAUM, 2002).
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O Padrão MPEG-1 (REININGER; MELAMED; RAYCHAUDHURI, 1993) foi desen-

volvido visando possibilitar a compressão de v́ıdeo padrão NTSC (National Television

Standards Commitee)10 de uma taxa de 50,7 Mbps11 para uma taxa de 1,2 Mbps. Esse

fator de redução (40:1) viabiliza a transmissão em par trançado, barateando o projeto

das redes de computadores. Esse padrão tem sido utilizado atualmente na produção

de CD (Compact Disk) de v́ıdeos e MP312.

Quatro tipos de quadros foram definidos no Padrão MPEG-1. A Tabela 1.1 exibe

os tipos definidos pelo padrão e suas caracteŕısticas.

Tabela 1.1: Quadros MPEG.

TIPO CARACTERÍSTICA

I (Intracode) Codifica todo o quadro utilizando o padr~ao JPEG

P (Predictive) Codifica apenas a compensaç~ao de movimento em

relaç~ao ao quadro anterior

B (Bidirecional) Codifica apenas a diferença entre o quadro anterior

e o próximo

D (DC-coded) Codifica em baixa resoluç~ao para permitir avanços

rápidos

A famı́lia MPEG evoluiu para MPEG-2 (GWENAEL, 1995). O Padrão MPEG-

2 permite codificar v́ıdeo padrões NTSC, PAL (Phase Alternating Line)13 e HDTV

(High-Definition Television) em uma taxa de 4 a 8 Mbps (FLUCKIGER, 1995).

A compressão no MPEG-2 (também no MPEG-1) é assimétrica. A codificação

é lenta e necessita de hardware de alto custo. Em contrapartida, a decodificação é

rápida e não requer equipamentos especiais. É proṕıcia para os casos em que o v́ıdeo

é codificado apenas uma vez, mas decodificado inúmeras vezes, tais como o acesso a

10NTSC é o padrão americano para televisão e v́ıdeo a cores.
11Uma configuração 352 x 240 com 24 bits por pixel e uma taxa de 25 quadros por segundo.
12O MP3 (MPEG áudio Camada 3) é um padrão bastante utilizado atualmente em rádio na

Internet.
13PAL é um padrão europeu para televisão a cores. O padrão brasileiro é uma variante deste

(PAL-M).
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servidores de v́ıdeo. Assim, esse padrão tem sido utilizado atualmente em aplicações

de televisão digital e na produção de DVD. Os quadros tipo D não fazem parte desse

padrão.

Para aplicações tipo interativas, como videoconferência, em que a codificação e a

decodificação são efetuadas durante todo o serviço, a famı́lia MPEG inclui o MPEG-

4. O MPEG-4 possibilita uma resolução média, mas a uma taxa de bits muito baixa

(menor que 64 Kbps (FLUCKIGER, 1995)). Além de se adequar às aplicações em

taxas baixas, como as de redes sem fio, o MPEG-4 pode ser utilizado em aplicações

em taxas altas, como as de televisão em alta definição (HDTV). Enquanto os padrões

MPEG-1 e MPEG-2 podem ser classificados como “baseados em quadros”, o MPEG-

4 é “baseado em objetos”. Cada cena é composta de Objetos de Vı́deos VOs (Video

Objects). A cada VO são associadas suas caracteŕısticas de forma, movimento e

textura. A representação da textura é baseada em quadros de forma similar aos

padrões MPEG-1 e MPEG-2, através dos quadros tipo I, P e B.

Em complemento aos padrões MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4 a ISO padronizou

o MPEG-7. O MPEG-7 pode ser compreendido como uma interface de descrição de

conteúdo multimı́dia. Assim, enquanto os padrões MPEG anteriores propõem-se a

codificação de v́ıdeo visando a disponibilização de seus conteúdos, o MPEG-7 tem

como objetivo facilitar a localização de um conteúdo necessário. A potencialidade do

MPEG-7 é ressaltada, particularmente, nos casos de imagens codificadas em MPEG-4,

onde o MPEG-7 possibilita a descrição e localização de tais objetos.

O padrão MPEG mais recente é o MPEG-21, que define normas para interação em

ambientes multimı́dia abertos (KOENEN, 2001). É um padrão de interoperabilidade

que tem como objetivo permitir o acesso de qualquer usuário a qualquer tipo de mı́dia

de modo transparente e independente do dispositivo utilizado.

Outros padrões para v́ıdeo como a famı́lia H.320 foram padronizados pelo ITU-

T para atender aos serviços de videofone e v́ıdeo conferência (GIBSON, 1998). O
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H.320 define padrões para sistemas telefônicos com visualização em banda estreita e

equipamentos terminais. Dentre esses padrões está incluso o H.263. O H.263 é um

padrão de codificação de v́ıdeo para comunicação em taxa de bit baixa.

O padrão H.263 tem se mostrado atrativo no atual cenário das telecomunicações,

pois permite um certo controle sobre a taxa de bits. Opcionalmente, o v́ıdeo pode ser

comprimido em VBR, ou em uma taxa alvo. A taxa alvo é alcançada estabelecendo

um tamanho variável para o quadro de imagem. Adicionalmente à estrutura de

quadros I, P e B, definidas em MPEG, o H.263 possibilita a codificação de quadros

tipo PB, que corresponde à codificação de um quadro tipo P e um quadro tipo B

em um mesmo quadro. A codificação com quadros tipo PB introduz um aumento na

taxa de quadros sem causar um aumento significativo na taxa de bits.

1.4 Modelos para a Caracterização de Tráfego de

Vı́deo

O tráfego de v́ıdeo está inserido na classe de tráfego VBR (Seção 1.1). A variação

da taxa de bits nesse tipo de tráfego é proveniente dos algoritmos de compressão, da

própria dinâmica da cena, bem como da aleatoriedade do tempo de duração das ce-

nas. Os algoritmos de compressão e codificação afetam a definição dos descritores de

tráfego relacionados ao momento de primeira ordem, como as taxas de pico, média,

mı́nima e o ńıvel de explosividade, enquanto que a duração das cenas afeta as es-

tat́ısticas relacionadas ao momento de segunda ordem14. Neste contexto, a busca por

modelos para a caracterização de tráfego de v́ıdeo capazes de capturar as estat́ısticas

tanto de primeira como de segunda ordem vem sendo objeto de pesquisa ao longo dos

últimos anos.

14É natural considerar que quadros que representam a continuidade de uma cena sejam fortemente
correlacionados. Em contrapartida, o fim de uma cena pode indicar o fim da correlação de quadros
sucessivos.
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Diversos modelos probabiĺısticos para tráfego de v́ıdeo foram propostos. Inicial-

mente, os modelos Markovianos, como MMPP e ARIMA, apontaram como mode-

los promissores. Contudo, após a verificação da existência de LRD em tráfego de

v́ıdeo, os modelos fractais, que geram séries temporais controladas por um ı́ndice de

diferenciação, como o Modelo Browniano Fracionário — FBM (Fractional Brown-

ian Motion (MANDELBROT; NESS, 1968; NORROS, 1995b) e o modelo Fracionário

Auto-regressivo Integrado de Média Móvel — FARIMA (WEI, 1990; GARRETT;

WILLINGER, 1994) passaram a ser indicados como mais apropriados (BERAN, 1994,

1995).

Todavia, posteriormente, alguns autores questionaram sobre a importância da

LRD em tráfego de v́ıdeo e passaram a reconsiderar a aplicabilidade dos modelos

Markovianos (HEYMAN; LAKSHMAN, 1996b; ELWALID, 1995; RYU, 1996b, 1996a;

HEYMAN; LAKSHMAN, 2000). Os autores baseiam-se em dois fundamentos:

1. A auto-correlação cai rapidamente para intervalos pequenos e

2. O tamanho do buffer de memória requerido para a multiplexação de fontes de

v́ıdeo é tipicamente pequeno devido às restrições impostas em aplicações de

tempo real, que compreendem uma faixa entre 100 e 200 ms de retardo entre

a origem e o destino. Os autores consideram, então, como valores práticos de

buffer os que resultam em retardos de 10 ms nos nós intermediários da rede.

Para comprovar suas afirmações, Heyman e Lakshman, em (HEYMAN; LAK-

SHMAN, 1996b), e Elwalid et al, em (ELWALID, 1995) analisaram o tráfego VBR

em aplicações de videoconferência utilizando o Processo Auto-regressivo Discreto

de primeira ordem DAR(1) (Discrete Autoregressive of First Order). O DAR(1)

mostrou-se satisfatório apenas na modelagem de fontes individuais. Para atender

ao tráfego multiplexado, Heyman e Lakshman (HEYMAN; LAKSHMAN, 2000) intro-

duziram o Processo Auto-regressivo GBAR, onde G e B são devidos às distribuições
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Gama e Beta, respectivamente, usadas na construção da distribuição marginal, e AR

à propriedade de auto-regressão do modelo.

Em relação ao fundamento 1, de fato a auto-correlação cai rapidamente em inter-

valos pequenos. Contudo, esta propriedade não é restrita ao tráfego de v́ıdeo e como

não invalida a aplicação dos modelos fractais nos demais tipos de tráfego, também

não pode invalidar para o caso de tráfego de v́ıdeo.

Com referência ao fundamento 2, entendemos que um modelo de v́ıdeo não pode

se restringir às aplicações de tempo real e, muito menos, às condições ótimas das redes

de alta velocidade. As aplicações de v́ıdeo em tempo real devem ser consideradas em

cenários reais onde a QoS é garantida através dos processos de suavização (smoothing)

que podem exigir buffers de memória longos. Assim, consideramos que um modelo

de tráfego de v́ıdeo deve ser capaz de capturar as caracteŕısticas de LRD.

1.5 Objetivo

Os sistemas de telecomunicações passaram por profundas transformações no transcor-

rer destas últimas décadas. Inicialmente concebidos e implantados para permitir o

transporte de voz analógica, estes sistemas foram adaptados e modificados, acompa-

nhando a crescente evolução da era digital.

Aplicações como as que envolvem as transmissões de v́ıdeo em sistemas de redes

de computadores locais ou de longa distância têm sido cada vez mais corriqueiras.

Essas aplicações possuem caracteŕısticas peculiares e requerem, normalmente, uma

grande quantidade de recursos da rede.

Diante deste cenário, o desenvolvimento de modelos capazes de caracterizar o

tráfego oferecido às redes de computadores pelas aplicações dos usuários, ou, mais

especificamente, pelas aplicações que envolvem a transmissão de v́ıdeo codificado e

disponibilizado em servidores, é de grande relevância para o dimensionamento das

redes e a garantia da qualidade de serviço desejada. Contudo, a alta variabilidade
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inerente aos v́ıdeos codificados implicam em fatores que dificultam sua representação

através de modelos tradicionais de tráfego.

Nesta tese, objetivamos a proposição de uma metodologia para a caracterização

de tráfego de v́ıdeo que se adapte à variabilidade das fontes de v́ıdeo, de modo que:

1. Seja capaz de representar bem as estat́ısticas do tráfego a ser modelado tanto

nos casos de baixa como de alta variação de seus valores;

2. Caracterize bem tanto o tráfego para fontes individuais como para tráfego mul-

tiplexados;

3. Não seja restrito a um determinado padrão de codificação, incorporando em sua

definição caracteŕısticas peculiares que invalidem sua aplicação na modelagem

de tráfego oriundo de outros padrões de codificação e

4. Seja parcimonioso, garantindo a simplicidade na sua utilização através de um

conjunto limitado de parâmetros.

Para atender aos objetivos acima relacionados, nossa metodologia define um con-

junto de estados através de um algoritmo de classificação proposto que é baseado

nos momentos de primeira e segunda ordem da seqüência codificada. Processos de

modulação e de geração de séries temporais com estat́ısticas associadas aos estados

definidos originam uma série resultante com estat́ısticas equivalentes às da seqüência

codificada.

1.6 Organização da Tese

Este trabalho está organizado com os demais caṕıtulos seguindo a seguinte ordem de

apresentação:

• Caṕıtulo 2: Modelos Probabiĺısticos para Caracterização

de Tráfego
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Neste caṕıtulo, introduzimos alguns conceitos da teoria dos processos estocásticos

e apresentamos os principais modelos Markovianos e de diferenciação fracionária

existentes na literatura. Posteriormente, mostramos alguns métodos para es-

timação de parâmetros que qualificam o efeito da dependência de longo alcance

e tratamos a caracterização de tráfego com esta caracteŕıstica.

• Caṕıtulo 3: Propriedades Estat́ısticas do Tráfego de Vı́deo

Neste caṕıtulo, apresentamos e discutimos resultados de estat́ısticas extráıdas

de seqüências de v́ıdeos codificadas em MPEG-2, MPEG-4 e H.263, abordando

as questões relevantes em nossa modelagem.

• Caṕıtulo 4: Metodologia para Caracterização de Tráfego

de Vı́deo

Neste caṕıtulo, apresentamos nossa metodologia para modelagem de tráfego de

v́ıdeo. Discutimos nossa metodologia abrangendo as etapas de classificação,

geração de séries caracteŕısticas e modulação. No final, comentamos a definição

de um descritor de tráfego que incorpore as informações necessárias à nossa

metodologia.

• Caṕıtulo 5: Modelagem de Tráfego de Vı́deo

Neste caṕıtulo, exibimos e discutimos alguns resultados obtidos com nosso mo-

delo. Analisamos a coerência estat́ıstica e estudamos os efeitos resultantes da

multiplexação de fontes de v́ıdeo em um sistema de fila.

• Caṕıtulo 6: Considerações Finais

Neste caṕıtulo, tecemos nossas considerações finais sobre a modelagem proposta

de fontes de v́ıdeo, ressaltando nossas contribuições e apresentado sugestões para

trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

Modelos Probabiĺısticos para
Caracterização de Tráfego

Neste caṕıtulo, abordamos os conceitos e definições envolvidas com os processos para

modelagem de tráfego SRD e LRD. Incialmente, na Seção 2.1, introduzimos alguns

conceitos pertinentes à teoria dos processos estocásticos. Nas seções 2.2 e 2.3, a-

presentamos, respectivamente, os principais modelos Markovianos e de diferenciação

fracionária existentes na literatura. Na Seção 2.4, comentamos sobre a geração de

tráfego LRD através de modelos tradicionais. Finalmente, na Seção 2.5 descrevemos

alguns métodos para estimação do parâmetro de Hurst.

2.1 Processos Estocásticos

A palavra estocástica é de origem grega e quer dizer casual ou aleatório. Processos

estocásticos são processos utilizados no estudo de uma ou mais caracteŕısticas de um

sistema que evoluem no tempo influenciadas por fatores aleatórios. Assim, podemos

definir formalmente um processo estocástico X, de tempo discreto, como um conjunto

de variáveis aleatórias indexadas no tempo e definidas em um mesmo espaço de prob-

abilidade, representado por X = {Xt}, onde t pertence a um conjunto qualquer de

números inteiros T (ROSS, 1983). Se t ∈ T representa um peŕıodo de tempo qualquer,

podemos dizer então que {Xt} é uma série temporal. Intuitivamente, podemos dizer,

portanto, que uma série temporal é um registro de observações de algum fenômeno

33
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medido no tempo (MILLS, 1993; WEI, 1990).

2.1.1 Processos Estacionários

Dizemos que um processo estocástico X = {Xt, t ∈ T} é estritamente estacionário se

as famı́lias de variáveis aleatórias {Xt1, Xt2, ..., Xtn} e {Xt1+k, Xt2+k, ..., Xtn+k} têm

a mesma distribuição de probabilidade para todo k > 0 e para todo t1, t2, ..., tn ∈ T

(ROSS, 1983; WEI, 1990). Ou seja, a distribuição de {Xt} é a mesma para todo t ∈ T .

Em outras palavras, podemos ainda dizer que um processo estocástico é estritamente

estacionário se a distribuição de probabilidade é invariante no tempo.

A definição de processo estocástico estritamente estacionário é muito rigorosa e

dif́ıcil de ser encontrado na prática. Assim, uma definição mais ampla, baseada nos

momentos, é utilizada em seu lugar.

Um processo estocástico {Xt} é dito estacionário de ordem m quando, para

todo k > 0 e para todo t1, t2, ..., tn ∈ T , todos os momentos de até ordem m de

{Xt1 , Xt2 , ..., Xtn} existem e são iguais aos de {Xt1+k, Xt2+k, ..., Xtn+k} (ROSS, 1983;

WEI, 1990).

Assim, podemos concluir que um processo {Xt} é estacionário de ordem 1 se o

primeiro momento, E(Xt) = µ, for constante para todo t ∈ T e estacionário de ordem

2 se o segundo momento, E(X2
t ) = µ2, e V (Xt) = µ2−µ2 = σ2 forem constantes para

todo t ∈ T .

Outra definição importante é a de processos estocásticos com incrementos esta-

cionários. Portanto, dado um processo estocástico {Xt}, para k ≥ 1 e em qualquer

instante de tempo t1, t2, . . . , tk a distribuição de {Xt1+c−Xt1+c−1, . . . , Xtk+c−Xtk+c−1}

não depende de c ∈ R, implica dizer que {Xt} possui incrementos estacionários. Em

muitos casos, um processo não estacionário possui incrementos estacionários (ROSS,

1983; WEI, 1990).



35

2.1.2 Processos Ergódicos

Um processo estocástico é dito ergódico quando suas estat́ısticas podem ser deter-

minadas a partir de uma única função de amostragem (MILLS, 1993; WEI, 1990;

CINLAR, 1975). Em tais processos, os momentos podem ser determinados através de

médias temporais. A condição de ergocidade é, em geral, muito restritiva e dif́ıcil de

provar na maioria dos casos práticos. Todavia, excetuando os casos comprovadamente

proibitivos, é usual assumir os processos estocásticos como ergódicos.

2.1.3 Momentos de Primeira e Segunda Ordem

O relaxamento da definição de processo estritamente estocástico para processo esta-

cionário de ordem m, explicitada na Seção 2.1.1, é de grande valia, pois grande parte

dos problemas que envolvem processos estocásticos podem ser enquadrados como esta-

cionários de ordem 2. Isto significa dizer que o conceito de estacionaridade pode ser

aplicado a estat́ısticas como média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação,

autocovariância e autocorrelação.

Para um processo estocástico {Xt} a média do processo é definida por (WEI,

1990):

E(Xt) = µt,

a variância por

σ2
t = E(Xt − µt)

2,

e o desvio padrão por

σ =
√
σ2
t .

O coeficiente de variação pode ser definido pela relação do desvio padrão pela
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média, representando, portanto, a amplitude das variações em torno da média1. As-

sim, o definimos por

C.O.V. =
σ

µ
.

Um processo estocástico {Xt, t ∈ T} é estacionário no sentido amplo ou tem

covariância estacionária, se E(X2
t ) <∞ para todo t ∈ T e

Cov(Xt, Xt+k) = E(Xt, Xt+k)− E(Xt)E(Xt+k)

depende apenas de k para todo t ∈ T ou, em outras palavras, a covariância depende

apenas da diferença de tempo 2.

Assim a função de autocovariância e a função de autocorrelação ACF (Autocorre-

lation function) entre Xt e Xt+k podem ser escritas como

γk = Cov(Xt, Xt+k) = E[(Xt − µ)(Xt+k − µ)] e

ρk =
γk
γ0

,

respectivamente, em que γ0 = σ2
t . Estas funções possuem algumas propriedades,

como por exemplo (REISEN, 1995):

ρ0 = 1,

|γk| ≤ γ0; |ρk| ≤ 1, para todo k,

γk = γ−k e ρ−k = ρk para todo k.

1Alguns autores utilizam o coeficiente de variância, que é a relação da variância pela média, para
expressar a variação em torno da média. Contudo, em nosso trabalho, optamos pela definição dada
em (JAIN, 1991) e utilizamos o coeficiente de variação C.O.V. (Coeficient of Variation) por ser uma
medida normalizada.

2Um processo estacionário que possui segundo momento finito é estacionário em sentido amplo,
mas a rećıproca não é verdadeira. Portanto, a classe de processos estacionários em sentido am-
plo contém a classe de processos estritamente estacionários que possuem segundo momento finito
(CINLAR, 1975).
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A estimação da função de autocovariância γk é dada pela função de autoco-

variância amostral

R(k) =
1

n

n−k∑

i=1

(Xi − X̄)(Xi+k − X̄), k = 0,±1, ...,±(n− 1),

em que, X̄ =
∑n

i=1
Xi
n

é o estimador da média do processo (µ).

A função de autocorrelação, por sua vez, é estimada pela função de autocorrelação

amostral

ρ̂k =
R(k)

R(0)
, k = 0,±1, ...,±(n− 1).

Em um processo estocástico estacionário de sentido amplo a média do processo

não depende do tempo e a função de autocorrelação só depende da diferença do tempo

aferida. Assim, todas essas definições acima são aplicáveis aos processos estacionários

de segunda ordem.

2.1.4 Análise Espectral de um Processo Estacionário

Um processo estocástico pode ser analisado tanto no domı́nio do tempo como no

domı́nio da freqüência. Em (PRIESTLEY, 1981), há um estudo aprofundado no

domı́nio da freqüência, onde o autor detalha a análise espectral em séries tempo-

rais. Em (REISEN, 1995) é feita uma śıntese sobre o assunto. Aqui, nos deteremos

apenas à apresentação da função espectral e sua estimação.

Podemos, desse modo, definir a função espectral de um processo estacionário {Xt}

com autocovariâncias γk, absolutamente convergentes, isto é,
∑ |ρk| <∞, como

f(ω) =
1

2π

∞∑

k=−∞

γke
iωk, ω ∈ [−π, π]

=
1

2π
[γ0 + 2

∞∑

k=−∞

γk cos(ωk)]. (2.1.1)

A função espectral f(ω) segue as seguintes propriedades:
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1. f(ω) é uma função cont́ınua real,

2. f(ω) = f(−ω), para todo ω,

3. f(ω) ≥ 0, para todo ω.

Para um conjunto de n observações X1, X2, . . . , Xn de um processo {Xt}, a função

I(ω), denominada periodograma, é definida para todo ω ∈ [−π, π] por

I(ω) = 2[R(0) + 2
n−1∑

k=1

R(k) cos(ωk)], (2.1.2)

onde R(k) é a função de autocovariância amostral do processo.

O estimador Î(ω) da função f(ω) é um estimador não viciado (BOX; JENKIS,

1976) que pode ser definido como

Î(ω) =
I(ω)

4π
.

A função periodograma suavizado fs(ω), definida em (REISEN, 1994), é um esti-

mador alternativo do espectro f(ω) expresso por

fs(ω) =
1

2π

n−1∑

k=−(n−1)

λ(k)R(k) cos(kω), ω ∈ [−π, π], (2.1.3)

onde λ(k) é uma função de ponderação denominada de janela.

2.1.5 Processo de Markov, Cadeia de Markov, Processo de
Renovação de Markov e Processo de Renovação

Um processo estocástico {Xt, t ∈ T} é um processo de Markov se, dado o valor de Xt,

a distribuição de probabilidade de Xs, s > t, não depende dos valores de {Xu, u ∈ T},

u < t. Assim, podemos dizer que a probabilidade de qualquer evento futuro associado

ao processo, quando o estado atual é conhecido exatamente, não se altera pela adição

de informações relativas ao comportamento passado.

Quando temos um conjunto finito ou enumerável, o processo de Markov é deno-

minado Cadeia de Markov. Assim, a seqüência de variáveis aleatóriasX1, X2, ... forma
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uma Cadeia de Markov discreta no tempo se para qualquer n, tal que n = 1, 2, ..., e

todos os posśıveis valores da variável aleatória, nós tivermos que

P{Xn = j|X1 = i1, X2 = i2, ...Xn−1 = in−1} = P{Xn = j|Xn−1 = in−1, } (2.1.4)

em que i1 < i2 < ... < in.

Os ı́ndices das variáveis aleatórias são associados a estados da cadeia de Markov de

tal modo que a probabilidade definida por 2.1.4 refere-se à probabilidade de transição

do estado in−1 para o estado j. Esta definição expõe, dessa forma, que o próximo

estado da cadeia de Markov depende apenas do estado atual, não importando os

estados anteriores. Assim, dizemos que uma cadeia de Markov é um processo sem

memória (memoryless).

Se as probabilidades de transição de estados de uma cadeia de Markov são inde-

pendentes de n, então dizemos que trata-se de uma cadeia de Markov homogênea e a

probabilidade de transição do estado i para o estado j é definida como

pij , P{Xn = j|Xn−1 = i}.

Uma cadeia de Markov de n estados discreta no tempo pode ser, portanto, repre-

sentada pela matriz de probabilidades de transição dada por

P =




p11 p12 · · · p1n

p21 p2 · · · p2n

...
...

. . .
...

pn1 pn2 · · · pnn



. (2.1.5)

Quando todos os estados de uma cadeia de Markov se comunicam, ou seja, há

probabilidade de todos estados serem visitados, dizemos que trata-se de uma cadeia

de Markov irredut́ıvel.

Um estado Ej de uma cadeia de Markov é dito ergódico caso seja não nulo, recor-

rente e aperiódico. Ou seja, há probabilidade do estado ser visitado, dessa visita
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acontecer mais de uma vez e sem uma periodicidade, respectivamente. Todos os

estados de uma cadeia de Markov irredut́ıvel aperiódica são ergódicos.

Uma cadeia de Markov homogênea que satisfaz a condição de ergodicidade atinge

um estado de equiĺıbrio dinâmico, podendo ser resolvida para a probabilidade esta-

cionária de a cadeia se encontrar em cada um dos seus posśıveis estados (KLEINROCK,

1976).

As probabilidades de equiĺıbrio π = [π1π2 . . . πn] da cadeia podem, então, ser

obtidas a partir das equações que regem as condições de estabilidade, de modo que

π = πP e
n∑

j=1

πj = 1. (2.1.6)

Considerando um processo estocástico cont́ınuo no tempo X = {X(t), t < 0}

que assume valores inteiros não negativos, podemos definir uma cadeia de Markov

cont́ınua no Tempo se para todos s, t ≥ 0 temos que

P{X(t+ s) = j|X(s) = i,X(u) = x(u), 0 ≤ u ≤ s} = P{X(t+ s) = j|X(s) = i},

em que i, j, x(u), 0 ≤ u ≤ s são inteiros não negativos.

A definição dada acima exprime a propriedade de perda de memória da cadeia de

Markov de tempo cont́ınuo. Essa propriedade resulta na consideração de um tempo de

permanência nos estados como uma variável aleatória distribúıda exponencialmente

(CINLAR, 1975).

Uma cadeia de Markov de n estados cont́ınua no tempo é descrita pela matriz de

taxa de transição, ou matriz geradora infinitesimal, dada por

Q =




−σ1 σ12 · · · σ1m

σ21 −σ2 · · · σ2m

...
...

. . .
...

σm1 σm2 · · · −σm



, (2.1.7)
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em que

σi =
m∑

j=1;j 6=i

σij.

O vetor estacionário da cadeia de Markov cont́ınua é, então, definido, como:

πQ = 0 e
n∑

j=1

πj = 1. (2.1.8)

Cadeias de Markov discretas e cont́ınuas no tempo são casos particulares do pro-

cesso de renovação de Markov. O processo estocástico {(J,X), n ≥ 0} é um processo

de renovação de Markov com espaço de estado E se

P{Jn+1 = j,Xn+1 ≤ x | J0, . . . , Jn;X0, . . . , Xn} = P{Jn+1 = j,Xn+1 ≤ x | Jn},

para todo n ∈ N , em que N é o conjunto de inteiros positivos, j ∈ E e t ∈ [0, ∞).

Assumindo o processo {(J,X)} como homogêneo temos que

P{Jn+1 = j,Xn+1 ≤ x | Jn = i} = Fij(x).

A matriz de probabilidades de transição do processo de renovação de Markov é

dada por F (x) = {Fij(x)}. A matriz F (∞) é a matriz de probabilidades de transição

obtida considerando o processo de renovação de Markov nos instantes de chegada.

A cadeia de Markov discreta no tempo corresponde ao caso em que o tempo de

permanência em um estado, Xn, de um processo de renovação de Markov assume

valor igual a 1 para qualquer n. A cadeia de Markov cont́ınua no tempo corresponde

ao caso em que Xn é exponencialmente distribúıda com taxa que depende de Jn.

Quando o espaço de estados E consiste de um único ponto, o processo de renovação

de Markov corresponde ao processo de renovação (CINLAR, 1975).

2.2 Modelos para Dependência de Curto Alcance

A literatura inclui uma variedade de modelos Markovianos que permitem a análise

de desempenho de redes de computadores. Dentre os modelos propostos, alguns
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destacaram-se por apresentar soluções em casos impraticáveis até então. Como ex-

emplo podemos citar:

• Modelos ON-OFF;

• Modelos de Chegadas Markovianas;

• Modelos Modulados por Markov; e

• Modelos Auto-regressivos.

Os Modelos ON-OFF (NEUTS, 1989, 1981; MONTEIRO, 1990) foram criados para

modelar o tráfego proveniente de fontes do tipo rajada (burst). Nessas fontes, a

transmissão é efetuada de forma alternada entre peŕıodos ativos (ON), chamados de

peŕıodos de rajadas, e peŕıodos de silêncio (OFF). Durante um peŕıodo de rajada são

transmitidos pacotes na taxa de pico, enquanto que em um peŕıodo de silêncio não

há transmissão de pacotes.

No tráfego em rajadas, os peŕıodos ativo e de silêncio são normalmente consid-

erados exponencialmente distribúıdos com taxa de chegada regida pelo processo de

Poisson. O peŕıodo ativo decorre em um tempo médio dado por T = 1/σ1 e o de

silêncio em S = 1/σ2, onde σ1 representa a taxa de transição do peŕıodo ativo para

o de silêncio e e σ2 a taxa de transição do peŕıodo de silêncio para o ativo . O com-

primento médio da rajada em números de pacotes é dado por L = TBp/n, onde Bp

representa a taxa de pico e n o número de bits em um pacote. A taxa média é dado

por Bm = TBp/(T + S).

Uma cadeia de Markov de tempo cont́ınuo de dois estados (ROSS, 1983) é utilizada

pelos modelos ON-OFF para modelar o tráfego em rajadas como mostra a Figura

2.1. A cadeia de Markov muda do estado ON para o estado OFF com uma taxa de

transição σ1 e do estado OFF para o estado ON com uma taxa de transição σ2.
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1

1

2

2ON OFF

Figura 2.1: O modelo ON-OFF para tráfegos em rajadas.

Um grande número de serviços exibe tráfegos que podem ser caracterizados como

tráfegos em rajadas. Veja, por exemplo, que os tráfegos de dados, imagens e voz com

codificação diferencial e detecção de silêncio, podem ser assim classificados.

Os Modelos de Chegadas Markovianas MAP (Markovian Arrival Process)(NEUTS,

1989, 1981) foram utilizados para modelar a multiplexação de tráfegos com chegadas

regidas pelo processo de Poisson através de um sistema de fila. Diversos modelos po-

dem ser vistos como um caso particular do MAP, tal como o Processo Markoviano de

Chegadas em Lotes BMAP(Batch Markovian Arrival Process) (LUCANTONI, 1991;

BLONDIA, 1989), que considera a quantidade de chegadas que ocorrem ao mesmo

tempo (tamanho do lote) também uma variável aleatória, o Processo Markoviano de

Chegadas em Lote Discreto D-BMAP (Discrete Batch Markovian Arrival Process)

(BLONDIA; CASALS, 1992), que é uma versão em processo discreto (ROSS, 1983) do

BMAP, e, inclusive, os Modelos Modulados por Markov.

Nos modelos modulados por Markov, uma cadeia de Markov embutida modula

a taxa de chegada. Dentre os modelos modulados por Markov destaca-se o Pro-

cesso de Poisson Modulado por Markov MMPP(Markovian Modulated Poisson Pro-

cess) apresentado em (HEFFES; LUCANTONI, 1986) e explorado e estudado em

(FISCHER; MEIER-HELLSTERN, 1993; BRITTO SALGUEIRO; MONTEIRO, 1993;

BRITTO SALGUEIRO, 1994).
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Os Modelos Auto-regressivos, como o Processo Auto-regressivo de Média Móvel

ARMA (Autoregressive Moving Average) e o Processo Auto-regressivo Integrado de

Média Móvel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) (BOX; JENKIS,

1976), geram séries temporais (WEI, 1990) a partir de parâmetros relacionados com as

estat́ısticas do tráfego da rede (R. GRUNENFELDER J. COSMAS; ODINMA-OKAFOR,

1991a, 1991b).

Nas subseções a seguir, apresentamos, com mais formalidade, os modelos MMPP

(subseção 2.2.1) e ARIMA (subseção 2.2.2).

2.2.1 Processo de Poisson Modulado por Markov

O Processo de Poisson Modulado por Markov está inserido na classe de Processos

de Poisson Duplamente Estocásticos, os quais fazem parte da classe de Processos de

Ponto Estacionários (KINGMAN, 1964). Um Processo de Ponto numa linha real R é

definido por uma seqüência {xn; n = 0, ±1, ±2, ±3, . . .} de modo que · · · < x−2 <

x−1 < 0 < x1 < x2 · · · .

Então segue que se:

• a seqüência {xn} denotar instantes de ocorrência de um Processo de Poisson Π,

• λ(t) for um processo estocástico, não negativo, mensurável, que representa a

taxa de Π e

λ∗(x) =

∫ x

0

λ(t)dt

com inversa λ∗(x),

então λ∗(Π) é a representação de um processo de Poisson duplamente estocástico Πλ

gerado por λ.

Em resumo, podemos dizer que o processo de Poisson duplamente estocástico é

um processo de Poisson cuja taxa média é uma variável aleatória.
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O Processo de Poisson Modulado por Markov (MMPP) é um processo de Poisson

duplamente estocástico em que a taxa de chegadas é dada por λ∗[J(t)] , em que J(t),

t ≥ 0, é um processo de Markov irredut́ıvel com m estados.

Um MMPP pode ser constrúıdo através da variação da taxa de chegada de um

processso de Poisson de acordo com uma cadeia de Markov de tempo cont́ınuo, irre-

dut́ıvel e de m estados. Quando a cadeia está em um estado i, as chegadas ocorrem

segundo uma taxa λi. Portanto, para uma cadeia de Markov de m estados temos um

processo de Poisson com m valores (λ1, . . . , λm) de taxas de chegada.

O MMPP fica completamente definido através do vetor de taxas de chegada, do

gerador infinitesimal do processo de Markov e do vetor de probabilidades iniciais do

processo de Markov.

Os elementos do vetor de taxas de chegadas são as taxas médias do processo de

Poisson relativas a cada estado da cadeia de Markov. Do vetor de taxas de chegadas

origina-se a matriz de taxas de chegadas. Para um MMPP com uma cadeia de Markov

com m estados, a matriz e o vetor de chegadas são definidos como:

Λ =




λ1 0 · · · 0

0 λ2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · λm




e

λ = (λ1, λ2, . . . , λm). (2.2.1)

O gerador infinitesimal do processo de Markov corresponde à matriz de taxa de

transição definida pela Equação 2.1.7, enquanto o vetor estacionário por 2.1.8.

O vetor de probabilidades iniciais do processo de Markov pode ser escolhido como

sendo o vetor estacionário de F (∞), definido na Seção 2.1.5, ou como sendo o vetor

estacionário da cadeia de Markov.

A escolha do vetor de probabilidade inicial como o vetor estacionário de F (∞)

equivale a assumir o instante inicial como um instante de chegada. Temos, deste
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modo, um MMPP que começa em um instante de chegada “arbitrário”. O vetor de

probabilidades iniciais corresponde, nesse caso, então, ao vetor estacionário

p = (πλ)−1 πΛ,

em que π é o vetor estacionário da cadeia de Markov definido em 2.1.8.

A matriz da correlação entre k chegadas, k ≥ 1, em um MMPP (NEUTS, 1989) é

expressa por E{[X1 − E(X1)][Xk+1 − E(Xk+1)]}

= (Λ−Q)−2 Λ [(Λ−Q)−1 Λ]k−1 [I − (Λ−Q)−1 Λ] (Λ−Q)2 Λ. (2.2.2)

A Equação 2.2.2 reflete um diferencial do MMPP em relação a outros modelos

Markovianos que é a capacidade de expressar de forma analiticamente tratável a

correlação entre chegadas. Em decorrência, encontramos na literatura um grande nú-

mero de trabalhos que estudam o comportamento de fila alimentada por um processo

de chegada descrito por um MMPP. O primeiro trabalho de impacto foi apresen-

tado por Heffes e Lucantoni em (HEFFES; LUCANTONI, 1986), no qual trataram

das superposições de tráfegos agregados de voz e dados, fazendo a análise de uma fila

MMPP/G/1. Anteriormente, Lucantoni e Ramaswami (LUCANTONI; RAMASWAMI,

1985) desenvolveram um algoritmo para resolver equações matriciais não lineares apli-

cadas a uma fila PH/G/1, onde PH simboliza uma distribuição de probabilidade do

tipo fase (phase - PH ) (NEUTS, 1981). Este algoritmo também poderia ser aplicado

a uma fila MMPP/G/1. Depois, novos resultados para a fila MMPP/G/1 foram

conseguidos por Ramaswami (RAMASWAMI, 1988), Neuts (NEUTS, 1989), Lucan-

toni, Meier e Neuts (LUCANTONI; MEIER-HELLSTERN; NEUTS, 1990) e, finalmente,

Lucantoni (LUCANTONI, 1991). Fischer e Meier (FISCHER; MEIER-HELLSTERN,

1993) fizeram uma coletânea destes resultados. Em (BRITTO SALGUEIRO; MON-

TEIRO, 1993) e (BRITTO SALGUEIRO, 1994) estudamos o comportamento do MMPP

para a obtenção da probabilidade de perdas de células em uma fila MMPP/D/1/K.

O MMPP tem sido utilizado inclusive para predição de tráfego auto-similar como
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apresentado em (YOSHIHARA; KASAHARA; TAKAHASHI, 2001). Nesse trabalho,

os autores desenvolveram um método que provê um casamento das propriedades do

MMPP com tráfego auto-similar em termos da função de variância sobre diversas

escalas de tempo. A análise da fila mostrou que o MMPP apresenta bons resultados

sob condições de tráfego baixo. Entretanto, em tráfego alto, os resultados passaram

a ser imprecisos devido à presença de LRD.

2.2.2 Modelo Auto-regressivo Integrado de Média Móvel

Um teorema fundamental em análise de séries temporais, conhecido como Decom-

posição de Wold (WOLD, 1938), conforme menciona (MILLS, 1993), afirma que todo

processo estocástico (xt− µ), não determińıstico e amplamente estacionário pode ser

escrito como uma combinação linear de uma seqüencia de variáveis. Assim, uma série

temporal pode ser constrúıda de acordo com

xt − µ = at + ψ1at−1 + ψ2at−2...

=
∞∑

j=0

ψjat−j, ψ0 = 1. (2.2.3)

A Equação 2.2.3 resulta em uma seqüência denominada de processo de rúıdo

branco e é a base para os processos auto-regressivos (MILLS, 1993).

Considerando µ = 0 na Equação 2.2.3, sem perda de generalidade, e assumindo

ψj = φj temos que

xt = at + φ at−1 + φ2at−2 + ...

= at + φ (at−1 + φ at−2 + ...)

= φ xt−1 + at.

ou
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xt − φ xt−1 = at. (2.2.4)

A Equação 2.2.4 é referenciada como modelo auto-regressivo de primeira

ordem, ou simplesmente AR(1). O operador de regressão B (Backshift) definido

como B ≡ xt−1 pode ser introduzido e a equação reescrita como

(1− φ B) xt = at.

O modelo AR(1) possui uma função de autocorrelação dada por ρk = φk. Por-

tanto, para 0 < | φ | < 1, a função ρk apresenta um decaimento exponencial.

Uma generalização do AR(1) para AR(p) pode ser aplicada, resultando na ex-

pressão

Φp Xt = at,

em que Φp = 1−φ1 B−...−φp Bp e {at} é um processo de rúıdo branco (MILLS, 1993),

o qual consiste de uma seqüência de variáveis não correlacionadas com E(at) = µat ,

usualmente considerada zero, variância constante V (at) = σ2
at e Cov(at, at + k) = 0

para todo k 6= 0. Em geral, {at} é considerada como um conjunto de variáveis

aleatória com distribuição normal com média µat e variância σ2
at .

Considerando ψ1 = −θ e ψj = 0, j ≥ 2 em 2.2.3 temos

xt = at − θ at−1,

ou

xt = (1− θB) at. (2.2.5)

A Equação 2.2.5 é conhecida como modelo de média móvel de primeira

ordem, ou simplesmente MA(1). Impondo a restrição de invertibilidade |θ| < 1, o

modelo pode ser reescrito como
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(1− θ B)−1 Xt = at.

O modelo MA(1) possui função de autocorrelação dada por

ρ1 =
−θ

1 + θ2
e ρk = 0, para k > 1.

Tal como AR(1) é generalizado para AR(p), o MA(1) também pode ser generali-

zado para MA(q), a partir de 2.2.5, através da expressão

xt = Θq at,

onde Θq = 1− θ1 B − ...− θq Bq.

Uma combinação do modelo auto-regressivo com o modelo de média móvel pode

ser produzida dando origem aomodelo auto-regressivo de média móvel (ARMA).

o modelo ARMA(1,1) é, então, definido como

(1− φB) xt = (1− θB) at. (2.2.6)

Uma generalização do ARMA(1,1) da Equação 2.2.6 para o modelo ARMA(p,q)

pode ser, então, expressa por

ΦpXt = Θqat. (2.2.7)

Se 2.2.6 continua sendo válida após d transformações (diferenciações) (1−B)dXt,

então Xt recebe a denominação de modelo auto-regressivo integrado de média móvel

ou ARIMA(p,d,q). O modelo ARIMA(p,d,q) é, então, expresso por

Φp(1−B)dXt = Θqat. (2.2.8)

Com relação ao parâmetro de diferenciação d, podemos observar que o
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ARIMA(p,0,q) corresponde ao ARMA(p,q) e quando d ≥ 1, a série Xt é não esta-

cionária. A estacionaridade pode ser obtida aplicando d diferenciações na série Xt

original. Se d é um inteiro qualquer, então (1−B)d pode ser escrito como

(1−B)d =
∞∑

k=0

d

(
d

k

)
(−1)kBk,

em que o coeficiente binomial é dado por

(
d

k

)
=

d!

k!(d− k)!
=

Γ(d+ 1)

Γ(k + 1)Γd− k + 1

e Γ(x) denota a função Gama.

2.3 Modelos para Dependência de Longo Alcance

2.3.1 Processos Estacionários com Dependência de Longo
Alcance

Um processo Xt é dito processo estocástico com dependência de longo alcance (LRD)

se existe um número real α, com 0 < α < 1, e uma constante cρ > 0, tal que

lim
k→∞

ρ(k)

cρk−α
= 1. (2.3.1)

Assim, quando k → ∞ a auto-correlação de Xt corresponde a ρ = cρk
−α, apre-

sentando um decaimento mais lento que o decaimento exponencial caracteŕısticos dos

processos com dependência de curto alcance (SRD) (BERAN, 1994).

O parâmetro α pode ser definido em função do parâmetro de Hurst H como

α = 2 − 2H. Deste modo, a Equação 2.3.1, conforme mostra (BERAN, 1994) —

Equação 2.5, pode ser redefinida por

lim
k→∞

ρ(k)

cρk2H−2
= 1,

em que 0, 5 < H < 1.
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2.3.2 Processos Auto-similares

O conceito de processos auto-similares foi, segundo (BERAN, 1994), introduzido por

Kolmogorov em 1941, mas sua aplicação nos estudos dos fenômenos fractais veio quase

três décadas depois, através dos trabalhos de Mandelbrot e seus colaboradores como

em (MANDELBROT; NESS, 1968; MANDELBROT, 1969; MANDELBROT; WALLIS,

1969, 1969; MANDELBROT, 1971).

Um processo estocástico {Xt}, com parâmetro cont́ınuo no tempo t é denominado

de processo exatamente auto-similar com parâmetro de auto-similaridade H se, para

qualquer fator de escala do tempo c, um novo processo cHXct, re-escalado no tempo,

possui a mesma distribuição de probabilidade.

Como conseqüência, podemos dizer que um processo estocástico no sentido amplo

{Xt} é um processo exatamente auto-similar de segunda ordem, se para qualquer

fator de escala do tempo c, um novo processo {cHXct}, re-escalado no tempo, é

indistingǘıvel de Xt no que tange às suas propriedades estat́ısticas de primeira e

segunda ordem.

Considerando, então, um processo estocástico no sentido amplo {Xt}, um novo

processo estocástico estacionário no sentido amplo {X (m)
t } pode ser obtido tomando a

média aritimética da série original Xt em blocos de tamanhom que não se sobrepõem,

de modo que

X
(m)
1 = (X1 +X2 + . . .+Xm)/m

X
(m)
2 = (Xm+1 +Xm+2 + . . .+X2m)/m

X
(m)
3 = (X2m+1 +X2m+2 + . . .+X3m)/m

... =
...,

resultando em
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X
(m)
k =

1

m
(Xkm+1 +Xkm−m+2 + . . .+Xkm).

O processo {Xt} referenciado acima é dito exatamente auto-similar de segunda

ordem com parâmetro de auto-similaridade, ou parâmetro de Hurst, H = 1 − α/2

se todos os processos {X (m)
t } tiverem a mesma função de auto-correlação (LELAND,

1994), ou

ρ(m)(k) = ρ(k),

para todo m = 1, 2, 3, . . . e k = 1, 2, 3, . . ..

Cox, em (COX, 1984), estabelece que para um processo estocástico Xt ser e-

xatamente auto-similar de segunda ordem com parâmetro de auto-similaridade H =

1− α/2, a função de autocorrelação ρ(k) deve obedecer à equação

ρ(k) =
δ2(k2 − α)

2
,

para todo k ≥ 1 e δ2, definido como o operador de segunda diferença central aplicado

a uma função f , de tal modo que δ2(f(x)) = f(x+1)− 2f(x)+ f(x− 1). Nesse caso,

δ2(k2 − α) = (k + 1)2−α − 2k2−α + (k − 1)2−α.

Do resultado de Cox, podemos concluir que um processo estocástico é exatamente

auto-similar de segunda ordem, com parâmetro de auto-similaridade H = 1−α/2, se

e somente se para todo k ≥ 1

ρ(k) =
(k + 1)2−α − 2k2−α + (k − 1)2−α

2
. (2.3.2)

Relaxando a condição de processo exatamente auto-similar de segunda ordem

imposta para a Equação 2.3.2, podemos definir o processo assintoticamente auto-

similar de segunda ordem (LELAND, 1994; NORROS, 1994), com parâmetro de Hurst

H = 1− α/2, através do



53

lim
m→∞

ρ(m)(k) =
δ2(k2−α)

2
. (2.3.3)

Podemos dizer que, para o caso de 2.3.3, quando m tende a infinito, a função de

auto-correlação de {X (m)
t } é assintoticamente igual à função de auto-correlação do

processo exatamente auto-similar de segunda ordem. Isto nos permite afirmar que,

para valores grandes de m, os processos {X (m)
t } têm uma estrutura de autocorrelação

fixa determinada apenas por α.

Uma caracteŕıstica peculiar dos processos auto-similares de segunda ordem é o

decaimento mais lento da variância em relação ao tamanho equivalente da amostra

de acordo com

Var(X(m)) = am−α, quando m→∞, (2.3.4)

em que a é uma constante positiva finita e independente de m e 0 < α < 1.

Em contrapartida à Equação 2.3.4, podemos denotar o decaimento da variância

para processos SRD por

Var(X(m)) = bm−1, quando m→∞, (2.3.5)

onde b é uma constante positiva finita e independente de m.

2.3.3 Movimento Browniano Fracionário e Rúıdo Gaussiano
Fracionário

O Movimento Browniano Fracionário (FBM) e o Rúıdo Gaussiano Fracionário (FGN)

são processos estocásticos auto-similares introduzidos por Mandelbrot e Van Ness

em (MANDELBROT; NESS, 1968) como generalizações dos processos estocásticos co-

nhecidos como Movimento Browniano3 e Rúıdo Gaussiano, respectivamente.

3A denominação Movimento Browniano é decorrente de uma homenagem ao botânico inglês
Robert Brown que, em 1827, observando uma part́ıcula microscópica imersa em um ĺıquido, consta-
tou que a part́ıcula apresentava um movimento irregular incessante.
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Um processo estocástico {Xt, t > 0}, com espaço amostral cont́ınuo, é definido

como um FBM com parâmetro de auto-similaridade 0 < H < 1, tal que (TAQQU,

2004; NORROS, 1995b; BERAN, 1994; NORROS, 1994)

1. Xt é Gaussiano;

2. {Xt} possui incrementos estacionários {Yt};

3. X0 = 0 e E[Xt - Xs]=0;

4. Var[Xt −Xs] = σ2|t− s|.

Para valores de 0 < H < 0, 5 dizemos que o FBM apresenta correlação negativa;

para H = 0, 5 o FBM corresponde ao Movimento Browniano não apresentando o

efeito de LRD e para 0, 5 < H < 1 o FBM é LRD apresentando correlação positiva.

Por definição, um processo estocástico {Xt, t ≥ 0}, é um processo Gaussiano se

{Xt1 , Xt2 , . . . , Xtn} tem distribuição conjunta normal (gaussiana) para todo t1, t2, . . . , tn.

Podemos caracterizar o FBM, portanto, como um processo Gaussiano cont́ınuo com

média zero e função de autocorrelação dada por

ρ(s, t) =
1

2
(s2H + t2H − |s− t|2H). (2.3.6)

O FBM é um processo com incrementos estacionários e auto-similar de tal modo

que para a > 0

Xat = aHXt.

O processo estocástico {Yt} definido como o incremento estacionário de {Xt} tal

que Yt = Xt+1 − Xt é denominado de rúıdo Gaussiano Fracionário (FGN). Deste

modo, o FGN é um processo Gaussiano de tempo discreto com média µ, variância σ2

e função de autocorrelação

ρ(t) =
1

2
(|t+ 1|2H − 2|t|2H + |t− 1|2H), t ≥ 1. (2.3.7)
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Quando k → ∞, 0, 5 < H < 1, ρt ∼ H(2H − 1)|k|2H−2, de acordo com as

propriedades de LRD.

A densidade espectral do FBM é dada por

f(λ) = CH

(
2 sen

λ

2

)2 ∞∑

k=−∞

1

|λ+ 2πk|2H+1
, então

f(λ) ∼ CH |λ|1−2H quando λ→∞, (2.3.8)

em que CH é uma constante.

2.3.4 Modelo Auto-regressivo Integrado de Média Móvel com
Diferenciação Fracionária

Quando o modelo ARIMA(p,d,q) visto na Seção 2.2.2, passa a ser definido de tal

forma que o parâmetro de diferenciação d assume valores fracionários, onde −0, 5 <

d < 0, 5, dizemos que se trata do Modelo Auto-regressivo Integrado de Média Móvel

com Diferenciação Fracionária ou, em resumo, FARIMA(p,d,q).

Assim, se {Xt} é um processo estacionário com

Φp(1−B)dXt = Θqεt, (2.3.9)

tal que −1
2
< d < 1

2
, então {Xt} é um processo FARIMA(p,d,q), conforme definido

em (HOSKING, 1981).

Quando o parâmetro d assume valores tais que 0 < d < 0, 5 corresponde a um

processo estacionário com LRD. Para os casos em d ≥ 0, 5 o processo possui LRD,

mas é não estacionário.

A função espectral de um processo FARIMA(p, d, q) {Xt}, f(ω) é dada por

f(ω) = fu(ω)
(
2 sen

w

2

)−2d

= σ2
ε

|Θ(e−iω)|2
2π|Φ(e−iω)|2

(
2 sen(

ω

2
)
)−2d

, ω ∈ [−π, π]

(2.3.10)
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Um caso especial do modelo FARIMA é o FARIMA(0,d,0), onde os parâmetros p e

q são considerados nulos, interessando apenas o parâmetro de diferenciação fracionária

d. As séries temporais, nesse caso, são constrúıdas de modo mais simplificado, sem o

efeito do filtro ARMA.

A representação do modelo FARIMA(0,d,0) é dada por

(1−B)dXt = at.

A função de autovariância do FARIMA(0,d,0) é dada por

γ0 =
(−2d)!
((−d)!)2 , γk = γk−1

(k + d− 1)

(k − d)
, k ≥ 1.

A função de autocorrelação do FARIMA(0,d,0) é, então, dada por

ρk =
(−d)!(k + d− 1)

(d− 1)!(k − d)!
, k = 0,±1,±2, ...

Quando k →∞, temos que

ρk ∼
(−d)!
(d− 1)!

k2d−1.

O parâmetro de diferenciação d tem uma relação direta com o parâmetro de Hurst

H (SAMORODNITSKY; TAQQU, 1994) dada por

d = H − 1

2
. (2.3.11)

2.4 Geração de Tráfego LRD

Desde a identificação da existência de LRD em séries temporais relacionadas a pro-

cessos da natureza por Hurst (HURST, 1951) até a atualidade, uma variedade de

algoritmos para geração de séries temporais com LRD foram propostos. Na Seção

2.3, comentamos sobre os métodos para geração de séries com LRD encontrados na

literatura. Dentre tais métodos, situamos os métodos de bisseção, os métodos das

transformadas e os métodos de agregação.
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Os métodos de bisseção representam uma forma natural de geração de séries

auto-similares. Nesse contexto, o algoritmo RMD (Random Midpoint Displacement)

(BARDET, 2004a; LAU, 1995a; BARNSLEY, 1988), inicialmente concebido para produção

de imagens fractais em computação gráfica, tem sido utilizado largamente na geração

de séries representativas de tráfego LRD em redes de computadores (NORROS, 1999,

1995b; LAU, 1995a; NORROS, 1994).

O RMD efetua subdivisões sucessivas em intervalos que definem a seqüência a

ser gerada. A cada divisão, um deslocamento Gaussiano é usado para determinar o

valor intermediário da seqüência (Midpoint). A auto-similaridade é decorrente de um

fator de escala na variância, proporcional ao parâmetro de Hurst, aplicada a cada

deslocamento Gaussiano.

Um FBM pode ser obtido por meio de um processo de chegada acumulativo At,

resultante de uma seqüência Zt gerada pelo RMD, de acordo com

At =Mt+
√
aMZt, (2.4.1)

em que M é a taxa média de transmissão e a é o fator de picosidade, ou coeficiente

de variância, definido como a relação da variância para a média. A Equação 2.4.1 é

conhecida como a Fórmula de Norros (NORROS, 1995b).

Um FGN pode, então, ser derivado, a partir de um FBM, definindo o processo

incremento Ã(t) de um instante t a um instante t+ 1 como

Ã(t) =M +
√
aM [Zt+1 − Zt]. (2.4.2)

Paxson, em (PAXSON, 1995), relata a deficiência do RMD na geração de seqüências

fiéis à auto-similaridade de seqüências reais de tráfego. O autor relata que o parâmetro

de Hurst das séries geradas com o RMD tendem a ser maiores que os das seqüências

reais para os valores 0, 5 < H < 0, 75 e menores para os valores 0, 75 < H < 1. Nesse

mesmo trabalho, é proposto o uso do método das transformadas para obtenção do

FGN.
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Um FGN pode ser constrúıdo através da Transformada de Fourier de Tempo

Discreto — DTFT (Discrete Time Fourier Transform). Nesse método, uma seqüência

de números complexos no domı́nio da freqüência, oriundos da densidade espectral do

FGN, são gerados. A série temporal é, então, obtida através da transformada inversa

DTFT.

Dentre os métodos de agregação evidencia-se o modelo FARIMA que permite a

geração de séries tanto SRD como LRD. A geração de tráfego pode ser efetuada

através da construção do processo FARIMA(0,d,0), introduzido por Hosking (HOSK-

ING, 1984) e proposto por Garrett para representação de tráfego oriundos de fontes

de v́ıdeo (GARRETT, 1993; GARRETT; WILLINGER, 1994).

2.5 Métodos para Estimação do Parâmetro de Hurst

O parâmetro de Hurst, introduzido em (HURST, 1951) por Harold Hurst, é um indi-

cador da presença de LRD em uma série temporal. Hurst, em seu trabalho, estava

interessado em obter a capacidade e o controle de um reservatório de água que man-

tivesse o ńıvel médio do Rio Nilo, mesmo em anos de pouca chuva. Para tal, analisou

as estat́ısticas do ńıvel de água do Rio Nilo e as chuvas entre os anos de 1904 e 1946

e determinou a faixa (range — R) de armazenamento necessária para manter o fluxo

médio, como a diferença entre os valores máximos e mı́nimos acumulados durante o

peŕıodo. Para tal, ele assumiu que a faixa ideal do reservatório estaria entre o tempo

t e t+ k, considerou o tempo discreto e desprezou a influência dos efeitos climáticos

como chuva, evaporação. Denotando Xt para representar o fluxo de entrada no reser-

vatório e Yj =
∑j

i=1Xi para o fluxo acumulado, Hurst concluiu que a capacidade

ideal seria dada por (BERAN, 1994):

R(t, k) = max
0≤i≤k

[Yt+i − Yi −
i

k
(Yt+k − Yt)]− min

0≤i≤k
[Yt+i − Yi −

i

k
(Yt+k − Yt)]. (2.5.1)
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Normalizando a Equação 2.5.1 por

S(t, k) =

√√√√1

k

t=k∑

i=i−1

(Xi −X t,k)2,

em que X t,k = k−1
∑t+k

i=i+1Xi, Hurst definiu a faixa de ajuste de escala ou estat́ıstica

R/S pela relação

R/S =
R(t, k)

S(t, k)
.

Analisando os resultados das estat́ısticas R/S, Hurst observou que, para valores

grandes de k, o logR/S apresentava valores espalhados em uma reta com declividade

acima de 0,5. A partir dessa observação surgiu a definição do parâmetro de Hurst H,

de modo que

H =
logR/S

log n/2
,

em que n é o tamanho da amostra.

Assim, Hurst mostrou empiricamente que, para muitas séries que ocorrem na

natureza, o valor esperado de R/S segue assintoticamente uma lei de potência da

forma

E[R(n)/S(n)] ' c nH , quando n→∞, (2.5.2)

em que c é uma constante positiva finita e independente de n.

O parâmetro H foi computado para diversas seqüências longas de amostragem e

verificado o valor H ' 0, 72 para todas as seqüências.

Posteriormente, Mandelbrot e Ness, em (MANDELBROT; NESS, 1968), mostraram

que se as observações provêm de um processo que apresenta apenas SRD, a esperança

da relação R/S é dada por

E[R(n)/S(n)] ' CH n
0,5, quando n→∞, (2.5.3)
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em que CH é uma constante positiva finita e independente de n.

A partir do método de Hurst, Mandelbrot e Wallis, em (MANDELBROT; WALLIS,

1969), derivaram um método gráfico para obtenção do parâmetro de Hurst denomi-

nado de Análise R/S ou Método da Estat́ıstica da Distância Re-escalonada Ajustada.

Outros métodos como Variância Agregada, Séries Agregadas de Valores Absolutos,

Higuchi, Estimador de Whittle, Regressão residual, Periodograma GPH (Geweke and

Porter–Hudak), Periodograma Suavizado GPHS (Geweke and Porter–Hudak Smooth-

ing), baseado em Ondaletas (Wavelets) e via Árvore Cruzada foram propostos na lit-

eratura com o objetivo de simplificar ou de obter uma estimação mais precisa para o

parâmetro de Hurst. Nas subseções a seguir, descrevemos os métodos da Análise R/S

e Variância Agregada, pois, juntamente com o GPH (MOULINES; SOULIER, 2004;

GEWEKE; PORTER-HUDAK, 1983), utilizamos estes métodos em nossas análises. Em

(REISEN, 1994) é apresentado o método do Periodograma Suavizado. Em (ABRY,

2000), (FEI; ZHIMEI, 2003) e (BARDET, 2004b) os autores apresentam métodos

baseados em Ondaletas. Jones e Shen, em (JONES; SHEN, 2004), introduzem o

método via Árvore Cruzada. Finalmente, em (TAQQU; TEVEROSKY; WILLINGER,

1995), há uma śıntese sobre os demais métodos.

2.5.1 Método de Análise R/S

A análise R/S pode ser introduzida considerando um conjunto de variáveis aleatórias

Xk : k = 1, 2, . . . , n de média Xn e variância S2
n, de modo que a relação R/S fica

definida por (GIRAITIS; ROBINSON, 2004; TAQQU; TEVEROSKY; WILLINGER,

1995; BERAN, 1994)

Rn/Sn =
1

Sn
[max(0,W1,W2, . . . ,Wn)]−min(0,W1,W2, . . . ,Wn)], (2.5.4)

em que Wk = (X1 +X2 + . . .+Xk)− kXn para valores de k > 1.

A Equação 2.5.4 é utilizada subdividindo a seqüência emK blocos não sobrepostos
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e calculando a distância re-escalonada R(ti, n)/S(ti, n) para um número de valores de

n, em que ti = bN/Kc(i − 1) + 1 são os pontos iniciais dos blocos, que satisfazem a

condição de (ti − 1) + n ≤ N . Assim, temos que

R(ti, n) = max[0,W (ti, 1), . . . ,W (ti, n)]−min[0,W (ti, 1), . . . ,W (ti, n)],

em que

W (ti, k) =
k∑

j=1

Xti+j−1

(
1

n

n∑

j=1

Xti+j−1

)
, k = 1, 2, . . . , n

e S2(ti, n) representa a variância amostral de Xti, Xti+1, . . . , Xti+n−1.

Uma certa quantidade de amostra da relação R/S é obtida para cada valor de n.

Valores pequenos de n resultam em K amostras. Essa quantidade decresce à medida

que n aumenta.

Aplicando o logaritmo em ambos os lados da Equação 2.5.2 obtemos

log(E[R(n)/S(n)]) ' H log n+ log c, quando n→∞. (2.5.5)

Se exibido o gráfico das estat́ısticas R/S atribuindo o log n ao eixo das ordenadas

e o log(E[R(n)/S(n)]) no eixo das coordenadas, o valor de H é dado então pela

inclinação da reta que se aproxima dos pontos marcados. Esse gráfico é denominado

de Gráfico R/S ou gráfico Pox (BERAN, 1994). Na figura 2.5.1, mostramos o gráfico

R/S obtido para uma seqüência gerada por um FGN com um parâmetro de Hurst

H = 0, 8. Pela figura, observamos o espalhamento dos pontos em torno de uma reta.

Através do método dos mı́nimos quadrados obtemos a declividade da reta, indicando

H = 0, 8, tal como gerado.

2.5.2 Método da Variância Agregada

O método da Variância Agregada para estimação do parâmetro de Hurst baseia-se na

definição da Equação 2.3.4 que determina que (TAQQU; TEVEROSKY; WILLINGER,

1995; BERAN, 1994):

Var(X(m)) = am−α, quando m→∞.
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Figura 2.2: Gráfico R/S de seqüência gerada pelo FGN para H = 0, 8.

Aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação, temos

log(Var(X (m))) ' −α logm+ log a, quando m→∞. (2.5.6)

Uma estimativa de α pode ser obtida, então, dividindo a série Xi, i ≥ 1 em blocos

de tamanho m e calculando a média de cada bloco, originando a série agregada

X(m)(k) =
1

m

km∑

i=(k−1)m+1

X(i) k = 1, 2, . . . ,

para valores sucessivos de m.

A variância Var(X (m)) pode ser estimada, então, por

V̂ar(X(m)) =
1

N/m

N/m∑

k=1

(X(m)(k))2 −


 1

N/m

N/m∑

k=1

X(m)(k)




2

.

De acordo com 2.5.6 temos que a plotagem de log Var(X (m)) em função do logm

(Gráfico Variância-Tempo) resulta em uma reta com inclinação dada por α = 2H−2,

com −1 ≤ α ≤ 0. Se o processo X é SRD a inclinação deve ter valor α = −1.
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Figura 2.3: Gráfico Variância-Tempo de seqüências geradas pelo FGN.

Na Figura 2.3, ilustramos o método da Variância Agregada exibindo o gráfico

Variância-Tempo de seqüências geradas através do FGN para valores do parâmetro

de Hurst variando de H = 0, 5 a H = 0, 9. Pela figura, podemos observar a alteração

da declividade das retas de acordo com o parâmetro de Hurst.



Caṕıtulo 3

Propriedades Estat́ısticas do
Tráfego de Vı́deo

O tráfego de v́ıdeo possui peculiaridades estat́ısticas resultantes da inerente aleato-

riedade do comprimento das cenas, dos movimentos nelas inclusos e dos algoritmos

de compressão e decodificação utilizados, conforme vimos no Caṕıtulo 1, Seção 1.3.

Algumas propriedades estat́ısticas do tráfego de v́ıdeo codificado em MPEG-2

foram estudadas em (ROSE, 1995). O autor codificou e disponibilizou1 seqüências de

cerca de meia hora de v́ıdeo abrangendo quatro classes: filmes em v́ıdeo cassete, even-

tos esportivos em televisão aberta, programações diversificadas em televisão a cabo

(filmes, debates, jornais, v́ıdeo-clips e desenhos animados) e gravações em câmeras

para web.

Seqüências de v́ıdeo codificadas em MPEG-4 e H.263 foram geradas e disponibi-

lizadas pelo Grupo de Redes e Telecomunicações da Universidade Técnica de Berlin2.

São filmes em v́ıdeo em versões em inglês e alemão, eventos esportivos e alguns progra-

mas exibidos pela TV a cabo alemã, além de gravações em câmeras para web. Fitzek

e Reisslein analisaram as propriedades estat́ısticas de tais seqüências em (FITZEK;

REISSLEIN, 2001).

Neste caṕıtulo, apresentamos e discutimos as propriedades estat́ısticas de algu-

mas seqüências de v́ıdeo supracitadas. Para isto, utilizamos resultados de testes

1Em ftp-info3.informatik.uni-wuerzburg.de/pub/MPEG.
2Em www-tkn.ee.tu-berlin.de/research/trace/trace.html.
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estat́ısticos realizados em tais seqüências, através de implementações de programas

desenvolvidos nas linguagens C e IDL (Interactive Data Language) e do uso de scripts

em RATS (Regression Analysis of Time Series). Na Seção 3.1, analisamos as es-

tat́ısticas de seqüências de v́ıdeo codificadas em MPEG-2. A Seção 3.2, dedicamos

às seqüências codificadas em MPEG-4. E, finalmente, na Seção 3.3, estudamos as

estat́ısticas de seqüências no padrão H.263.

3.1 Codificação em MPEG-2

A codificação no padrão MPEG-2 consiste na representação de seqüência de quadros

tipo I, P e B, tal como mostramos na Tabela 1.1. As seqüências disponibilizadas por

Rose (ROSE, 1995) foram codificadas utilizando um agrupamento de 12 quadros de

imagem – GOP (Group of Pictures), seguindo o padrão IBBPBBPBBPBBPBB. Um

total de 40.000 quadros, dos quais 3.334 são do tipo I, 10.000 são do tipo P e 26.666

são do tipo B, foram codificados em cada seqüência. Nesta seção discorremos sobres

as estat́ısticas de seqüências codificadas em MPEG-2 que selecionamos. Na Tabela

3.1, apresentamos o nome, a descrição e a origem das seqüências.

Tabela 3.1: Seqüências codificadas em MPEG-2.

SEQÜÊNCIA DESCRIÇ~AO ORIGEM

asterix Desenho animado TV a cabo

dino Jurassic Park Filme em vı́deo cassete

lambs The Silence of the Lambs Filme em vı́deo cassete

mrbean Três episódios TV a cabo

soccer Final da copa do mundo de TV a cabo

1994: Brazil x Itália

As seqüências asterix, dino, lambs, mrbean e soccer apresentam algumas es-

tat́ısticas definidas na Tabela 3.2. Pela tabela, podemos observar que todas as

seqüências apresentam uma alta variabilidade. Além da grande diferença entre a

taxa mı́nima e a de pico, as seqüências possuem uma alto ńıvel de explosividade. A

taxa da seqüência dino, por exemplo, possui média próxima a 13 kbits por quadro,
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variando entre patamares de 880 bits por quadro a cerca de 120 kbits por quadro. O

ńıvel de explosividade, ou taxa de rajada, é de 9,23.

Tabela 3.2: Estat́ısticas de seqüências codificadas em MPEG-2: média, faixa de val-
ores e ńıvel de explosividade.

SEQÜÊNCIA TAXAS (bits por quadro) NÍVEL DE

MÍNIMA MÉDIA PICO EXPLOSIVIDADE

asterix 304 22.349 147.376 6,59

dino 880 13.078 119.632 9,15

lambs 288 7.311 134.224 18,36

mrbean 344 17.647 229.072 12,98

soccer 2.952 25.109 190.296 7,58

Analisando em mais detalhe a seqüência dino, podemos perceber a influência do

algoritmo de codificação em quadros I, P e B na variabilidade estat́ıstica. A Tabela 3.3

resume as estat́ısticas da seqüência dino, destacando, separadamente, as estat́ısticas

das componentes I, P e B.

Tabela 3.3: Estat́ısticas da seqüência dino: média, faixa de valores e ńıvel de explo-
sividade.

QUADRO TAXAS (bits por quadro) NÍVEL DE

MÍNIMA MÉDIA PICO EXPLOSIVIDADE

IPB 880 13.078 119.632 9,23

I 17.656 55.076 119.632 2,18

P 1.272 14.461 77.896 5,39

B 880 7.308 69.408 9,50

Podemos notar, pela Tabela 3.3, que os quadros do tipo I, como era esperado,

já que não efetuam a codificação diferencial, apresentam taxas bem superiores às

apresentadas pelos quadros tipo P e B, mas um ńıvel de explosividade bem inferior às

demais. Em contrapartida, os quadros tipo B possuem taxas menores, mas um ńıvel

de explosividade bem acima dos apresentados pelos quadros I e P.

As estat́ısticas para a seqüência tipo I da seqüência dino mostram que o valor

máximo corresponde à taxa de pico da seqüência completa. O valor mı́nimo é um
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pouco abaixo de 17,7 kbits por quadro, a média é de cerca de 55 kbits por quadro e

o ńıvel de explosividade é de 2,18. Observamos que houve um aumento significativo

da média e, conseqüentemente, uma queda acentuada do ńıvel de explosividade em

relação ao da seqüência completa (IPB).

A seqüência dino tipo P, avaliada separadamente, registrou uma média aproxi-

mada de 14,5 kbits por quadro, variando em torno dos limites de 1,3 e 77,9 kbits

por quadro, o que resultou em um ńıvel de explosividade de 5,39. A média e o ńıvel

de explosividade apresentaram valores mais próximos dos encontrados na seqüência

completa.

O ńıvel de explosividade resultante das medidas estat́ısticas extráıdas da seqüência

dino tipo B foi praticamente igual ao da seqüência completa, mas a média foi de 7,3

kbits por quadro, representando um valor bem inferior ao da seqüência completa,

como era esperado, devido a codificação diferencial. O pico foi de cerca de 69,4 kbits

por quadro e o mı́nimo foi o expresso pela seqüência completa.

Uma fonte de tráfego que transmitisse a seqüência dino em uma rede estaria

enviando um total de aproximadamente 523 Mb, onde 35% dessa quantidade de bits

é resultante das codificações dos quadros tipo I, 28% dos quadros tipo P e 37%

dos quadros tipo B. Observamos que mesmo apresentando uma média de bits por

quadro bem inferior à média dos quadros tipo I, os quadros tipo B seriam responsáveis

pela maior parte dos bits que, eventualmente, fossem enviados em uma rede. Outra

observação é que 65% da quantidade de bits transmitidos possuem variação decorrente

da aleatoriedade imposta pela codificação diferencial do padrão MPEG.

A Figura 3.1 mostra o traço da seqüência dino ilustrando a quantidade de bits

por quadro. A Figura mostra também, separadamente, para melhor visualização e

comparação, as seqüências de quadros I, P e B.

Os resultados demonstram, por um lado, que devido aos altos valores do ńıvel de

explosividade, o uso da taxa média como medida de dimensionamento de uma rede
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Figura 3.1: Traços da seqüência dino codificada em MPEG-2.
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pode ocasionar congestionamento, pois a aplicação pode precisar de mais recursos do

que a rede possui. Por outro lado, alocações de capacidade efetuadas de acordo com

a taxa de pico resultam em desperd́ıcio de recursos. Inclusive, uma alocação prévia

dos recursos baseada na taxa de pico pode ocasionar congestionamento se essa reserva

estiver impossibilitando o estabelecimento de uma nova conexão.

A variabilidade das seqüências asterix, dino, lambs, mrbean e soccer codificadas

em MPEG-2 torna-se mais expĺıcita através da análise de suas estat́ısticas associada

ao momento de segunda ordem. A Tabela 3.4 mostra os valores da taxa média (como

referência), do desvio padrão, do coeficiente de variação e do parâmetro de Hurst

de cada seqüência. Os valores do parâmetro de Hurst e do coeficiente de variação,

exibidos na tabela, revelam a presença de LRD e uma alta variação de valores em

torno da média em todos os casos.

Tabela 3.4: Estat́ısticas de seqüências codificadas em MPEG-2: média, desvio padrão,
coeficiente de variação e parâmetro de Hurst.

SEQÜÊNCIA TAXA MÉDIA DESVIO PADR~AO C.O.V. PARÂMETRO

(bits por quadro) (bits por quadro) DE HURST

asterix 22.349 20.143 0,90 0,81
dino 13.078 14.750 1,13 0,88
lambs 7.311 11.195 1,53 0,89
mrbean 17.647 20.643 1,17 0,85
soccer 25.109 21.260 0,85 0,91

Os valores dos parâmetros de Hurst apresentados na Tabela 3.4 indicam a presença

de LRD. Esses valores foram estimados através da implementação dos métodos de

Análise de R/S (seção 2.5.1) e da Variância Agregada (seção 2.5.2), bem como através

do método GPH (MOULINES; SOULIER, 2004; GEWEKE; PORTER-HUDAK, 1983)

com o uso de um script em RATS. Nas figuras 3.2 e 3.3 ilustramos os gráficos R/S e

Variância-Tempo para as seqüências MPEG-2 apontadas na Tabela 3.4.

Avaliando as estat́ısticas da seqüência dino verificamos, de acordo com a Tabela

3.5, que a seqüência IPB apresenta um desvio padrão de 14,7 kbits por quadro, para
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Figura 3.2: Gráfico R/S de seqüências MPEG-2.
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uma média de 13 kbits por quadro; a seqüência tipo I possui um desvio padrão de

11,6 kbits por quadro, para uma média de 55 kbits por quadro; a seqüência tipo P

apresenta um desvio padrão de 9,7 kbits por quadro, para uma média de 14,5 kbits

por quadro e a seqüência tipo B possui um desvio padrão de 4,5 kbits por quadro, para

uma média de 7,3 kbits por quadro. Todas as componentes possuem um coeficiente

de variação superior a 0,23.

Tabela 3.5: Estat́ısticas da seqüência dino: média, desvio padrão e coeficiente de
variação.

QUADRO TAXA MÉDIA DESVIO PADR~AO C.O.V.

(bits por quadro) (bits por quadro)

IPB 13.078 14.750 1,13
I 55.076 11.637 0,21
P 14.461 9.658 0,67
B 7.308 4.462 0,62

Os v́ıdeos codificados em MPEG, além de possúırem a variabilidade resultante do

seqüenciamento natural das imagens, incorporam em suas estat́ısticas uma estrutura

periódica de autocorrelação devido à própria periodicidade dos quadros I, P e B.

O efeito da periodicidade da codificação MPEG sobre a estrutura de autocor-

relação da seqüência dino pode ser constatada na Figura 3.4. A Figura ilustra, à

esquerda, o gráfico da autocorrelação em função da distância (lag) entre sucessivas

instâncias de quadros e, à direita, o detalhe da função de autocorrelação para os 100

primeiros quadros4.

As seqüências asterix, lambs, mrbean e soccer, do mesmo modo que a seqüência

dino, ou outra qualquer codificada emMPEG, também apresentam uma periodicidade

em suas estruturas de autocorrelação, tal como podemos ver na Figura 3.5.

3Na Seção 1.2.4, mostramos que coeficientes de variação acima de 0,2 tendem a apresentar valores
negativos em uma geração com o FGN. No Caṕıtulo 4, utilizamos esse patamar como indicativo de
alta variabilidade para a nossa metodologia.

4O gráfico da autocorrelação para todos os quadros (esquerda) foi constrúıdo com marcação em
pontos, enquanto que para os 100 primeiros quadros (direita) a marcação foi em linha. O uso de
linha, por questão de escala, iria mascarar a estrutura de periodicidade da autocorrelação exibida
para os 40.000 quadros.
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Figura 3.4: Autocorrelação da seqüência dino codificada em MPEG-2 e o detalhe até os

100 primeiros quadros.
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Figura 3.6: Traço da seqüência dino em GOP e sua autocorrelação em função da distância.

O efeito da periodicidade fez com que o autor em (ROSE, 1995) optasse por uma

modelagem ao ńıvel de grupo de imagens (GOP). A Figura 3.6 exibe o traço da

seqüência dino em bits por Grupo de Imagens (GOP), ilustrando a anulação do efeito

da periodicidade. Todavia, como em nosso trabalho estamos interessados em tráfego

de v́ıdeo, independentemente do padrão de codificação utilizado, trabalhamos sempre

ao ńıvel de quadro e, no caso do MPEG, exploramos sua caracteŕıstica de periodici-

dade tanto nos momentos de primeira ordem quanto no de segunda ordem.

3.2 Codificação em MPEG-4

Conforme comentamos no Caṕıtulo 1, Seção 1.3, a codificação no padrão MPEG-

4 adota a mesma estrutura de quadros tipo I, P e B adotada no padrão MPEG-2.

As seqüências disponibilizadas por Fitzek e Reisslein (FITZEK; REISSLEIN, 2001)

foram codificadas utilizando também um GOP de 12 quadros, seguindo o padrão

IBBPBBPBBPBBPBB em um total de cerca de 90.000 quadros. Os autores aplicaram

três ńıveis de qualidade na codificação das imagens, resultando em três seqüências

para cada v́ıdeo. Nesta subseções apresentamos as estat́ısticas da seqüência jurassic

codificada em MPEG-4 em qualidade baixa, intermediária e alta. A seqüência jurassic

representa a codificação de 60 minutos do filme Jurassic Park, gravado em fita de v́ıdeo
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cassete5.

O controle da qualidade da imagem em uma codificação MPEG-4 permite uma

adequação aos requisitos da rede do usuário. As redes capazes de suportar altas taxas

de transmissão podem executar aplicações de v́ıdeo em alta qualidade, enquanto que

para as demais é posśıvel a execução apenas de v́ıdeos de qualidade mais baixas. Na

Tabela 3.6, exibimos as estat́ısticas de primeira ordem da seqüência jurassic para os

casos de codificação em baixa, intermediária e alta qualidade. Podemos verificar pela

tabela que a qualidade da imagem é um fator determinante na definição das taxas de

transmissão.

Tabela 3.6: Estat́ısticas da seqüência jurassic codificada em MPEG-4: média, faixa
de valores e ńıvel de explosividade.

QUALIDADE TAXAS (bits por quadro) NÍVEL DE

MÍNIMA MÉDIA PICO EXPLOSIVIDADE

Baixa 26 768 8.154 10,61

Intermediária 26 1.338 8.511 6,36

Alta 72 3.831 16.745 4,37

As seqüências codificadas em qualidade baixa e intermediária possuem taxas va-

riando praticamente em um mesmo intervalo, mas a taxa média da qualidade inter-

mediária chega a ser quase duas vezes maior que a de baixa qualidade. Em uma

alocação de capacidade efetuada de acordo com o pico é mais vantajoso nesse caso,

então, a escolha de uma codificação em qualidade intermediária. Por outro lado,

se a alocação for pela média ou baseada em uma multiplexação estat́ıstica deve ser

avaliado o impacto causado nas redes pelo aumento da taxa de transmissão.

A codificação em alta qualidade produz taxas média e de pico bem superiores às

5O filme Jurassic Park também foi codificado em MPEG-2 por Rose (ROSE, 1995) e suas es-
tat́ısticas discutidas na Seção 3.1. Neste trabalho, a seqüência codificada em MPEG-2 é referenciada
como dino, enquanto que as codificadas por Fitzek e Reisslein (FITZEK; REISSLEIN, 2001), tanto em
MPEG-4 como em H.263 (Seção 3.3), são referenciadas como jurassic. Desse modo, as denominações
dada pelos autores ficam preservadas.
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das demais. Uma transmissão do v́ıdeo em baixa qualidade implica em uma trans-

missão de cerca de 70 Mb, enquanto que de um v́ıdeo em qualidade intermediária de

aproximadamente 120 Mb. Em alta qualidade, a transmissão chega a algo em torno

de 345 Mb.

Observando o ńıvel de explosividade apresentado nos três casos da Tabela 3.6,

podemos perceber que, embora a codificação em maior qualidade resulte em taxas

maiores, há uma redução do ńıvel de explosividade com o aumento da qualidade. To-

davia, em todos os casos mostrados, temos um valor alto para o ńıvel de explosividade,

indicando uma grande variação.

A variação dos valores das taxas pode ser vista nas Figuras 3.7, 3.8 e 3.9, onde ilus-

tramos os traços da seqüência jurassic codificada em qualidade baixa, intermediária e

alta, respectivamente. Pelas figuras, podemos notar a ocorrência da periodicidade na

estrutura de autocorrelação observada anteriormente nos casos das seqüências codifi-

cadas em MPEG-2.

Nas Figuras 3.7, 3.8 e 3.9 mostramos também os valores da quantidade de bits nos

quadros tipo I, P e B em gráficos separados. Para a codificação em baixa qualidade

os quadros tipo I representam 40% da quantidade total de bits, os tipo P 31% e os

tipo B 29%. No caso da codificação em qualidade intermediária, os quadros tipo I

correspondem a 23% da quantidade total de bits, o tipo P a 29% e o tipo B a 48%. E,

finalmente, para a codificação em alta qualidade os quadros tipo I equivalem a 16%

da quantidade total de bits, o tipo P a 29% e o tipo B a 55%. Esses valores indicam

que a variação decorrente da codificação diferencial é mais significativa à medida que

aumentamos a qualidade da imagem.

A alta variação nas taxas da seqüência jurassic prevista com as estat́ısticas relati-

vas ao momento de primeira ordem pode ser comprovada pela análise das estat́ısticas

associadas ao momento de segunda ordem, tais como o desvio padrão, do coeficiente

de variação e do parâmetro de Hurst. Na Tabela 3.7, resumimos essas estat́ısticas em
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Figura 3.7: Traços da seqüência jurassic codificada em qualidade baixa.

Tabela 3.7: Estat́ısticas da seqüência jurassic codificada em MPEG-4: média, desvio
padrão, coeficiente de variação e parâmetro de Hurst.

TIPO DE TAXA MÉDIA DESVIO PADR~AO C.O.V. PARÂMETRO

CODIFICAÇ~AO (bits por quadro) (bits por quadro) DE HURST

Baixa 768 1.066 1,39 0,99
Intermediária 1.338 1.128 0,84 0,98

Alta 3.831 2.259 0,59 0,97
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Figura 3.8: Traços da seqüência jurassic codificada em qualidade intermediária.

referência à taxa média das codificações em baixa, intermediária e alta qualidade.

Os valores do coeficiente de variação que exibimos na Tabela 3.7 ratificam a cons-

tatação feita pela análise do ńıvel de explosividade de que o aumento da qualidade

da imagem reduz a variação da taxa de transmissão. A codificação em alta qualidade

foi a que acarretou um menor coeficiente de variação, enquanto que a codificação em

baixa qualidade resultou no coeficiente de variação maior.

Podemos ver, também pela Tabela 3.7, que a medida do parâmetro de Hurst é e-

quivalente em todos os casos apresentados, acusando a presença de LRD. Esses valores

foram estimados através dos gráficos R/S, conforme mostra a figura 3.10, Variância-

Tempo, de acordo com a figura 3.11, e pelo método GPH (MOULINES; SOULIER,

2004; GEWEKE; PORTER-HUDAK, 1983) em um script em RATS.
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Figura 3.9: Traços da seqüência jurassic codificada em qualidade alta.

Nas Figuras 3.12, 3.13 e 3.14, exibimos os gráficos da autocorrelação em função da

distância para as codificações da seqüência jurassic em qualidade baixa, intermediária

e alta, respectivamente. Podemos notar, pelas figuras citadas, a ocorrência da mesma

estrutura de autocorrelação observada em seqüências MPEG-2 (seção 3.1).

3.3 Codificação em H.263

A possibilidade de controle sobre a taxa durante o processo de codificação é uma das

importantes caracteŕısticas da codificação no padrão H.263, conforme comentamos

no Caṕıtulo 1, Seção 1.3.2. A quantidade de quadros codificados em uma seqüência

H.263 depende da taxa alvo, pois o controle da taxa é efetuado alterando o tempo de

quadro na etapa de codificação. Explorando essa caracteŕıstica, apresentamos nesta
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Figura 3.10: Gráfico R/S da seqüência jurassic codificada em MPEG-4.
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Figura 3.11: Gráfico Variância-Tempo da seqüência jurassic codificada em MPEG-4.
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Figura 3.12: Autocorrelação da seqüência jurassic codificada em MPEG-4 com qualidade

baixa.
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Figura 3.13: Autocorrelação da seqüência jurassic codificada em MPEG-4 com qualidade

intermediária.
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seção as estat́ısticas da seqüência jurassic codificada em H.263 por Fitzek e Reisslein

(FITZEK; REISSLEIN, 2001) com taxas alvo de 16 kbps, 64 kbps, 256 kbps e em VBR.

O controle da taxa aplicado na codificação em H.263 do filme Jurassic Park em

taxas de 16 kbps, 64 kbps, 256 kbps e em VBR resulta em seqüências com as es-

tat́ısticas ordem mostradas na Tabela 3.8.

Tabela 3.8: Estat́ısticas da seqüência jurassic codificada em H.263: média, faixa de
valores e ńıvel de explosividade.

TIPO DE TAXAS (bits por quadro) NÍVEL DE

CODIFICAÇ~AO MÍNIMA MÉDIA PICO EXPLOSIVIDADE

16 kbps 36 429 8.935 21

64 kbps 38 1.132 8.935 7,89

256 kbps 345 4.534 11.817 2,61

VBR 24 3.993 18.168 4,55

Pelos resultados mostrados na Tabela 3.6 podemos verificar, inferindo o ńıvel de

explosividade de cada seqüência, que a codificação em taxas menores produz maiores

variações. O ńıvel de explosividade da seqüência codificada em 16 kbps é cerca de

8 vezes maior que a codificada em 256 kbps. Contudo, é importante salientar que o

efeito da explosividade apresentada é atenuado com o aumento do tempo de quadro

para obtenção da taxa alvo. Em um mesmo tempo de v́ıdeo (60 min), a seqüência

codificada em 16 Kbps corresponde a um total de 16.763 quadros, enquanto que a

codificada em 64 kbps possui o tamanho de 25.432 quadros e codificada em 256 kbps

tem 25.407 quadros de comprimento. A Figura 3.15 ilustra os traços de seqüência

jurassic para tais casos.

A aferição das estat́ısticas como desvio padrão e coeficiente de variação reforçam

a observação da presença de uma maior variação nas codificações em taxas maiores

e em VBR. Porém, do mesmo modo, podemos enfatizar que o efeito da variação em

taxas menores é reduzido com o aumento do tempo de quadro. Podemos constatar

na Tabela 3.9 que o coeficiente de variação aumenta com a diminuição da taxa alvo

e que em todos os casos seu valor foi elevado.
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Figura 3.15: Traços da seqüência jurassic codificadas em H.263.

Tabela 3.9: Estat́ısticas da seqüência jurassic codificada em MPEG-4: média, desvio
padrão, coeficiente de variação e parâmetro de Hurst.

TIPO DE TAXA MÉDIA DESVIO PADR~AO C.O.V. PARÂMETRO

CODIFICAÇ~AO (bits por quadro) (bits por quadro) DE HURST

16 kbps 429 248 0,58 0,90
64 kbps 1.132 411 0,36 0,82
256 kbps 4.534 1.572 0,35 0,87

VBR 3.993 2.541 0,64 0,98
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Figura 3.16: Gráfico R/S da seqüência jurassic codificada em H.263.
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Figura 3.17: Gráfico Variância-Tempo da seqüência jurassic codificada em H.263.
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A Tabela 3.9 nos revela também a presença de LRD nos quatro tipos de cod-

ificação. As figuras 3.16 e 3.17 ilustram a obtenção do parâmetro de Hurst pelo

Gráfico R/S e Gráfico Variância-Tempo, respectivamente. Utilizamos, também, um

script em RATS para estimação do parâmetro de diferenciação pelo método GPH

(MOULINES; SOULIER, 2004; GEWEKE; PORTER-HUDAK, 1983).

Na Figura 3.18, ilustramos a autocorrelação da seqüência jurassic em função da

distância dos quadros para os casos das codificações em 16 kbps, 64 kbps, 256 kbps

e em VBR. Podemos observar que a codificação em H.263 não apresenta o efeito da

periodicidade dos quadros caracteŕıstico da codificação em MPEG.
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Figura 3.18: Autocorrelações da seqüência jurassic codificadas em H.263.



Caṕıtulo 4

Metodologia para Caracterização
de Tráfego de Vı́deo

Conforme destacamos no caṕıtulo de introdução, no estudo de tráfego em redes de

computadores, estamos interessado em modelos capazes de representar as caracteŕıs-

ticas estat́ısticas do tráfego em questão. No caṕıtulo anterior vimos, através de suas

estat́ısticas, que o tráfego de v́ıdeo apresenta uma alta variabilidade. Neste caṕıtulo,

apresentamos nossa metodologia para modelagem de tráfego com alta variabilidade,

ou mais especificamente, de tráfego de v́ıdeo.

Na Seção 4.1, damos uma visão geral da metodologia, descrevendo nossa metodolo-

gia. Na Seção 4.2, discernimos sobre a classificação estat́ıstica dos quadros de imagem.

Apresentamos quatro métodos, destacando no final o método de clustering, o qual

adotamos por ter apresentado melhores resultados que os demais. Na Seção 4.3,

tecemos nossas considerações acerca da geração de séries temporais caracteŕısticas1.

Na Seção 4.4, explicamos nosso procedimento para uma modulação em multi-estados

definidos na classificação estat́ıstica.

1Utilizamos o termo séries caracteŕısticas para expressar o fato de as séries serem geradas de
acordo como as caracteŕısticas estat́ısticas estabelecidas durante a etapa de classificação dos quadros
de imagem.

88
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4.1 Metodologia

A nossa metodologia, para modelar o tráfego de v́ıdeo de modo a incorporar as car-

acteŕısticas das estat́ısticas, pode ser expressa em quatro etapas:

1. Determinação das estat́ısticas de interesse. Um procedimento de classificação

estat́ıstica é efetuado definindo um número de classes representadas por suas

estat́ısticas.

2. Definição e parametrização de um processo estocástico para geração de séries

temporais com caracteŕısticas estat́ısticas equivalentes às das classes estabele-

cidas na etapa anterior.

3. Definição e parametrização de um processo estocástico para modulação dos pro-

cessos de geração de séries caracteŕısticas. As séries temporais geradas passam

a ser associadas a estados do processo de modulação.

4. Definição de um conjunto simplificado de descritores capazes de refletir as es-

tat́ısticas de relevância à modelagem e compreensão do tráfego de v́ıdeo gerado.

A Figura 4.1 exemplifica nossa modelagem exibindo um diagrama de 4 estados. A

cada estado está associado um processo estocástico, no caso FGN, gerado de acordo

com as estat́ısticas como taxa média, coeficiente de variação e parâmetro de Hurst. A

definição dos 4 estados e suas estat́ısticas correspondem a uma etapa anterior evolúıda

através de uma classificação estat́ıstica.

4.2 Classificação dos Quadros de Imagem

Na Seção 1.2.4, comentamos sobre a dificuldade de geração de séries auto-similares

com alta variabilidade. Em nosso trabalho, adotamos a classificação estat́ıstica como

estratégia para contornar essa dificuldade. Em nossa metodologia, após a classi-

ficação, a série passa a ser descrita por um conjunto de médias e coeficientes de
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Figura 4.1: Um diagrama de estados representando a modulação de 4 processos FGN.

variação ao invés de uma única média e coeficiente de variação. O objetivo é definir

um conjunto de médias que impliquem coeficientes de variação suficientemente baixos.

Quatro métodos diferentes foram desenvolvidos com o objetivo de atingir mel-

hores resultados, no que tange o menor número de classes com baixos coeficientes de

variação. Resultados emṕıricos sugeriram o uso de C.O.V = 0,2 como limiar indicativo

de baixa variação2. As subseções a seguir descrevem esses métodos.

4.2.1 Método Baseado no Histograma

O histograma de uma amostra exibe a freqüência ou freqüência relativa de medidas

que ocorrem dentro de um intervalo espećıfico denominado de classes de medidas

(MACCLAVE; BENSON; SINCICH, 2001). Em nosso caso, um histograma da série

temporal pode ser usado para verificarmos a taxa de ocorrência de quantidade de bits

em um quadro de imagem para intervalos pré-determinados. Os quadros de imagem

são, desse modo, classificados segundo a quantidade de bits que compõem a imagem.

A classificação é efetuada, inicialmente, do mesmo modo que em (SKELLY; DIXIT,

1993), estabelecendo oito intervalos iguais entre as quantidades mı́nima e máxima de

2Modelos como o FGN, quando gerados com um coeficiente de variação abaixo desse valor,
apresentaram todos os seus valores positivos mas, quando gerados com coeficientes de variação
acima, apontaram valores negativos, tal como ilustramos na seção 1.2.4.
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bits nos quadros. Após a classificação dos quadros em seus respectivos intervalos,

calculamos a média e o coeficiente de variação de cada classe. Caso o coeficiente

de variação atenda a um limiar, a classificação é conclúıda e passamos a ter um

conjunto de médias e coeficiente de variação representativos da série. Caso contrário,

o processo pode ser ajustado aplicando um método de tentativa e erro. O ajuste é

efetuado alterando o tamanho dos intervalos, tornando-os favoravelmente desiguais,

ou aumentando o número de estados. Em nossa implementação, um arquivo com

dados de entrada pode, opcionalmente, ser editado com essas alterações.

Utilizando a seqüência dino como amostra e aplicando o método baseado no his-

tograma sem o ajuste, obtivemos os resultados expressos na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Estat́ısticas das classes da seqüência dino obtidas pelo Método Baseado
no Histograma.

CLASSE MÉDIA COEFICIENTE

DE VARIAÇÃO

1 5.533 0,36
2 14.213 0,30
3 34.151 0,15
4 52.374 0,09
5 66.574 0,07
6 81.490 0,05
7 102.753 0,04
8 115.021 0,03

Para efeito de avaliação dos resultados obtidos com o método, vale ressaltar no-

vamente as estat́ısticas da seqüência dino exibidas nas Tabelas 3.3 e 3.5. A seqüência

possui um taxa mı́nima de 880 bits por quadro, uma taxa média de 13.078 bits por

quadro, uma taxa máxima de 120.000 bits por quadro e um coeficiente de variação

de 1,13.

Embora os coeficientes de variação das classes criadas pelo método sejam significa-

tivamente menores que o da seqüência como um todo, podemos observar na Tabela

4.1 que há uma grande variação nas classes 1 e 2 quando comparada com as demais.



92

As classes 1 e 2 apresentaram um coeficiente de variação acima de 0,3, enquanto as

demais obtiveram um coeficiente de variação muito baixo. Este resultado induz a

necessidade de aplicação do método de tentativa e erro, procedendo uma alteração

nos intervalos das classes de modo que as classes 1 e 2 possuam intervalos menores

que as outras.

O emprego do método de tentativa e erro para definição do número e tamanho de

intervalos adequados à classificação pode, em alguns casos, tornar-se exaustivo, su-

gerindo o emprego de uma estratégia mais adaptativa às estat́ısticas da série temporal.

4.2.2 Método Baseado em k-Quantis

Amediana de uma amostra de dados é definida como o valor intermediário do conjunto

dos dados dispostos ordenadamente. Em um histograma, a mediana representa o

ponto que divide o montante de dados em partes iguais, ou seja, a área à direita e

à esquerda da medianda são idênticas (MACCLAVE; BENSON; SINCICH, 2001). A

Figura 4.2 ilustra o histograma da seqüência dino, indicando sua média e sua mediana.
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Figura 4.2: Histograma da seqüência dino, sua média e sua mediana.

Ao dividir o conjunto ordenado de dados em quatro partes iguais estamos especifi-

cando sua dispersão em termos de uma medida denominada de quartil (JAIN, 1991).
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A continuidade da divisão dos dados em k partes, por sua vez, recebe o nome de

k-quantis. A mediana corresponde ao caso de k-quantis para k = 2.

O método baseado em k-quantis utiliza um prinćıpio similar ao cálculo dos k-

quantis, classificando os quadros de imagem em intervalos de mesmo tamanho, esta-

belecidos de acordo com a série ordenada. Tal qual o método baseado no histograma,

após a classificação é extráıda a média e o coeficiente de variação para cada classe e,

caso necessário, o mesmo procedimento de tentativa e erro pode ser adotado.

A Tabela 4.2 sumariza os valores encontrados para a média e o coeficiente de

variação das classes para a seqüência dino. Comparando esses resultados com os

provenientes do método baseado no histograma, podemos observar que o processo

de ordenação ocasionou uma redução nos coeficientes de variação das classes 1 e 2,

mas, em contrapartida, gerou um aumento do coeficiente para a classe 8, superando

o limiar de C.O.V. = 0,2. As classes centrais (de 2 a 6) foram as que obtiveram os

menores coeficientes de variação.

Tabela 4.2: Estat́ısticas das classes da seqüência dino obtidas pelo Método Baseado
em k-quantis.

CLASSE MÉDIA COEFICIENTE

DE VARIAÇÃO

1 2.839 0,20
2 4.239 0,08
3 5.594 0,07
4 7.090 0,06
5 8.802 0,06
6 11.283 0,08
7 17.257 0,17
8 47.570 0,32

A Figura 4.3 mostra a quantidade de bits por quadro da seqüência dino orde-

nada. Podemos observar que, de fato, há uma grande variação nas taxas mais altas.

Isto explica o valor mais alto do coeficiente de variação da classe 8. Um ajuste

através do procedimento de tentativa e erro seria, portanto, necessário. Há, neste
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caso, duas alternativas. Uma seria aumentar o tamanho dos intervalos das classes

centrais, diminuindo o da classe 8. A outra seria criar mais uma classe, subdividindo

a classe 8. Contudo, tal como observamos no caso do método baseado no histograma

o procedimento de tentativa e erro pode, em alguns casos, se tornar exaustivo.
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Figura 4.3: seqüência dino ordenada.

4.2.3 Método Baseado no Histograma em Torno da Mediana

O Método Baseado no Histograma em torno da Mediana explora a propriedade que

define que a área anterior e a área posterior à mediana são iguais. Assim, o método

visa estabelecer classes com variações mais próximas, definindo intervalos através de

pontos eqüidistantes inicialmente entre o valor mı́nimo e a mediana e depois entre

a mediana e o valor de pico. Os intervalos anteriores à mediana serão de mesmo

tamanho que os posteriores apenas nos casos de simetria, no qual a mediana é igual

à média.

A Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos para seqüência dino. Houve, como

previsto, um maior equiĺıbrio de resultados dos coeficientes de variação das classes.

Contudo, os coeficientes de variação das classes 5 e 6 superaram o limiar de 0,2.

Estas classes estão inclusas na região posterior à mediana e correspondem aos casos
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Tabela 4.3: Estat́ısticas das classes da seqüência dino obtidas pelo Método Baseado
no Histograma em Torno da Mediana.

CLASSE MÉDIA COEFICIENTE

DE VARIAÇÃO

1 2.405 0,18
2 3.691 0,11
3 5.063 0,08
4 6.454 0,06
5 10.978 0,28
6 26.973 0,24
7 52.795 0,11
8 71.930 0,11

em que os valores são mais próximo a média. Podemos notar, pela Figura 4.2, que

nesta região ocorre um decaimento acentuado da freqüência relativa, o que poderia ser

visto de antemão como um forte ind́ıcio de um maior coeficiente de variação. Desse

modo, a adoção de intervalos menores nesta região pode ocasionar uma melhoria nos

resultados.

4.2.4 Método Baseado em Clustering

Os algoritmos de clustering (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999) foram desenvolvidos com o

objetivo de indentificar grupos de componentes de uma mesma amostra que possuem

caracteŕısticas similares. Assim, os algoritmos de clustering, ou os procedimentos

adotados pelos algoritmos de clustering, podem ser aplicados na classificação dos

quadros de imagem de uma seqüência de v́ıdeo.

Em analogia aos métodos vistos anteriormente e introduzindo o jargão de cluster-

ing temos que: classes são denominadas de clusters ; as médias de cada cluster são

denotadas como centróide e a classificação é efetuada avaliando a menor distância

entre o componente em questão e cada centróide.
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1. Escolha um número k de clusters.

2. Escolha k pontos iniciais para serem utilizados como estimativas dos
centróides.

3. Examine cada ponto da série e coloque-o no cluster cujo centróide que estiver
mais próximo. A posição do centróide é recalculada cada vez que um novo
ponto é adicionado ao cluster.

4. Repita o passo 3 até que não haja mudança no cluster ou um número
máximo de passos seja executado.

Figura 4.4: Algoritmo k-Means.

De modo geral, os algoritmos de clustering podem ser enquadrados em duas cate-

gorias: hierárquicas e não hierárquicas. Os algoritmos hierárquicos visam uma classi-

ficação que atenda às especificações prévias, com o menor número de clusters posśıvel.

Por outro lado, os algoritmos não hierárquicos objetivam uma classificação que atenda

às especificações pré-estabelecidas, com um número determinado de clusters.

A literatura apresenta uma variedade de algoritmos de clustering de propósitos

gerais ou espećıficos. Dentre esses, destacamos o algoritmo não hierárquico k-Means

(MENASCE; ALMEIDA; DOWDY, 1994; LINDE; BUZO; GRAY, 1980). A Figura 4.4

sumariza o procedimento adotado pelo algoritmo k-Means.

Em nosso trabalho, decidimos pelo uso de um algoritmo baseado no k-Means. In-

troduzimos algumas alterações no algoritmo adaptando-o aos nossos objetivos. Op-

tamos por um procedimento que possibilita a busca pelo número mais adequado de

clusters, partindo de um determinado número k. Assim, se k clusters não forem

suficientes para obtenção de uma classificação na qual todos os cluster possuam um

coeficiente de variação abaixo do limiar desejado, o algoritmo acrescentará mais um

cluster, repetindo o processo até a satisfação da condição ou até um número máximo

de vezes.

Embora o k-Means seja um algoritmo não hierárquico, o procedimento de acréscimo
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1. Escolha um número k de clusters.

2. Ordene a seqüência e divida em k blocos. Calcule a mediana de cada bloco
e utilize cada mediana como estimativa inicial do centróide de cada cluster.

3. Examine cada ponto da seqüência, inserindo-os ao cluster cujo centróide
que estiver mais próximo. Estabeleça o novo centróide do cluster escolhido
para atribuição como a média calculada após cada atribuição.

4. Calcule o coeficiente de variação de cada cluster e determine o coeficiente
de variação máximo. Caso o coeficiente de variação máximo seja menor do
que o limiar, ou caso o número máximo de passos seja executado, termine.
Caso contrário, divida o cluster com o coeficiente de variação máximo em 2
clusters e recalcule o centróide de cada novo cluster.

5. Repita os passos 3 e 4 até satisfazer a condição de término.

Figura 4.5: Algoritmo k+Means.

de clusters que introduzimos é uma caracteŕıstica dos algoritmos hierárquicos. As-

sim, após essas alterações, renomeamos o algoritmo para k+Means, simbolizando a

possibilidade de aumento no número de clusters3.

A Figura 4.5 exibe o algoritmo k+Means. Observe que utilizamos um procedi-

mento similar ao do método das medianas para inicialização dos centróides.

Nas Figuras 4.6 e 4.7 apresentamos um exemplo numérico simplificado para o uso

do algoritmo k+Means. Para o exemplo, considere uma seqüência X , com os valores

mostrados, como entrada do algoritmo. Assuma C como o conjunto de clusters, ck o

cluster k,M o conjunto de centróides e mk como o centróide k. Os valores numéricos

do exemplo podem ser conferidos passo a passo, de acordo com o algoritmo, conforme

exibimos nas figuras.

O resultado do procedimento seguido no exemplo ilustrado nas Figuras 4.6 e 4.7

pode ser visualizado graficamente na Figura 4.8. No gráfico à esquerda, exibimos

3Ball e Hall, em (BALL; HALL, 1965) apud (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999), propuseram o algoritmo
ISODATA que é uma variação do k-Means, na qual os clusters podem ser unificados e particionados
na busca de uma classificação ótima. Portanto, o algoritmo k+Means pode ser visto também como
uma variação do ISODATA.
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Seja uma seqüência X , com limiar l = 0, 2.

X = {11; 5; 20; 23; 12; 4; 14; 16; 8; 15; 22; 6}
= {x1;x2;x3;x4;x5;x6;x7;x8;x9;x10;x11;x12}

1. Escolha um número k = 3 de clusters.

2. Ordene a seqüência

X ′ = {x6;x2;x12;x9;x1;x5;x7;x10;x8;x3;x11;x4}

e divida X ′ em k clusters.

C = {c1, c2, c3}
= {(x6;x2;x12;x9); (x1;x5;x7;x10); (x8;x3;x11;x4)}

Calcule a mediana de cada cluster ck e utilize a medianamk, como estimativa
inicial do centróide de cada cluster.

M = {x2 + x12

2
;
x5 + x7

2
;
x3 + x11

2
}

= {5, 5; 13; 21}

3. Examine cada ponto da seqüência, inserindo-os ao cluster cujo centróide
que estiver mais próximo. Estabeleça o novo centróide do cluster escolhido
para atribuição como a média calculada após cada atribuição.

∀x′i ∈ X ′, ∃ ck tal que dk = minj{|x′i −mj|}
atualizando o valor de ck e mk

ck = ck ∪ {x′i}

mk =
Σt:xt∈ck xt
‖ck‖

Após a inserção de cada x′i o novo conjunto de clusters é o seguinte:

C ′ = {(x6;x2;x12;x9); (x1;x5;x7;x10;x8); (x3;x11;x4)}
M′ = {5, 75; 13, 6; 21, 66}

4. Calcule o coeficiente de variação de cada cluster

C.O.V. = {0, 29; 0, 15; 0, 07}

e determine o coeficiente de variação máximo.

C.O.V.max = 0, 29

Figura 4.6: Exemplo Numérico do Algoritmo k+Means. Parte I
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Caso o coeficiente de variação máximo seja menor ou igual ao limiar,
ou caso o número máximo de passos seja executado, termine.

C.O.V.max > l

Caso contrário, divida o cluster com o coeficiente de variação máximo
em 2 clusters e recalcule o centróide de cada novo cluster.

Um novo cluster deve ser inserido na posição 1 e os
centróides recalculados:

C ′′ = {(x6;x2); (x12;x9); (x1;x5;x7;x10;x8); (x3;x1;x4)}
M′′ = {4, 5; 7; 13, 6; 21, 66}

5. Repita os passos 3 e 4 até satisfazer a condição de término.

Repetindo os passos 3 e 4 mais uma vez temos:

C ′′′ = {(x6;x2;x12); (x9); (x1;x5;x7;x10;x8); (x3;x1;x4)}
M′′′ = {5; 8; 13, 6; 21, 66}

C.O.V.’ = {0, 2; 0; 0, 15; 0, 07}
C.O.V.’max = 0, 2

Termina.

Figura 4.7: Exemplo Numérico do Algoritmo k+Means. Parte II
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Figura 4.8: Exemplo numérico do algoritmo k+Means.
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Tabela 4.4: Estat́ısticas das classes da seqüência dino obtidas pelo Método Baseado
em Clustering para 8 clusters.

CLASSE MÉDIA COEFICIENTE

DE VARIAÇ~AO

1 2.418 0,18
2 3.756 0,11
3 5.708 0,12
4 8.671 0,12
5 13.378 0,14
6 22.678 0,17
7 43.076 0,14
8 62.194 0,14

a disposição gráfica dos pontos da seqüência X e à direita mostramos as médias

representativas (centróides) de cada cluster obtidas após o fim do procedimento.

Tabela 4.5: Estat́ısticas das classes da seqüência dino obtidas pelo Método Baseado
em Clustering – Algoritmo k+Means para 7 clusters.

CLASSE MÉDIA COEFICIENTE

DE VARIAÇ~AO

1 2.700 0,19
2 4.326 0,12
3 6.875 0,14
4 10.904 0,15
5 19.177 0,18
6 37.158 0,17
7 59.546 0,15

Utilizando a seqüência dino como dado de entrada para a implementação do

k+Means e definindo um coeficiente de variação de 0,2 como limiar, obtivemos os

resultados expressos na Tabela 4.4. Podemos observar que todos os clusters aten-

deram à especificação desejada.

Explorando a capacidade do algoritmo k+Means de obtenção de um número ade-

quado de clusters que atendem aos requisitos pré-determinados, obtivemos os resul-

tados mostrados na Tabela 4.5. Apresentamos uma ilustração gráfica da classificação
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Figura 4.9: Seqüência dino com 7 classes definidas pelo algoritmo k+Means.

efetuada pelo algoritmo k+Means na Figura 4.9. Esses resultados demonstram a pos-

sibilidade de classificação da seqüência dino em 7 clusters com coeficientes de variação

menores que 0,2.

4.3 Geração de Séries Caracteŕısticas

A classificação dos quadros de imagem de uma seqüência de v́ıdeo resulta na extração

de um conjunto de estat́ısticas relacionadas diretamente com as classes estabeleci-

das. Em nossa modelagem, estamos interessados na geração de séries temporais que

correspondam às caracteŕısticas estat́ısticas desse conjunto. Desse modo, devemos

determinar um processo estocástico que seja capaz de expressar tais caracteŕısticas.

A média e o coeficiente de variação correspondem às estat́ısticas de primeira e

segunda ordem utilizadas no procedimento de classificação dos quadros de imagem.

Outras medidas, como desvio padrão e variância, podem ser obtidas diretamente

através do coeficiente de variação. Contudo, a definição das estat́ısticas de interesse

depende do processo estocástico utilizado na geração das séries temporais.

A flexibilidade da metodologia que adotamos dá possibilidade de adoção de uma

variedade de processos estocásticos dispońıveis na literatura. Essa variedade inclui
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desde os processos Markovianos aos de diferenciação fracionária. Contudo, tratamos

apenas o caso dos modelos de diferenciação fracionária devido às suas potencialidades

de captação dos efeitos de LRD.

No caso de uso do FGN para a geração de séries temporais são necessários a média,

o coeficiente de variação e o parâmetro de Hurst. A média e o coeficiente de variação

são, em nossa definição, caracteŕısticas de cada classe estabelecida. Entretanto, o

parâmetro de Hurst, como está relacionado ao efeito de LRD, é considerado como

único, independentemente da subdivisão em classes. Consideramos que a classificação

pode, em alguns casos, anular o efeito de LRD.

As Figuras 4.10 e 4.11 exibem os traços de séries com as caracteŕısticas da seqüência

dino para 8 e 7 classes, gerados através do FGN-FFT, em concordância com as es-

tat́ısticas apresentadas nas Tabelas 4.4 e 4.5, respectivamente. Podemos observar,

pelas figuras, que os traços gerados não apresentaram valores negativos.

Para o uso do FARIMA na geração de séries temporais, considerando nulos os

parâmetros de SRD – FARIMA(0, d, 0), são necessários o parâmetro de diferenciação

fracionária, ou parâmetro de Hurst, a função de autocorrelação, a média e o coefi-

ciente de variação. Inicialmente, geramos uma série com o ı́ndice de diferenciação e

o coeficiente de variação desejados e, posteriormente, inferimos um escalonamento à

média do processo. Em nosso caso, tal como no uso do FGN, a média e o coeficiente

de variação é uma caracteŕıstica de cada classe. Todavia, a função de autocorrelação e

o parâmetro de Hurst são, do mesmo modo, estat́ısticas que refletem o efeito de LRD.

A função de autocorrelação e o parâmetro de Hurst devem, portanto, ser considerados

como únicos em todas as séries caracteŕısticas geradas.

Conforme mostramos na Seção 3.1, a codificação de um v́ıdeo no padrão MPEG

incorpora uma periodicidade na estrutura de autocorrelação que contrapõe a geração

tradicional do FARIMA, a qual assume a função de autocorrelação com decaimento
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Figura 4.10: Traços gerados para 8 classes da seqüência dino: (1)µ = 2.418 e C.O.V. =

0, 18; (2)µ = 3.756 e C.O.V. = 0, 18; (3)µ = 5.708 e C.O.V. = 0, 12; (4)µ = 8.671 e

C.O.V. = 0, 12; (5)µ = 13.376 e C.O.V. = 0, 14; (6)µ = 22.678 e C.O.V. = 0, 17; (7)µ =

43.076 e C.O.V. = 0, 14; (8)µ = 62.194 e C.O.V. = 0, 14.
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Figura 4.11: Traços gerados para 7 classes da seqüência dino: (1)µ = 2.700 e C.O.V. =

0, 19; (2)µ = 4.325 e C.O.V. = 0, 13; (3)µ = 6.875 e C.O.V. = 0, 14; (4)µ = 10.904

e C.O.V. = 0, 15; (5)µ = 19.177 e C.O.V. = 0, 18; (6)µ = 37.158 e C.O.V. = 0, 17;

(7)µ = 59.545 e C.O.V. = 0, 15.
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hiperbólico. Entretanto, como mostra a Figura 3.4, é posśıvel distinguir separada-

mente os efeitos das correlações dos quadros I, P e B. Assim, uma solução para esse

caso seria considerar os quadros I, P e B como três seqüências independentes, ex-

trair uma função de autocorrelação aproximada para cada seqüência e estabelecer um

processo determińıstico para o controle da seqüência completa.

I PB

Figura 4.12: Cadeia determińıstica para o MPEG.

A Figura 4.12 exibe uma cadeia determińıstica para a codificação MPEG, útil

no caso da geração através do FARIMA. O tempo de permanência nos estados I

e P deve ser igual ao tempo de quadro, enquanto que no estado B o tempo de

permanência deve ser o dobro do tempo de quadro. Para representar um peŕıodo

IBBPBBPBBPBBPBB, a cadeia inicializa no estado I, onde permanece durante um

peŕıodo de quadro, partindo logo após para o estado B, permanecendo nesse estado

por dois peŕıodo de quadro, indo depois para o estado P, permanecendo em P du-

rante o tempo de um quadro e assim por diante até completar o peŕıodo do GOP,

retornando depois para o estado I e retomando todo o processo de permanência e

transição.

4.4 Processo de Modulação

Em nossa metodologia, as estat́ısticas das classes passam a definir as caracteŕısticas de

estados em um processo estocástico. Um processo estocástico deve, portanto, modular

o chaveamento de um estado a outro, governando as transições de caracteŕısticas

estat́ısticas determinadas na classificação. Como para cada classe é associado um

processo estocástico para geração de séries temporais, temos, então, um processo
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duplamente estocástico.
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Figura 4.13: Comparação dos pontos da seqüência dino em (a) com sua discretização em

7 ńıveis em (b).

A probabilidade de transição de um estado a outro do processo de modulação

é determinada a partir da seqüência após a classificação. Um procedimento de dis-

cretização baseada nas médias das classes auxilia a identificação das transições de

estados. A Figura 4.13 ilustra esse procedimento mostrando a seqüência dino em

diagrama de pontos e, ao lado, sua conversão em pontos discretizados de acordo com

as médias das classes.

Definindo um processo estocástico P com estados S1,S2, . . . ,Sn, n < ∞, a pro-

babilidade de transição de um estado Si para um estado Sj pode ser determinada

empiricamente a partir da seqüência de quadros de modo que

pij =
Nij

Ni

, (4.4.1)

onde Nij representa o número de vezes em que o sistema sai do estado Si e entra no

estado Sj, enquanto que Ni corresponde ao número de vezes que o sistema entra no

estado Si.

Aplicando a Equação 4.4.1 para a seqüência dino com 7 classes e estat́ısticas a-

presentadas na Tabela 4.5, obtemos a seguinte matriz de probabilidades de transição:
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P =




0, 577 0, 228 0, 070 0, 002 0, 005 0, 046 0, 072

0, 133 0, 408 0, 218 0, 117 0, 010 0, 028 0, 086

0, 034 0, 165 0, 380 0, 212 0, 097 0, 036 0, 075

0, 003 0, 099 0, 254 0, 315 0, 205 0, 059 0, 065

0, 006 0, 024 0, 235 0, 425 0, 181 0, 079 0, 050

0, 118 0, 137 0, 226 0, 290 0, 184 0, 031 0, 013

0, 123 0, 260 0, 302 0.227 0, 075 0, 010 0, 003




. (4.4.2)

O tempo médio de permanência em um estado pode, também, ser determinado em-

piricamente. Após uma análise na seqüência discretizada podemos calcular o número

médio de quadros que permanecem em cada um dos ńıveis. Cada número médio

calculado implica um tempo médio de permanência em cada estado associado a uma

matriz da taxa de transição ajustada aos dados emṕıricos.

Considere Nki o número de quadros que permanecem no ńıvel relativo ao estado

Si durante a k−ésima visita a esse estado e Ni, tal como em 4.4.1, como o número de

vezes que o sistema entra no estado Si. O número médio de quadros que permanecem

no estado Si pode, então, ser determinado por

Nqi =
1

Ni

Ni∑

k=1

Nki. (4.4.3)

A partir da Equação 4.4.3 podemos determinar o tempo médio de permanência no

estado Si. Se representarmos por tsc a escala de tempo relativa ao tempo de quadro,

temos que o tempo médio de permanência no estado Si pode, por sua vez, ser expresso

por

Ti = tsc Nqi. (4.4.4)

A Tabela 4.6 mostra os resultados obtidos com a seqüência dino para o número

de quadros e o tempo médio de permanência em cada estado com o uso das equações

4.4.3 e 4.4.4, respectivamente.
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Tabela 4.6: Permanência média nos estados para a seqüência dino em 7 classes em
uma taxa de 24 quadros por segundo.

PERMANÊNCIA ESTADOS

MÉDIA 1 2 3 4 5 6 7

Quadros (Nqi) 2,36 1,69 1,61 1,46 1,22 1,03 1,00

Tempo em ms (Ti) 98,33 70,42 67,08 60,83 50,83 42,92 41,67

Com base na probabilidade de transição e no tempo médio de permanência em

cada estado, podemos, através de simulação, implementar um processo estocático para

a modulação. Em um processo de simulação orientada a eventos (MACDOUGALL,

1987) após o término do tempo de permanência em um estado, deve ocorrer, obri-

gatoriamente, o evento transição. Isto significa que a probabilidade de permanência

no estado é zero, o que nos induz à necessidade de um ajuste na matriz de proba-

bilidade de transição. Desse modo, a partir da matriz de probabilidade de transição

P , podemos definir a matriz de probabilidade de transição obrigatória Po, como a

matriz composta pelos elementos Poij dado por

Poij =

{
Pij / (

∑n
j=1 Pij − Pii) caso i 6= j

0 caso i = j,
(4.4.5)

onde Poij indica a probabilidade de transição obrigatória do estado i para o estado j.

Uma vez geradas as séries caracteŕısticas associadas aos estados do processo de

modulação e obtida a matriz de probabilidade de transição obrigatória é preciso definir

a distribuição de probabilidade utilizada na especificação do tempo de permanência

nos estados. Enquanto a matriz de probabilidade de transição obrigatória determina

a série habilitada, o tempo de permanência em um estado regula a quantidade de

quadros da série caracteŕıstica que devem constituir a série resultante gerada.

Destacamos duas abordagens para a definição do tempo de permanência nos es-

tados: uma, tradicional, que inclui um processo Markoviano para modulação, tal

como o MMPP (Seção 2.2.1), e outra que adota o processo de Pareto, tal como o Pro-

cesso de Poisson Modulado por Pareto — PMPP (Pareto Modulated Poisson Process)
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apresentado em (LE-NGOC; SUBRAMANIAN, 2000).

A diferença básica entre as duas abordagens supracitadas reside na concepção do

tempo de permanência nos estados do processo modulado. Um processo Markoviano

considera a distribuição de probabilidade do tempo de permanência como exponencial,

em contrapartida ao caso do processo de Pareto, que utiliza, como o próprio nome

diz, a distribuição de Pareto.

Tabela 4.7: Caracteŕısticas da distribuição exponencial.

DISTRIBUIÇ~AO EXPONENCIAL

Parâmetro a, a > 0
Faixa 0 ≤ x ≤ ∞
fdp f(x) = 1

a
exp(−x

a
)

CDF F (x) = 1− exp(−x
a
)

Média a
Variância a2

Geraç~ao de no aleatório −a ln(u)

Tabela 4.8: Caracteŕısticas da distribuição de Pareto.

DISTRIBUIÇ~AO DE PARETO

Parâmetro α, α > 0
Faixa 1 ≤ x ≤ ∞
fdp f(x) = α x−α+1

CDF F (x) = 1− x−α

Média α
α−1

, α > 1

Variância α
(α−1)2 (α−2)

, α > 2

Geraç~ao de no aleatório 1
u1/α

As Tabelas 4.7 e 4.8 exibem as caracteŕısticas das distribuições exponencial e de

Pareto. Observe que a distribuição de Pareto apresenta variância infinita para 1 <

α < 2. Esta caracteŕıstica diferencia a distribuição de Pareto incorporando o efeito

de LRD e a classificando na categoria de distribuição de cauda pesada (PAXSON;

FLOYD, 1995).

Outra caracteŕıstica da distribuição de Pareto que podemos verificar na Tabela 4.8
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é que sua média é função do parâmetro α. O parâmetro α, por outro lado, está direta-

mente relacionado ao efeito de cauda pesada. Taqqu et al. em (TAQQU; WILLINGER;

SHERMAN, 1997) mostraram que o tráfego agregado resultante da multiplexação de

fontes ON-OFF com um tempo de permanência α no estado de atividade e β no

estado de silêncio possui um comportamento similar a um FBM com parâmetro de

Hurst dado por

H =
3−min(α, β)

2
. (4.4.6)

Em nosso caso, os estados do processo modulado representam a geração de uma

série temporal com médias e coeficientes de variação diferentes, mas com mesmo

parâmetro de Hurst. Portanto, precisamos de uma distribuição de probabilidade que

permita a geração a partir de médias diferentes, ajustadas a um mesmo parâmetro

de Hurst expresso pela reescrita de 4.4.6 como

H =
3− α

2
. (4.4.7)

Tabela 4.9: Caracteŕısticas da distribuição de Pareto transladada.

DISTRIBUIÇ~AO DE PARETO TRANSLADADA

Parâmetros α, α > 0; θ
Faixa 1 ≤ x ≤ ∞
fdp f(x) = α

θ
( θ
x+θ

)α+1

CDF F (x) = 1− ( θ
x+θ

)α

Média θ
α−1

, α > 1

Variância α
θ−α

( (1+θ)2−α

α−2
− 2θ(1+θ)1−α

α−1
+ θ2(1+θ)−α

α
)− ( θ

α−1
)2, α > 2

Geraç~ao de no aleatório 1
u1/α

A distribuição de Pareto transladada (BRICHET, 1996) corresponde à distribuição

de Pareto acrescida de um parâmetro θ que permite o ajuste de uma média desejada

sem alterar o parâmetro α e, por conseguinte, o parâmetro de Hurst. Podemos, então,

aplicar a distribuição de Pareto transladada em nosso caso, controlando o parâmetro
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θ para a obtenção de médias correspondentes aos tempos de permanência extráıdos

da seqüência em questão. A Tabela 4.9 resume as caracteŕısticas da distribuição de

Pareto transladada.

A comparação das distribuições esponencial e de Pareto evidencia que enquanto a

distribuição exponencial é adequada para os casos em que estamos interessados apenas

na componente de SRD, a distribuição de Pareto pode ser utilizada nos casos em que

é necessário a captura de LRD. Nossa metodologia permite a adoção de qualquer

um dos casos. Contudo, ressaltamos o caso em que geração das séries temporais é

realizada por um processo de diferenciação fracionária e o processo de modulação é

Pareto. A esse caso denominamos de Modelo Fracionário Modulado por Pareto –

PMFM (Pareto Modulated Fractional Model).

4.5 Definição de um Descritor de Tráfego

Após a classificação dos quadros de imagem e a determinação do processo estocástico

para geração das séries caracteŕısticas e do processo de modulação, um descritor do

tráfego potencial de uma dada seqüência de v́ıdeo pode ser criado. O descritor de

tráfego deve conter as informações estat́ısticas importantes para a caracterização do

tráfego de v́ıdeo.

Sejam Dv um vetor descritor do tráfego do v́ıdeo v, b o ńıvel de explosividade, H

o parâmetro de Hurst, n o número de classes definida para a seqüência do v́ıdeo, µi,

com i = 1, 2, . . . , n, as médias das classes e C.O.V.i, com i = 1, 2, . . . , n, os coeficientes

de correlação das classes, temos que

Dv = [b;H;n;µ1; . . . ;µn; C.O.V.1; . . . ; C.O.V.n] . (4.5.1)

O ńıvel de explosividade, conforme definimos na Seção 1.1, é a relação entre a taxa

de pico e a taxa média. Um ńıvel de explosividade alto evidência a probabilidade de

ocorrência de um pico de dif́ıcil previsão pelos modelos de tráfego. A influência do



112

pico pode ser atenuada durante nosso procedimento de classificação e sua ocorrência

pode acarretar problemas de congestionamento nas redes.

A especificação do ńıvel de explosividade no descritor de tráfego pode, em alguns

casos, ser de crucial importância nos processos de decisão de aceitação de conexão.

Baseado em seu valor, pode ser decidida a não aceitação ou a aceitação sob condições

de perdas, por exemplo.

O parâmetro de Hurst, como vimos na Seção 1.2.2, relata a existência de LRD.

De acordo com seu valor, podemos optar pelo uso dos tradicionais modelos Marko-

vianos ou pelo uso dos modelos de diferenciação fracionária na geração das séries

temporais caracteŕısticas. A inclusão do parâmetro de Hurst no descritor de tráfego

é preponderante no caso de opção de uso de um modelo de diferenciação fracionária.

O número de classes, ou número de estados do processo de modulação, as médias

e os coeficientes de variação são os pilares de nossa metodologia para a modelagem

de tráfego de v́ıdeo. É baseado nessas estat́ısticas que contornamos a dificuldade de

modelagem de tráfego de fontes com alta variabilidade. O descritor de tráfego deve,

portanto, conter essas medidas estat́ısticas que são utilizadas tanto na geração das

séries caracteŕısticas, como no processo de modulação.

Em concordância com nossas considerações, a seqüência dino para 7 estados, com

estat́ısticas definidas pelo algoritmo de classificação k+Means e séries geradas pelo

FGN ou outro processo com entradas equivalentes, pode, por exemplo, ser descrita

pelo vetor Dv = [ 9, 3; 0, 88; 7; 2.700; 4.325; 6.875;

10.904; 19.177; 37.158; 59.545; 0, 19; 0, 13; 0, 14; 0, 15; 0, 18; 0, 17; 0, 15 ].

Contudo, nossa metodologia necessita ainda dos dados relativos ao tempo de per-

manência em cada estado e a probabilidade de transição obrigatória. Assim, definimos

o Descritor Estendido do Tráfego de Vı́deo como

Dest
v = [Dv;T ;Po] , (4.5.2)
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em que T é o vetor definido na Equação 4.4.4 e Po é a matriz definida na Equação

4.4.5.
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Figura 4.14: Alocação determińıstica de capacidade segundo um fator de qualidade para

a seqüência dino com uma taxa média ponderada para 7 classes.

O descritor de tráfego definido em nossa metodologia, além de permitir uma ca-

racterização do tráfego para uma posterior alocação estat́ıstica da capacidade do

canal, pode também ser utilizado para uma alocação de capacidade determińıstica

baseada na QoS estabelecida pelo usuário. A idéia é possibilitar uma alocação em uma

taxa determinada em uma faixa de valores variando entre a taxa média ponderada e

a taxa de pico. Definimos a taxa média ponderada Tmp como a média ponderada das

médias das classes expressas no descritor. A ponderação é decorrente do tempo de

permanência em cada estado, incluso no descritor estendido. Assim, podemos definir

a capacidade W alocada no canal como

W = (Tp − Tmp) fq + Tmp, (4.5.3)

em que Tp é a taxa de pico e fq, 0 ≤ fq ≤ 1, é o fator de qualidade.

O fator de qualidade revela a exigência de qualidade solicitada pelo usuário.

Quando fq = 0, temos que a alocação pode ser efetuada de acordo com a taxa
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média ponderada, indicando uma menor necessidade de garantia de recursos. Em

contrapartida, quando fq = 1, temos uma situação extrema de garantia de recursos,

forçando a alocação a ser realizada pela taxa de pico. Desse modo, a aplicação do

usuário deve definir um fator de qualidade adequado às suas expectativas.

Na Figura 4.14, ilustramos o procedimento de alocação determińıstica para a

seqüência dino com 7 classes de acordo com um fator de qualidade estabelecido.

O fator de qualidade determina uma alocação variando entre Tmp = 15.611 bps e

Tp = 199.632 bps.



Caṕıtulo 5

Modelagem de Tráfego de Vı́deo

Amodelagem de tráfego em redes de computadores, conforme comentamos no caṕıtulo

de introdução, Seção 1.2, deve cumprir as etapas de definição, parametrização, apli-

cação e validação do modelo. No Caṕıtulo 4, apresentamos nossa metodologia, a qual

compreende as etapas de definição e parametrização. Neste caṕıtulo, tratamos as

questões relativas às etapas de aplicação e validação do modelo para tráfego relativo

a uma fonte de v́ıdeo e para tráfego oriundo de um agregado de fontes de v́ıdeo.

Na Seção 5.1, tratamos da caracterização do tráfego para uma fonte de v́ıdeo e para

um agregado de fontes. Para validação de nossos resultados efetuamos comparações

das estat́ısticas de seqüências de v́ıdeo medidas em laboratório, com seqüências ger-

adas em nossa modelagem. Além das medidas tradicionais como média e coeficiente de

variação, utilizamos a visualização através de histogramas e gráfico quantis-quantis da

seqüência original com a gerada. Para tal, efetuamos implementações em linguagem

C e scripts em Perl e R (versão em código aberto da linguagem S — Statistical Data

Analysis).

Na Seção 5.2, exploramos o uso do modelo na avaliação de desempenho de um

sistema de fila de modo a possibilitar uma análise do impacto do tráfego de v́ıdeo nas

redes de computadores. Analisamos o impacto causado tanto por uma fonte, como

por um agregado a partir de implementações realizadas em linguagem C e SMPL.

Finalmente, na Seção 5.3, retomamos as discussões com relação ao resultados

115
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obtidos com nossa metodologia proferidas nas seções precedentes. Desse modo, nesta

seção, sintetizamos e tecemos nossas considerações sobre a análises dos resultados no

que tange à equivalência estat́ıstica da série gerada e o uso de nossa metodologia na

avaliação de desempenho das redes de computadores.

5.1 Caracterização do Tráfego de Vı́deo

As topologias das redes de computadores têm sido projetadas e implementadas de

acordo com o modelo hierárquico clássico de três camadas (OPPENHEIMER, 1999).

O modelo define as camadas de acesso, de distribuição e de núcleo da rede. A Figura

5.1 exibe o cenário de uma rede com topologia hierárquica em três camadas, ilustrando

a execução de uma aplicação de v́ıdeo em um servidor remoto. As camadas de acesso,

de distribuição e de núcleo da rede estão em destaque na figura.

Figura 5.1: Cenário de uma aplicação de v́ıdeo em um servidor remoto.

Do ponto de vista do tráfego na rede, a adoção do modelo hierárquico de três

camadas permite uma melhor especificação, controle e gerenciamento, pois possibilita

o estudo e tratamento do tráfego separadamente nas diversas etapas.

A modelagem de tráfego de redes computadores abrange situações em que estamos
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interessados na caracterização de tráfego agregado e outras em que nosso objetivo

é caracterizar o tráfego espećıfico de uma fonte. De modo geral, podemos dizer

que a caracterização do tráfego de uma fonte exerce um papel preponderante no

dimensionamento das camadas de acesso e de distribuição de uma rede, enquanto que

a caracterização do tráfego agregado é de suma importância no dimensionamento do

núcleo da rede.

Lucantoni et al, em (LUCANTONI; NEUTS; REIBMAN, 1994), destacam as seguintes

situações que ressaltam a importância da modelagem do tráfego de uma fonte v́ıdeo:

• o estudo de quais descritores de tráfego fazem sentido como parâmetro de ne-

gociação no estabelecimento de conexões;

• testes de algoritmos de controle de taxas de transmissão e

• a predição de degradação de QoS causada por congestionamento.

De fato, as situações supracitadas estão intrinsicamente relacionadas com a mo-

delagem da fonte especificamente. São situações baseadas na avaliação da rede, mas

que requerem uma interferência em parâmetros da fonte, envolvendo negociações e

controles.

Dentre as situações que requerem a caracterização de tráfego agregado, podemos

destacar as que envolvem o estudo do núcleo da rede, tal como:

• a elaboração de regras para dimensionamento de buffers nos comutadores da

rede e

• o controle de congestionamento, conforme comentamos na Seção 1.2.

Nas subseções 5.1.1 e 5.1.2 descrevemos nosso procedimento para caracterização

do tráfego proveniente de uma fonte de v́ıdeo e de agregados, respectivamente.
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5.1.1 Caracterização do Tráfego de uma Fonte

O procedimento para caracterização do tráfego de uma fonte de v́ıdeo que adotamos

é o descrito no Caṕıtulo 4. Conforme vimos, consiste na geração de uma série tem-

poral que possua medidas estat́ısticas equivalentes às de uma dada amostra de v́ıdeo

codificado de interesse, representada por uma seqüência de quantidades de bits por

quadro de imagem.

A Figura 5.2 ilustra nosso procedimento para modelagem do tráfego de uma fonte,

destacando as seguintes etapas:

1. Uma fonte de v́ıdeo O produz uma seqüência codificada de quadros de imagem

{FO
1 , F

O
2 , ..., F

O
Lo} de tamanho Lo.

2. Um algoritmo de classificação estat́ıstica, tal como o k+Means, determina n

classes com estat́ısticas S1, S2, . . . , Sn representativas da seqüência codificada.

3. Um processo estocástico gera n séries temporais de tamanho L1, L2, . . . , Ln se-

gundo as caracteŕısticas estat́ısticas de cada classe estabelecida.

4. Um processo de modulação determina o estado ativo k, 1 ≤ k ≤ n, habi-

litando a entrada da série Sk. A sáıda do processo de modulação é a série

{FG
1 , F

G
2 , ..., F

G
Lg} de tamanho Lg, tal que

min(L1, L2, . . . , Ln) ≤ Lg <
n∑

k=1

Lk. (5.1.1)

A Equação 5.1.1 revela o resultado da aleatoriedade do processo de modulação

no que tange ao tamanho das séries temporais. O tamanho da série gerada não

depende apenas do tamanho das séries caracteŕısticas, mas também da modulação.

Note que, por um lado, o limite inferior reflete o caso em que a modulação impõe que

todo o processo deve permanecer no estado relacionado à série de menor tamanho.

Por outro lado, a modulação deve ser encerrada após a entrada de todos os quadros

de uma das séries. Portanto, o tamanho da série resultante deve ser menor que a
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Figura 5.2: Modelagem para uma fonte de v́ıdeo.

soma dos tamanhos das séries caracteŕısticas. Todavia, seu valor exato depende da

modulação.

Nesse contexto, nossa metodologia em multi-estados estabelece um descritor de

tráfego, como definido em 4.5.1, associado a uma matriz de probabilidade de transição

P , cujos elementos Pij, que representam a probabilidade de transição do estado i para

o estado j, são dados pela Equação 4.4.1. Uma variável aleatória, com distribuição

definida pelo processo de modulação e média dada por 4.4.3 e 4.4.4, determina o

tempo de permanência em cada estado.

Conforme descrevemos na Seção 2.1.5, em uma cadeia de Markov o tempo de

permanência em cada estado corresponde a uma variável aleatória com distribuição de

probabilidade exponencial. Portanto, para a simulação de um processo de modulação

por Markov necessitamos gerar variáveis aleatórias exponenciais correspondentes ao

tempo de permanência nos estados da cadeia. Já no caso da representação da ca-

racteŕıstica LRD das fontes de v́ıdeo, o tempo de permanência nos estados pode ser

determinado pela geração de uma variável aleatória com distribuição de Pareto.

A Tabela 5.1 exibe um quadro comparativo das estat́ısticas da seqüência dino com

as obtidas com nossa metodologia ao empregarmos uma modulação por Markov e por
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Pareto. Utilizamos uma classificação em 7 estados, tal como expresso pelo descritor

de tráfego apontado na Seção 4.5 e geramos as séries caracteŕısticas através do FGN.

Tabela 5.1: Comparação das estat́ısticas das seqüência dino com às de séries geradas
para 7 estados modulados por Markov e Pareto.

ESTATÍSTICAS dino MARKOV PARETO

Taxa Média 13.078 10.781 13.542

(bits por quadro)

Nı́vel de

Explosividade 9,23 8,92 6,70

Coeficiente

de Variaç~ao 1,13 1,22 1,12

Parâmetro

de Hurst 0,88 0,55 0,72

Um fato de notável observação na Tabela 5.1 é o valor do parâmetro de Hurst para

o caso de modulação de Markov. Embora tenhamos utilizados séries geradas pelo

FGN com parâmetro de Hurst H = 0, 88 em todos os estados, a exponencialidade da

distribuição do tempo de permanência nos estados da cadeia de Markov resultou uma

aproximação do parâmetro de Hurst para H = 0, 5. Esses resultados revelam que a

modulação por Pareto deve ser utilizada para a expressão do comportamento LRD.

O valor mais baixo obtido para o ńıvel de explosividade na modulação por Pareto é

decorrente do procedimento de classificação estat́ıstica que, ao inserir a medida de pico

em uma classe, pode mascará-lo desde que não haja uma concentração significativa

de valores em sua proximidade.

Na Figura 5.3, mostramos uma comparação do traço da seqüência dino com o

traço da série gerada no caso de modulação por Pareto. Exibimos apenas os primeiros

40.000 pontos da seqüência gerada na mesma escala da seqüência dino para facilitar

a comparação.

Podemos observar na Figura 5.3 que na seqüência dino não ocorre, de fato, uma

concentração significativa de valores próximo ao pico. Desse modo, o algoritmo
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Figura 5.3: Comparação dos pontos da seqüência dino em (a) com sua geração em 7 estados

através da modulação do FGN por Pareto em (b).

k+Means não define uma classe com uma média suficientemente alta para gerar va-

lores mais próximos ao de pico. Devido a essa possibilidade, consideramos de suma

importância a especificação do ńıvel de explosividade, ou da taxa de pico no descritor

do tráfego. Baseado em seus valores, um analista ou um algoritmo de decisão pode

inferir sobre a relevância de uma posśıvel não representatividade de seus efeitos em

um modelo probabiĺıstico, tal qual o de nossa metodologia.
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Figura 5.4: Histogramas para a seqüência dino e sua geração em 7 estados através da

modulação do FGN por Pareto.

Visando ressaltar a equivalência estat́ıstica da seqüência dino com a série que

geramos com 7 estados através da modulação do FGN por Pareto, exibimos, na
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Figura 5.4, a sobreposição dos histogramas da seqüência dino com o da série gerada

e na Figura 5.5, o gráfico quantis-quantis da seqüência dino versus a série gerada.
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Figura 5.5: Gráfico quantis-quantis para a seqüência dino e sua geração em 7 estados

através da modulação do FGN por Pareto.

No contexto de previsão de séries temporais, algumas medidas de desempenho para

seleção de modelos são utilizadas. Essas medidas são baseadas no erro de previsão,

definido como a diferença entre o valor desejado — target de uma série e o valor

previsto (gerado) — output, de modo que

εt = (target − output). (5.1.2)

Dentre essas, medidas destacamos o Erro Médio Absoluto Percentual — MAPE(Mean

Absolute Percentual Erro) e o Critério de Informação de Akaike — AIC(Akaike In-

formation criterion) (CHATFIELD, 2000).

Assumindo εt como o erro de previsão, dado pela Equação 5.1.4, Zt como o valor

desejado da série e N com a quantidade de padrões analisados, podemo representar

o Erro Médio Absoluto Percentual por

MAPE =
1

N

∑ εt
Zt

. (5.1.3)

O critério de informação AIC além de incorporar a medida de erro informada pelo

erro de previsão ε, leva em consideração a quantidade de parâmetros de ajuste do
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modelo. Conforme detalhado em (CHATFIELD, 2000), o AIC pode ser expresso por

AIC = N ln(
S

N
) + 2p, (5.1.4)

em que p representa o número de parâmetros do modelo p, N é a quantidade de

padrões analisados e S =
∑

(εt)
2 é a soma dos erros quadrados. A seleção de um ou

outro modelo pode ser definida através do uso de medidas de erro, tal qual o MAPE,

ou do critério de AIC. O melhor modelo é aquele que minimiza o valor do erro ou do

AIC.

A introdução do número de parâmetros do modelo no critério AIC funciona como

um mecanismo punição a modelos complexos que possuem um grande número de

parâmetros. Em nossa metodologia, por exemplo, a definição de um elevado número

de clusters pode levar a um elevado valor do AIC. Contudo, consideramos que a

escolha adequada de processos de geração de séries caracteŕısticas podem minimizar

esse efeito.

Numericamente, temos que para um FGN, o número de parâmetros é p = 3,

incluindo o parâmetro de Hurst, a média e a variância. Para o FGN modulado por

um processo de Markov ou Pareto, temos que o número de parâmetros p = 2n + 1,

em que n denota o número de estados ou clusters. Nesse caso, por definição de

nossa metodologia, para cada estado temos uma média e uma variância e um único

parâmetro de Hurst em todos os estados.

Considerando a seqüência dino, sua geração pelo FGN e sua geração pelo FGN

modulado por Pareto com 7 classes, observamos que o FGN apresenta MAPE = 2,09

e, considerando p = 3, AIC = 925.144,62, enquanto o FGN modulado por Pareto

possui MAPE = 1,61 e, para p = 15, AIC = 928.542,05. O resultado obtido com o

MAPE para o FGN modulado por Pareto foi expressivamente melhor, enquanto que

a punição imposta pelo valor de p no AIC não foi significativa. Deste modo, podemos

concluir que o FGN modulado por Pareto mostrou ser o melhor modelo.
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5.1.2 Caracterização de Tráfego Agregado

A questão central que pode distinguir um modelo para caracterização de tráfego

agregado de um modelo para caracterização de tráfego de fontes individuais está rela-

cionada à especificação das estat́ısticas de segunda ordem. Como constatamos no

Caṕıtulo 3, a caracterização do tráfego de uma fonte de v́ıdeo se destaca pela dificul-

dade de representação de sua peculiar variabilidade. Porém, o agregado do tráfego de

fontes individuais de v́ıdeo, como denota a soma dos efeitos das variações individuais,

pode apresentar medidas menores de variação, indicando uma dificuldade menor de

caracterização. Entretanto, o tráfego agregado mantém a natureza fractal em dife-

rentes escalas de tempo (LELAND, 1994) podendo ser, de modo geral, considerado

tão variável quanto o tráfego de fontes individuais.

Nossa metodologia para caracterização de tráfego de v́ıdeo diferencia-se das demais

pela propriedade de adaptação à variabilidade inerente às fontes de v́ıdeo. Contudo,

nossa metodologia é adequada tanto para o tráfego de fontes individuais como para

o tráfego agregado.

Para fins ilustrativos, consideremos o caso em que temos uma transmissão si-

multânea e sincronizada de 5 v́ıdeos codificados em MPEG-2. Desse modo, podemos

considerar o tráfego agregado como uma seqüência equivalente à soma das quanti-

dades de bits quadro a quadro das seqüências de v́ıdeo transmitidas.

Inicialmente, admitamos o caso em que todas as transmissão iniciam em um

mesmo instante. O tráfego agregado reproduzirá, então, a soma dos quadros periódicos

I, P e B. Esse caso reproduz a situação de maior variabilidade posśıvel para o agre-

gado, pois o efeito da codificação que impõe maiores quantidade de bits nos quadros

tipo I e menores quantidade de bits nos quadros P e B é mantida.

Utilizando como exemplo o tráfego agregado resultante das fontes de v́ıdeos re-

presentadas pelas seqüências asterix, dino, lambs, mrBean e soccer, codificadas em

MPEG-2, obtemos um agregado com o traço ilustrado na Figura 5.6(a).
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Figura 5.6: Traços do tráfego agregado das seqüências asterix, dino, lambs, mrBean e

soccer. Em (a) traço com ińıcio sincronizado e em (b) traço com ińıcio defasado de um

quadro. Em (c) a geração do equivalente de (a) através do FGN e em (d) a geração do

equivalente de (b) através do FGN. Em (e) a geração a geração do equivalente de (a) com

5 classes moduladas por Pareto e em (f) a geração a geração do equivalente de (b) com 3

classes moduladas por Pareto.
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Em outro caso, se assumirmos que ocorrerá um quadro de atraso para inicialização

de cada fonte, anularemos o efeito da soma de quadros de mesmo tipo, reduzindo a

variação. A Figura 5.6(b) comprova essa consideração exibindo um gráfico com uma

variação bem menor que a da Figura 5.6(a).

A Tabela 5.2 relaciona as estat́ısticas para cada um dos casos supracitados. O caso

1 corresponde ao ińıcio sincronizado, aonde os quadros de mesmo tipo são somados,

e o caso 2 reflete a situação em que ocorre um retardo de um quadro para ińıcio

da transmissão de cada seqüência, evitando a soma dos quadros de mesmo tipo,

reduzindo, conseqüentemente, a variação.

Tabela 5.2: Estat́ısticas dos tráfego agregados: no caso 1 o ińıcio é sincronizado e no
caso 2 há um quadro de atraso para o ińıcio de cada seqüência.

CASO TAXA MÉDIA NÍVEL DE COEFICIENTE PARÂMETRO

(bits por quadro) EXPLOSIVIDADE DE VARIAÇ~AO DE HURST

1 85.495 5,36 0,87 0,83
2 85.486 3,32 0,40 0,83

Observe na Tabela 5.2 que, embora a média seja equivalente para os dois casos,

o ńıvel de explosividade e o coeficiente de variação do caso 1 é bem expressivo, como

esperado. Contudo, em ambos os casos, a variação é significativa. Em nosso trabalho,

temos considerado como altos os valores de coeficiente de variação superiores a 0,2.

O uso de um processo fracionário, como o FGN, em tais situações pode acarretar em

valores negativos indesejáveis. As Figuras 5.6(c) e 5.6(d) ilustram o gráfico dos traços

da série gerada através do FGN para os casos 1 e 2 confirmando essa afirmação.

Aplicando o algoritmo k+Means para classificação estat́ıstica das seqüências, tanto

para o primeiro caso, em que o ińıcio é sincronizado, como no caso em que existe

a defasagem de um quadro, obtemos, respectivamente, os resultados expressos nas

Tabelas 5.3 e 5.4. Devido à sua maior variação, foram necessárias 7 classes para o

caso de ińıcio sincronizado, enquanto bastaram 3 classes para o segundo caso.

As estat́ısticas apresentadas nas Tabelas 5.3 e 5.4 podem ser utilizadas para
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Tabela 5.3: Estat́ısticas das classes da seqüência para o tráfego agregado com ińıcio
sincronizado – Algoritmo k+Means para 5 clusters.

CLASSE TAXA MÉDIA COEFICIENTE

(bits por quadro) DE VARIAÇ~AO

1 37.347 0,14
2 54.178 0,11
3 81.605 0,13
4 129.389 0,17
5 310.173 0,13

Tabela 5.4: Estat́ısticas das classes da seqüência para tráfego agregado com ińıcios
defasados de um quadro – Algoritmo k+Means para 3 clusters.

CLASSE TAXA MÉDIA COEFICIENTE

(bits por quadro) DE VARIAÇ~AO

1 48.117 0,18
2 79.571 0,14
3 126.785 0,18

geração de um Modelo Fracionário Modulado por Pareto (PMFM), ou, mais especifi-

camente, um Rúıdo Gaussiano Fracionário (FGN) Modulado por Pareto. As Figuras

5.6(e), 5.7 e 5.8, mostram o traço, a comparação com o histograma da seqüência

agregada original e o gráfico quantis-quantis obtidos com essa geração para o caso

de ińıcio sincronizado. Já as Figuras 5.6(f), 5.9 e 5.10 exibem o traço, a comparação

com o histograma da seqüência agregada original e o gráfico quantis-quantis obtidos

para o caso defasagem de um quadro no ińıcio.

Comparando o FGN com o FGN modulado por Pareto no caso da seqüência

agregada com sincronismo no ińıcio da transmissão, temos, para o FGN, MAPE =

1,19 e AIC = 925.144,62, com p = 3. Para o FGN modulado por Pareto com 5

estados, temos MAPE = 0,94 e AIC = 928.542,05, com p = 11. O FGN modulado

por Pareto mostra, portanto, ser o melhor modelo.

No caso da seqüência agregada com defasagem de um quadro no ińıcio da trans-

missão, a geração do FGN aponta MAPE = 0.54 e AIC = 863.451,71, com p = 3. A
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Figura 5.7: Histogramas da seqüência agregada original e de sua geração para o caso de

sincronismo no ińıcio da transmissão.
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Figura 5.8: Gráfico quantis-quantis da seqüência agregada original e sua geração para o

caso de sincronismo no ińıcio da transmissão.
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Figura 5.9: Histogramas da seqüência agregada original e de sua geração para o caso

defasagem de um quadro no ińıcio da transmissão.
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Figura 5.10: Gráfico quantis-quantis da seqüência agregada original e sua geração para o

caso defasagem de um quadro no ińıcio da transmissão.
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geração do FGN modulado por Pareto com 3 estados apresenta MAPE = 0.50 e AIC

= 862.410,24, com p = 7. Os valores são mais próximos que os demais, contudo o

FGN modulado por Pareto mostra, mais uma vez, ser o melhor modelo.

5.2 Análise do Impacto do Tráfego nas Redes de

Computadores

Um sistema de fila, tal qual descrito na Seção 1.1 e ilustrado na Figura 1.1, pode ser

utilizado para a construção de um multiplexador estat́ıstico que permita a análise de

tráfego em redes de computadores. Em nosso trabalho, implementamos um multi-

plexador para avaliar o impacto causado nas redes pelo tráfego oriundo de fontes de

v́ıdeo.

A entrada do multiplexador corresponde a arquivos com séries representativas de

seqüências de quadros de v́ıdeos codificados. Como sáıda e medida de QoS, utilizamos

a taxa de perda de bits1 em um sistema que possui um canal com taxa de transmissão

conhecida e fila finita.

As fontes de v́ıdeo possuem taxas de transmissão determinadas pelo padrão uti-

lizado2 e possuem valores expressos em quadros por segundo. Contudo, estamos

interessados em medidas de desempenho expressas em unidades de bits. Assim, con-

sideramos as chegadas em dois ńıveis: o ńıvel de quadros e o de bits. No ńıvel de

quadros a taxa é determinada pelo padrão utilizado e no ńıvel de bits a taxa é dada

1A taxa de perdas de bits é uma medida fundamental em certas aplicações. Algumas aplicações
de v́ıdeo podem ser tolerantes a um determinado limiar de perdas de bits, enquanto outras podem
exigir um canal sem perdas. Uma taxa de perdas de bits na ordem de 10−3, por exemplo, significa
a perda de um bit a cada 1.000. Para determinadas aplicações essa taxa pode implicar uma simples
perda de qualidade na imagem, enquanto que em outras pode ser um fator proibitivo. Em geral,
aplicações não tolerantes a perdas são realizadas através de alocação de capacidade de acordo com
a taxa de pico, enquanto nas demais, deve ser especificado um limiar.

2Por exemplo, o padrão NTSC nos Estados Unidos e o padrão PAL-M no Brasil determinam uma
taxa de 30 quadros por segundo, enquanto que o padrão PAL em outros páıses especifica uma taxa
taxa de 25 quadros por segundo.
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pela quantidade de bits, extráıdos da seqüência e transmitidos em intervalos igual-

mente espaçados no tempo de quadro.

A capacidade do canal, dada em bits por segundo (bps), determina a taxa de sáıda

do multiplexador, regulando o tempo de atendimento no servidor do sistema de fila.

Os bits são enfileirados ao encontrar o servidor ocupado. Caso a fila tenha chegado ao

seu limite de tamanho, o sistema registra uma perda. A taxa de perdas é, portanto,

dada pela relação entre a quantidade de bits perdidos e a quantidade total de bits

que entraram no sistema. O término da simulação ocorre após a entrada e sáıda de

todos os bits da seqüência completa ou da seqüência computada até um número de

quadros especificado.

O multiplexador estat́ıstico foi constrúıdo utilizando a linguagem C e a linguagem

de simulação orientada a eventos SMPL (MACDOUGALL, 1987). SMPL apresenta

um conjunto de funções próprias para modelagem de sistemas de filas que podem

ser inseridas em um contexto de um programa escrito em C. Assim, um simulador

portável pode ser implementado em C com o aux́ılio das funções espećıficas da lin-

guagem de simulação. A Figura 5.11 apresenta o diagrama de eventos da simulação.

Nas subseções seguintes, apresentamos os resultados obtidos com a utilização do

multiplexador estat́ıstico para a análise do impacto na rede causado pelo tráfego

resultante tanto de uma fonte de v́ıdeo, Seção 5.2.1, como de um agregado de fontes,

Seção 5.2.2. Em todos os casos, consideramos o tamanho da seqüência codificada

como parâmetro de término da simulação.

5.2.1 Análise para uma Fonte de Vı́deo

Em uma multiplexação estat́ıstica, conforme vimos no caṕıtulo de introdução, as

alocações de capacidade do canal são efetuadas de acordo com as solicitações das

fontes de tráfego. Assim, a análise da garantia ou não da QoS necessária a um

dado serviço passa pela avaliação de medidas de qualidade em função, dentre outros
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Figura 5.11: Diagrama de eventos do multiplexador estat́ıstico.
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fatores, da capacidade dispońıvel no canal no instante de sua solicitação ou no ińıcio

do serviço3.

A carga média oferecida por uma fonte de v́ıdeo i a um multiplexador pode ser

definida como a relação entre a taxa média de transmissão da fonte i e a capacidade

dispońıvel no canal, denotada por Wd ou, em notação matemática,

Ai
o =

Bi
m

Wd

, 0 ≤ Wd ≤ W. (5.2.1)

No caso da avaliação do impacto causado por uma fonte de v́ıdeo espećıfica em

uma rede, as estat́ısticas do tráfego da fonte são previamente conhecidas e uma série

temporal caracteŕıstica gerada. Desse modo, para cada fonte de v́ıdeo i temos, de an-

temão, sua taxa média Bi
m. A capacidade dispońıvel Wd é que depende das condições

de utilização da rede. Para a análise do impacto causado por uma fonte, estamos

interessados, portanto, na verificação de medidas de QoS diante de uma variação

da capacidade dispońıvel para a fonte em questão. Podemos, portanto, reescrever a

Equação 5.2.1 em função da capacidade dispońıvel como

Wd =
Bi

m

Ai
o

, 0 ≤ Ai
o ≤ 1. (5.2.2)

A Tabela 5.5 exibe os valores requeridos da capacidade do canal dispońıvel em

função da carga oferecida pela fonte para o caso da seqüência dino, que possui taxa

média de 13.078 bits por quadro, e para a série gerada segundo nossa metodologia,

que apresenta uma taxa média de 13.542 bits por quadro.

Assumindo a taxa de transmissão de v́ıdeo de 30 quadros por segundo, podemos

reescrever a Tabela 5.5 com valores expressos em bits por segundo (bps). A Tabela

5.6 exibe esses resultados, mostrando a relação entre a capacidade dispońıvel do canal

e a carga média oferecida para o caso da seqüência dino, com taxa média de 3.923.400

3Em um serviço orientado a conexão, o serviço é estabelecido após a confirmação de uma so-
licitação, enquanto em um serviço não orientado a conexão não há necessidade de estabelecimento
(TANENBAUM, 2002). A natureza do serviço é que determina um ou outro caso.
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Tabela 5.5: Capacidade dispońıvel do canal (bits por quadro) em função da carga
média oferecida para a seqüência dino e a série gerada.

CARGA MÉDIA CAPACIDADE DISPONÍVEL

OFERECIDA (Ao) dino SÉRIE GERADA

0,1 130.780 135.420
0,2 65.390 67.710
0,3 43.593 45.140
0,4 32.695 33.855
0,5 26.156 27.084
0,6 21.797 22.570
0,7 18.683 19.346
0,8 16.348 16.928
0,9 14.531 15.047

bps e para o caso de uma fonte de v́ıdeo com taxa média de 4.062.600 bps, relativa à

série gerada.

Tabela 5.6: Capacidade dispońıvel do canal (bps) em função da carga média oferecida
para a seqüência dino e a série gerada.

CARGA MÉDIA CAPACIDADE DISPONÍVEL

OFERECIDA (Ao) dino SÉRIE GERADA

0,1 3.923.400 4.062.600
0,2 1.961.700 2.031.300
0,3 1.307.800 1.354.200
0,4 980.850 1.015.650
0,5 784.680 812.520
0,6 653.900 677.100
0,7 560.486 580.371
0,8 490.425 507.825
0,9 435.933 451.400

Os valores apresentados na Tabela 5.6 servem de parâmetros para a execução do

multiplexador estat́ıstico. A multiplexação estat́ıstica é efetuada, nesse caso, por um

sistema de fila submetido a um tráfego de entrada correspondente à seqüência dino

ou à seqüência gerada. O sistema de fila pode ser visto como um nó da rede sujeito a

um tráfego originário de uma fonte de v́ıdeo. Ao considerarmos apenas a capacidade

do canal (do nó) que está dispońıvel, estamos restringindo a avaliação do impacto
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causado apenas pela fonte em questão.

Aplicando a seqüência dino à entrada do multiplexador com capacidade dispo-

ńıvel ajustada à carga média oferecida de interesse, podemos obter uma representação

gráfica do decaimento da taxa de perda de bits em função do incremento do compri-

mento da fila do sistema. As Figuras 5.12 e 5.13 exibem esse decaimento. A taxa de

perda de bits é apresentada nas figuras em escala logaŕıtmica, denotando a perda em

sua ordem de grandeza. As curvas indicadas pelas cargas médias oferecidas, A0 = 0, 2,

A0 = 0, 3, A0 = 0, 5, A0 = 0, 8 e A0 = 0, 9, correspondem aos valores relativos da

capacidade dispońıvel expressas na Tabela 5.6.
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Figura 5.12: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal sujeito

às cargas A0 = 0, 2 e A0 = 0, 3 expressas na Tabela 5.6, para a seqüência dino.

Para o caso de uma carga média oferecida A0 = 0, 1, não ocorre perdas no sistema.

Isto deve-se ao fato de que em uma alocação pela taxa de pico para a seqüência dino

é necessária uma capacidade menor do canal do que quando o sistema é submetido a

uma carga média A0 = 0, 1. Para a taxa de pico, temosWd = 3.600.000 bps, enquanto

que, de acordo com a Tabela 5.6, temos Wd = 3.923.400 bps para A0 = 0, 1.
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Figura 5.13: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal sujeito

às cargas A0 = 0, 5, A0 = 0, 8 e A0 = 0, 9 expressas na Tabela 5.6, para a seqüência dino.

As taxas de perda mostradas nas curvas das Figuras 5.12 e 5.13 decaem com o

aumento do comprimento da fila até atingir um valor limite para as diversas cargas

média oferecidas. Após esse limite, a taxa de perda cai de forma acentuada. Assim,

podemos deduzir que, após esse limiar, um incremento em buffers de memória do nó

da rede não resulta diretamente um aumento do desempenho do sistema, pelo menos

no que tange à taxa de perdas.

Alterando o arquivo de entrada do multiplexador para o da série gerada com os

valores expressos na Tabela 5.6, obtemos as curvas ilustradas na Figuras 5.14 e 5.15.

Podemos observar em ambas figuras as mesmas caracteŕısticas de decaimento da taxa

de perdas apresentadas em 5.12 e 5.13. Contudo, observamos que a série gerada

resulta em perdas menores quando a carga é baixa e maiores quando a carga é alta.

Para uma melhor comparação dos resultados obtidos com a seqüência dino e a

série gerada exibimos as Figuras 5.16 e 5.17. Na Figura 5.16, ilustramos as curvas da

taxa de perdas em função do comprimento da fila tanto para a seqüência dino como



137

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

 0

 0  300000  600000  900000  1.2e+06  1.5e+06

T
ax

a 
de

 p
er

da
s 

(l
og

)

Comprimento da fila (bits)

Ao = 0,2

Ao = 0,3

Figura 5.14: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal sujeito

às cargas A0 = 0, 2 e A0 = 0, 3 expressas na Tabela 5.6, para a série gerada da seqüência

dino.
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Figura 5.15: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal sujeito

às cargas A0 = 0, 5, A0 = 0, 8 e A0 = 0, 9 expressas na Tabela 5.6, para a série gerada da

seqüência dino.
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para a série gerada, considerando um canal com uma capacidade dispońıvelWd = 500

kbps. Em outra instância, apresentamos na Figura 5.17, o gráfico da taxa de perdas

em função da capacidade do canal para os dois casos em questão, admitindo uma fila

de comprimento k = 256 Mb.
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Figura 5.16: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal com

500 kbps de capacidade dispońıvel para a seqüência dino.

Pela Figura 5.16, podemos ver que a série gerada, quando comparada com a o-

riginal (seqüência dino), apresenta taxa de perdas ligeiramente maiores para filas

pequenas e taxa de perdas menores para filas longas. Esse resultado coaduna com

a interpretação dada em (CHEN; DENG; WILLIAMSON, 1995; CHIEN, 2003) para

o efeito causado pelo parâmetro de Hurst na probabilidade de perda de células em

relação ao tamanho da fila. Os autores observaram que o tamanho médio da fila

aumenta com o aumento do parâmetro de Hurst. Em nosso caso, como podemos ver

pela Tabela 5.1, se por um lado a série gerada apresenta uma taxa média um pouco

maior que a seqüência dino, por outro lado seu parâmetro de Hurst é menor. Assim,

na região de fila pequena predomina o efeito da taxa média, enquanto que na região
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Figura 5.17: Taxa de perda de bits em função da capacidade do canal com 256 Mb de

comprimento da fila para a série gerada da seqüência dino.

de fila longa predomina o efeito do parâmetro de Hurst.

Observando a Figura 5.17, verificamos que os resultados alcançados pela série ge-

rada foram, de modo geral, próximos ao da seqüência codificada. O fato de a série

gerada possuir uma taxa média um pouco maior que a seqüência codificada foi um

pouco mais significativo nas regiões de baixas perdas.

Com o intuito de avaliar a influência da codificação nos resultados que apresen-

tamos, utilizamos a seqüência jurassic, que corresponde ao filme Jurassic Park codi-

ficado no padrão H.263 em taxa variável de bits, como entrada do multiplexador. A

Tabela 5.7 mostra os valores da capacidade dispońıvel do canal, expressa em bits por

quadro, em função da carga média oferecida pela fonte para os casos da seqüência

jurassic e da série equivalente gerada segundo nossa metodologia. As capacidades

dispońıveis foram obtidas considerando as taxas média Bm = 3.993 bits por quadro

para a seqüência jurassic e Bm = 3.805 bits por quadro para a série gerada.

Na Tabela 5.8, reescrevemos os valores exibidos na Tabela 5.7 na unidade de bits
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Tabela 5.7: Capacidade dispońıvel do canal (bits por quadro) em função da carga
média oferecida para a seqüência jurassic codificada em H.263 com VBR e a série
gerada.

CARGA MÉDIA CAPACIDADE DISPONÍVEL

OFERECIDA (Ao) jurassic (H.263/VBR) SÉRIE GERADA

0,1 39.930 38.050
0,2 19.965 19.025
0,3 13.310 12.683
0,4 9.983 9.513
0,5 7.986 7.610
0,6 6.655 6.342
0,7 5.704 5.436
0,8 4.991 4.756
0,9 4.437 4.228

por segundo, considerando um taxa de transmissão de 30 quadros por segundo.

Tabela 5.8: Capacidade dispońıvel do canal (bps) em função da carga média oferecida
para a seqüência jurassic codificada em H.263 com VBR e a série gerada.

CARGA MÉDIA CAPACIDADE DISPONÍVEL

OFERECIDA (Ao) jurassic (H.263/VBR) SÉRIE GERADA

0,1 1.197.900 1.141.500
0,2 598.950 570.750
0,3 399.300 380.500
0,4 299.475 285.375
0,5 239.580 228.300
0,6 199.650 190.250
0,7 171.129 163.071
0,8 149.738 142.688
0,9 133.100 126.833

O tráfego relativo à seqüência jurassic possui uma taxa de pico Bp = 545.040

bps. Esse valor corresponde a uma capacidade dispońıvel no canal equivalente a uma

carga média A0 = 0, 22. Já para a série gerada segundo nossa metodologia, a taxa de

pico é Bp = 500.820 bps, equivalendo a uma carga média A0 = 0, 23. Portanto, em

ambos os casos, não deve ocorrer perdas para as cargas médias oferecidas A0 = 0, 1 e

A0 = 0, 2.
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A Figura 5.18 mostra os resultados obtidos para a taxa de perda de bits em um

multiplexador submetido a um tráfego equivalente ao da seqüência jurassic. Consi-

deramos o oferecimento das cargas médias A0 = 0, 3, A0 = 0, 5, A0 = 0, 8 e A0 = 0, 9

e capacidades dispońıveis no canal indicadas na Tabela 5.8. As cargas A0 = 0, 1 e

A0 = 0, 2 não acarretaram em perdas como previsto.
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Figura 5.18: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal sujeito

às cargas A0 = 0, 3, A0 = 0, 5, A0 = 0, 8, e A0 = 0, 9 expressas na Tabela 5.8, para a

seqüência jurassic codificada em H.263 com VBR.

Para um tráfego de entrada oriundo de uma fonte caracterizada pela série gerada

em nossa metodologia com as especificações da seqüência jurassic, a multiplexação

resulta em taxas de perdas conforme ilustra o gráfico da Figura 5.19. Pela figura,

observamos que há uma tendência similar de decaimento para as cargas médias e-

xibidas. Todavia, podemos notar que à medida que a carga aumenta, a seqüencia

gerada implica maiores perdas que a seqüência original mostrada na Figura 5.18.

Visando verificar a influência da variação do comprimento da fila na taxa de

perdas comparativamente para a seqüência original (jurassic) e a seqüência gerada

em um canal com uma capacidade espećıfica, exibimos na Figura 5.20 os resultados
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Figura 5.19: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal sujeito

às cargas A0 = 0, 3, A0 = 0, 5, A0 = 0, 8, e A0 = 0, 9 expressas na Tabela 5.8, para a série

gerada da seqüência jurassic codificada em H.263 com VBR.

obtidos, considerando um canal com capacidade Wd = 256 kbps. Podemos observar

na figura que os resultados alcançados são mais próximos nas regiões de fila pequenas.

Constatamos que a diferença entre a taxa de perdas resultante da série gerada e da

seqüência original é diretamente afetada pelo aumento do comprimento da fila.

Analisando a taxa de perda de bits para a seqüência jurassic e para a série gerada

em função da capacidade do canal, podemos observar a Figura 5.21. Para uma fila de

tamanho k = 256 kbps, a figura mostra que a série gerada apresenta valores próximos,

mas um pouco abaixo, aos da seqüência original em toda a faixa considerada de

capacidades.

A série gerada para a seqüência jurassic apresenta taxa média e parâmetro de

Hurst menores que a seqüência original. Para a seqüência original temos Bm =

545.040 bps e H = 0, 98, enquanto que para a série gerada temos Bm = 500.820 bps

e H = 0, 89. Desse modo, obtemos perdas menores com a série gerada tanto nas

situações com filas pequenas, como com filas longas, tal qual mostramos na Figura
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Figura 5.20: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal com

256 kbps de capacidade dispońıvel para a seqüência jurassic codificada em H.263 com VBR.
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Figura 5.21: Taxa de perda de bits em função da capacidade do canal com 256 kb de

comprimento da fila para a série gerada da seqüência jurassic codificada em H.263 com

VBR.
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5.20, e em toda a faixa de capacidade exibida na Figura 5.21.

5.2.2 Análise para o Tráfego Agregado

Um tráfego agregado em um nó do núcleo da rede é, conforme já comentamos, com-

posto por um somatório de tráfegos que têm origem em fontes localizadas na camada

de acesso da rede. Assim, considerando a multiplexação de N fontes, podemos repre-

sentar a taxa do tráfego agregado resultante por

B =
N∑

i=1

Bi, (5.2.3)

onde Bi indica a taxa de transmissão de uma dada fonte i.

A carga média oferecida a um nó do núcleo da rede pode ser aferida de acordo

com o mesmo procedimento que adotamos na Seção 5.2.1. Considerando, então, a

transmissão de um tráfego agregado em um canal com capacidade W , temos que a

carga média oferecida pode ser dada por

Ao =
Bm

W
, (5.2.4)

onde Bm representa a taxa média do agregado.

Podemos reescrever a Equação 5.2.4 de modo inverso, tal qual fizemos na Equação

5.2.2, passando a obter a estimação da capacidade de um canal W quando submetido

ao oferecimento de uma carga média A0. Assim, temos que

W =
Bm

Ao

, 0 ≤ Ao ≤ 1. (5.2.5)

As representações de tráfego agregado que tomamos como exemplo foram as

definidas pelas estat́ısticas apresentadas na Tabela 5.2 e ilustradas nas Figuras 5.6 a

e b. Correspondem, respectivamente, ao caso em que cinco fontes de tráfego iniciam

a transmissão ao mesmo tempo e ao caso em ocorre o defasamento de um quadro
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para ińıcio de transmissão de cada fonte. Os traços da geração dos casos foram

apresentados nas Figuras 5.6 d e f.

Na Tabela 5.9, exibimos algumas estat́ısticas de interesse para o caso da trans-

missão com ińıcio sincronizado. A primeira linha da Tabela sumariza as estat́ısticas da

seqüência resultante do somatório das quantidades de bits por quadro das seqüências

originais, enquanto a segunda de sua geração.

Tabela 5.9: Estat́ısticas dos tráfegos agregados para o caso de ińıcio de transmissão
sincronizado e sua geração.

SEQUÊNCIA TAXAS (bits por quadro) C.O.V. PARÂMETRO

MÍNIMA MÉDIA PICO DE HURST

ORIGINAL 20.392 85.495 458.488 0,87 0,83

GERADA 16.728 89.444 474.962 0,90 0,85

Assumindo uma taxa de transmissão de 30 quadros por segundo e tomando os

valores mostrados na Tabela 5.9, temos que o tráfego agregado das seqüências originais

apresentam uma taxa média de transmissão Bm = 2.564.850 bps e uma taxa de pico

Bp = 13.754.640 bps. Por sua vez, a taxa média do tráfego gerado possui uma taxa

média Bm = 2.683.320 bps e uma taxa de pico Bp = 14.248.860 bps. Em ambos os

casos, de acordo com a Equação 5.2.5, temos que uma transmissão na taxa de pico

representa o oferecimento de uma carga A0 = 0, 19.

Embora os valores apresentados na Tabela 5.9 para a seqüência original e sua

geração sejam relativamente próximos, observamos que os valores da taxa média,

taxa de pico e parâmetro de Hurst da série gerada são maiores. Como conseqüência,

é previśıvel que a série gerada resulte perdas maiores tanto nas situações de filas

pequenas como de filas longas.

Na Figura 5.22, mostramos os resultados obtidos para a taxa de perdas de bit

em função do tamanho da fila, assumindo um canal com capacidade W = 2 Mbps.

Podemos notar, pela figura, que os resultados alcançados para filas pequenas são

bastante próximos e que a previsão de perdas maiores em toda a faixa de tamanho
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da fila para a seqüência gerada pode ser constatada.
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Figura 5.22: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal com 2

Mbps de capacidade para o caso do tráfego agregado com ińıcios sincronizados.

Considerando um sistema com tamanho de fila nulo, podemos avaliar a condição

de contorno para a alocação de capacidade de modo a garantir um QoS especificado.

Com esse propósito, exibimos na Figura 5.23 o gráfico da taxa de perdas de bits em

função da capacidade do canal em um multiplexador com tamanho da fila k = 0.

Pelos resultados mostrados, podemos observar que a série gerada apresentou valores

próximos aos da seqüência original. As curvas exibem um valor de limiar na ca-

pacidade do canal. Ao atingir o limiar, o logaritmo da taxa de perdas de bit tende a

infinito indicando a inexistência de perdas. O valor do limiar corresponde exatamente

ao valor da taxa de pico. Assim, uma alocação de capacidade assumindo o valor do

limiar representa uma alocação pelo pico.

Para o caso das transmissões dos v́ıdeo com ińıcios defasados em um quadro, obte-

mos as estat́ısticas apontadas na Tabela 5.10. Pela tabela, observamos que as taxas

média e de pico da série gerada apresentaram valores menores que os da seqüência
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Figura 5.23: Taxa de perda de bits em função da capacidade do canal com fila de compri-

mento nulo para o caso do tráfego agregado com ińıcios sincronizado.

original, mas, por outro lado, o parâmetro de Hurst resultou um valor um pouco

maior.

Tabela 5.10: Estat́ısticas dos tráfegos agregados para o caso de ińıcios defasados em
um quadro e sua geração.

SEQUÊNCIA TAXAS (bits por quadro) C.O.V. PARÂMETRO

MÍNIMA MÉDIA PICO DE HURST

ORIGINAL 21.176 85.486 284.056 0,40 0,83

GERADA 13.808 79.974 220.855 0,41 0,85

A conseqüência das taxas média e de pico serem maiores para a série gerada pode

ser observada na Figura 5.24, onde exibimos a taxa de perda do bits em função do

comprimento da fila, considerando um canal com capacidade W de 2 Mbps. Pela

figura, observamos que a série gerada origina valores próximos aos da seqüência orig-

inal nas regiões de fila pequena. Todavia, podemos notar que a seqüência gerada

apresenta perdas menores em toda a faixa de comprimento da fila. Nesse caso, a

pequena diferença do parâmetro de Hurst demonstra não ser suficiente para acarretar
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perdas maiores para a seqüência gerada em situações de filas longas.
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Figura 5.24: Taxa de perda de bits em função do comprimento da fila em um canal com 2

Mbps de capacidade para o caso do tráfego agregado com ińıcios defasados de um quadro.

Avaliando a taxa de perdas de bits em função da capacidade do canal em condições

de fila de comprimento nulo, exibimos a Figura 5.25. Em situações da carga baixa, a

série gerada apresenta resultados muito próximos da seqüência original. Contudo, à

medida que a capacidade aumenta, devido a seus valores menores de taxa média e de

pico, a série gerada implica perdas menores até as curvas atingirem a condição limite

de transmissão na taxa de pico.

5.3 Śıntese dos Resultados

Os resultados obtidos na Seção 5.1 demonstram a capacidade que nossa metodolo-

gia possui em capturar as estat́ısticas de uma dada seqüência de v́ıdeo. A compo-

nente LRD pôde ser obtida com o uso da distribuição de Pareto na definição do

tempo de permanência em cada estado. O algoritmo k+Means mostrou ser eficaz

na classificação das seqüências, determinando clusters com variações suficientemente



149

-5

-4

-3

-2

-1

 0

 0  2e+06  4e+06  6e+06  8e+06

T
ax

a 
de

 p
er

da
s 

(l
og

)

Capacidade do canal (bps)

Sequencia originalSerie gerada

Figura 5.25: Taxa de perda de bits em função da capacidade do canal com fila de compri-

mento nulo para o caso do tráfego agregado com ińıcios defasados em um quadro.

pequenas para geração de séries caracteŕısticas através do FGN, sem a ocorrência de

valores negativos. Desse modo, a análise estat́ıstica dos resultados obtidos com as

séries resultantes da modulação do FGN por Pareto ratificaram a adequação de nossa

metodologia.

Embora os histogramas e gráficos quantis-quantis mostrados na Seção 5.1 demons-

trem uma equivalência estat́ıstica entre as séries geradas e as codificadas, pudemos

observar na Seção 5.2 que podem ocorrer diferenças nos valores estimados de perdas

e recursos alocados. Contudo, pudemos verificar também que as divergências podem

ser previstas. Constatamos que enquanto as diferenças entre os momentos de primeira

ordem afetam mais em situações de filas pequenas, as diferenças entre os momentos

de segunda ordem, ou mais especificamente o parâmetro de Hurst, produzem um

impacto maior em situações de filas grandes. Desse modo, é posśıvel aferir se o

resultado obtido com nossa metodologia está sendo superestimado ou subestimado.
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A Metodologia para Caracterização de Tráfego de Vı́deo Baseada nos Momen-

tos de Primeira e Segunda Ordem proposta pode ser utilizada, portanto, como uma

ferramenta eficiente para a caracterização do tráfego de v́ıdeo e em estudos envol-

vendo alocação de recursos em redes, elaboração de regras para dimensionamento de

buffers nos comutadores das redes, predições de degradação de QoS causadas por

congestionamento e de mecanismos de controle de congestionamento.



Caṕıtulo 6

Considerações Finais

Neste caṕıtulo, tecemos nossas considerações finais sobre este trabalho. Para tal, na

Seção 6.1, comentamos acerca da relevância da metodologia que propomos. Na Seção

6.2, relacionamos as contribuições decorrentes do desenvolvimento desse trabalho.

Na Seção 6.3, apresentamos nossas conclusões. E, por fim, na Seção 6.4 indicamos

algumas sugestões para trabalhos futuros.

6.1 Relevância

Amodelagem do tráfego em redes de computadores viabiliza o estudo e a avaliação dos

sistemas computacionais, possibilitando definições de regras para dimensionamento

de buffers nos comutadores dos núcleos das redes, o escalonamento da capacidade

de tráfego nas camadas de acesso e distribuição, a configuração de parâmetros das

aplicações em concordância com os descritores estabelecidos para o tráfego e o con-

trole de congestionamento, de modo geral. A modelagem do tráfego é, portanto, de

grande importância na determinação de procedimentos para a garantia da QoS para

as aplicações dos usuários.

O tráfego proveniente da transmissão de v́ıdeo possui peculiaridades resultantes do

emprego de algoritmos de compressão e codificação, da própria dinâmica da cena, que

151
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induz uma aleatoriedade na quantidade de bits que compõe um quadro de imagem,

bem como da aleatoriedade do tempo de duração das cenas. Estas peculiaridades

afetam diretamente a definição dos descritores do tráfego relacionados às estat́ısticas

de primeira e segunda ordem. Desse modo, a utilização de modelos para a caracter-

ização de tráfego de v́ıdeo capazes de capturar as estat́ısticas de interesse é de grande

relevância para o dimensionamento das redes e o estabelecimento da QoS desejada.

A Metodologia para Caracterização de Tráfego de Vı́deo Baseada nos Momentos

de Primeira e Segunda Ordem proposta se destaca das demais pela sua flexibilidade e

adaptação às caracteŕısticas do tráfego a ser modelado. A classificação estat́ıstica ado-

tada na metodologia determina estados com variabilidade suficientemente pequena,

viabilizado o emprego de modelos tradicionais. A metodologia permite o uso de mod-

elos tanto Markovianos, como de diferenciação fracionária para geração das séries

caracteŕısticas e modulação. A variabilidade inerente às fontes de v́ıdeo pode ser ab-

sorvida na modelagem a partir de uma escolha apropriada dos processos envolvidos.

A possibilidade de uso de modelos tanto Markovianos, como de diferenciação

fracionária é um potencialidade proeminente em nossa metodologia. Tal qual Mao,

em (MAO, 2003), consideramos que os resultados apontados na literatura, no atual

estado da arte, são insuficientes para uma decisão conclusiva sobre o efeito de LRD.

Para aplicações de v́ıdeo em tempo real, podemos, então, avaliar o alcance da escala

de tempo de interesse — ETR (Engineering Timescale Range), conforme sugerido em

(MAO, 2003), e inferir sobre a utilização de modelos Markovianos ou de diferenciação

fracionária.

Além de propiciar o uso de modelos tradicionais de geração de séries temporais,

de modo a inibir a ocorrência de valores negativos, nossa metodologia é adequada

também para modelos mais avançados como, por exemplo, o Movimento Estável Fra-

cionário Linear — LSFM (Linear Fractional Stable Motion), proposto por Xiaohu et

al. em (XIAOHU; GUANGXI; YAOTING, 2003). Os resultados exibidos pelos autores
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demonstram que o LSFM consegue capturar a explosividade presente em traços de

medições de tráfego efetuada nos laboratórios da Bellcore (Telcordia). Contudo, é

observada a presença de valores negativos na série gerada. É razoável considerar que

o LSFM apresente melhores resultados se introduzido em nossa metodologia como

processo de geração de séries caracteŕısticas em estados com coeficientes de variação

menores que os da seqüência completa.

Os resultados alcançados em nossa modelagem indicaram a obtenção de uma

equivalência estat́ıstica entre a série gerada e a seqüência codificada. Porém, a me-

dida da taxa de perda de bits, em um multiplexador estat́ıstico submetido a um

tráfego de entrada caracterizado pela série gerada, mostrou que os resultados podem

ser apontados como superestimados ou subestimados. Os valores da taxa média, taxa

de pico e parâmetro de Hurst mostraram ser determinantes na produção de resultado

superestimado ou subestimado. Desse modo, pudemos constatar que uma série com

valores de estat́ısticas de primeira ordem inferiores e parâmetro de Hurst mais elevado

tende a apresentar perdas menores em situações de fila pequena e perdas maiores em

filas grandes. Potemans, que em (POTEMANS, 2003a) apresenta um modelo que

utiliza estat́ısticas de terceira ordem, por exemplo, exibe resultados onde ocorre esta

alternância de resultados superestimados e subestimados de acordo com o tamanho

da fila. Um fator que podemos destacar em nossa metodologia é que as estat́ısticas

da série gerada podem funcionar como elementos de previsão de obtenção de valores

superestimados ou subestimados para a perda de bits em função do tamanho da fila.

Pelo exposto nesta tese, verificamos, portanto que a Metodologia para Caracter-

ização de Tráfego de Vı́deo Baseada nos Momentos de Primeira e Segunda Ordem

proposta pode ser utilizada como uma ferramenta eficiente para a caracterização do

tráfego de v́ıdeo e em estudos envolvendo alocação de recursos em redes e definições

fundamentadas na taxa de perdas de bits como medida de QoS.
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6.2 Contribuições

A principal contribuição desta tese foi a definição de uma metodologia para a mode-

lagem de tráfego capaz de se adaptar às suas caracteŕısticas, incorporando a variabil-

idade encontrada em diversos tipos de tráfego, sobretudo nos provenientes de fontes

de v́ıdeo. A seguir, sintetizamos mais especificamente as contribuições realizadas ao

longo dos caṕıtulos precedentes:

• Caṕıtulo 1: Introdução

A apresentação dos fundamentos necessários e a motivação dos leitores foram

as contribuições dadas no Caṕıtulo 1. Para tal, discutimos sobre o estudo do

tráfego em redes computadores, ressaltando a importância da modelagem para a

garantia de QoS nas aplicações dos usuários. Apresentamos os conceitos de SRD

e LRD, suas conseqüências e os modelos de tráfego encontrados na literatura

que abordam as questões tanto de um, como do outro caso. Apresentamos

as principais definições envolvendo a codificação de v́ıdeo e comentamos sobre

aspectos relevantes na modelagem de tráfego de v́ıdeo.

• Caṕıtulo 2: Modelos Probabiĺısticos para Caracterização

de Tráfego

As contribuições resultantes deste caṕıtulo constituem:

1. o embasamento teórico em processos estocásticos e modelos de tráfego

tradicionais para SRD e LRD. Introduzimos os principais conceitos da teo-

ria dos processos estocásticos e as notações matemáticas utilizadas. Apre-

sentamos os modelos Markovianos MMPP e ARIMA e os de diferenciação

fracionária FBM, FGN e FARIMA;

2. as descrições e implementações de métodos de obtenção do parâmetro

de Hurst. Descrevemos e implementamos os métodos de Análise R/S,
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Variância Agregada e GPH. Os métodos foram implementados em lin-

guagem C (Análise R/S e Variância agregada) e em script RATS (GPH);

3. as implementações de modelos tradicionais para caracterização do tráfego

LRD. Os modelos foram implementados em linguagem C (FBM e FGN) e

em IDL (FBM, FGN e FARIMA).

• Caṕıtulo 3: Propriedades Estat́ısticas do Tráfego de Vı́deo

As implementações de procedimentos para medições estat́ısticas e as análises

efetuadas em seqüências de v́ıdeos foram as contribuições dadas no Caṕıtulo 3.

Desse modo, podemos destacar:

1. implementações de procedimentos para medição de estat́ısticas de primeira

e segunda ordem desenvolvidos na linguagem C;

2. implementação de procedimentos para obtenção da autocorrelação em função

da distância da variável aleatória à origem escritos na linguagem IDL;

3. análises das estat́ısticas de seqüências de v́ıdeo codificados em MPEG-2

MPEG-4 e H.263 a partir de procedimentos implementados em C, IDL e

scripts em RATS.

• Caṕıtulo 4: Metodologia para Caracterização de Tráfego

de Vı́deo

A principal contribuição desta tese está contida no Caṕıtulo 4. Podemos, então,

a seguir, enumerar as contribuições dadas:

1. descrição detalhada da Metodologia para Caracterização de Tráfego de

Vı́deo Baseada nos Momentos de Primeira e Segunda Ordem;

2. definição e implementação em linguagem C dos seguintes métodos de clas-

sificação estat́ıstica:
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– Método Baseado no Histograma;

– Método Baseado em k-Quantis;

– Método Baseado no Histograma em Torno da Mediana;

– Método Baseado em Clustering ou, mais propriamente, desenvolvi-

mento do algoritmo k+Means;

3. implementação em linguagem C do processo de modulação. O procedi-

mento implementado permite a especificação de uma modulação por Markov

ou por Pareto;

4. definição de um descritor de tráfego que incorpora as estat́ısticas relevantes

à nossa Metodologia.

• Caṕıtulo 5: Modelagem de Tráfego de Vı́deo

As contribuições dadas neste caṕıtulo envolveram a caracterização do tráfego e

a análise do impacto do tráfego nas redes de computadores. Podemos, portanto,

relacioná-las como:

1. implementação em linguagem C e scripts em R de procedimentos para

extração de histogramas;

2. implementação em scripts em Perl e R de procedimentos para elaboração

de gráficos quantis-quantis;

3. análises estat́ısticas da caracterização do tráfego de v́ıdeo pela Metodolo-

gia Multi-estados Baseada nas Estat́ısticas de Primeira e Segunda Ordem.

Utilizamos histogramas e gráficos quantis-quantis para avaliar o tráfego de

fontes individuais e tráfego agregado de v́ıdeo;

4. implementação do multiplexador estat́ıstico em linguagem C e SMPL;

5. análise do impacto do tráfego nas redes de computadores causado pela

multiplexação de tráfego de fontes individuais e de tráfego agregado de
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fontes de v́ıdeo, tomando a taxa de perdas de bits como medida de QoS.

6.3 Conclusões

A Metodologia para Caracterização de Tráfego de Vı́deo Baseada nos Momentos de

Primeira e Segunda Ordem mostrou ser uma ferramenta para modelagem de tráfego

eficiente e flex́ıvel, de modo que:

1. É capaz de representar bem as estat́ısticas do tráfego a ser modelado tanto

nos casos de baixa como de alta variação de seus valores. A avaliação das

estat́ısticas da seqüência gerada apresentaram valores relativamente próximos

aos da seqüência codificada. Testes estat́ısticos como a comparação dos his-

togramas e os gráficos quantis-quantis demonstraram a equivalência estat́ıstica

existente entre as séries geradas e as seqüencias codificadas. Medições, envol-

vendo a obtenção do erro médio absoluto percentual e o critério de informação

de Akaike, demonstraram que os processos modulados, tal qual o FGN modu-

lado por Pareto, originam melhores resultados.

2. Caracteriza bem tanto o tráfego para fontes individuais como para tráfego mul-

tiplexado. Análises efetuadas através da geração de séries representativas de

fontes individuais de v́ıdeo e de agregado de fontes mostraram a validade de

nossa metodologia em ambos os casos. As equivalências estat́ısticas foram rat-

ificadas por meio da comparação dos histogramas e do gráfico quantis-quantis.

O impacto causado nas redes de computadores quando submetidas a um tráfego

proveniente de fontes individuais e agregado de fontes foi avaliado através da

simulação de um multiplexador estat́ıstico. Os resultados obtidos revelaram que

a metodologia pode apresentar resultados superestimados ou subestimados, mas

previśıveis.
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3. Não é restrito a um determinado padrão de codificação. Nossa metodologia

é baseada nas estat́ısticas de da seqüência codificada de modo transparente

ao algoritmo de compressão e codificação utilizado. Foram realizadas gerações

de séries representativas de seqüências codificadas em MPEG-2, MPEG-4 e

H.263. Em todos os casos a metodologia capturou as estat́ısticas de interesse

da seqüência codificada.

4. É parcimonioso nos casos em que são determinados processos de geração de

séries caracteŕısticas e de modulação também parcimoniosos. A quantidade de

estados estabelecidos pelo procedimento de classificação estat́ıstica pode tornar

o modelo não parcimonioso. Contudo, em todos os casos analisados, o modelo

manteve-se parcimonioso.

6.4 Extensões e Trabalhos Futuros

Como extensão ao trabalho desenvolvido nesta tese, a t́ıtulo de trabalhos futuros,

vislumbramos a execução dos seguintes trabalhos:

• Utilização da medida de Alcance Semi-Interquartil — SQIR (Semi-

Interquartile Range) como critério de parada do algoritmo k+Means

O coeficiente de variação é definido como critério de parada no algoritmo k+Means.

Segundo Jain, em (JAIN, 1991), o uso do coeficiente de variação como medida

de variabilidade é indicado nos casos em que a distribuição é simétrica uni-

modal. Nos demais casos, o autor considera mais apropriada a utilização do

SQIR. Desse modo, sugerimos que seja avaliado o uso do SQIR como critério de

parada do algoritmo k+Means e seus resultados comparados com os alcançados

com o coeficiente de variação.
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• Avaliação do Taxa de Quadros Danificados e Perdidos na Multi-

plexação de Fontes de Vı́deo

Os resultados mostrados nesta tese exibiram a taxa de perda de bits como

métrica associada a QoS. A implementação do multiplexador estat́ıstico per-

mite também a obtenção da taxa de quadros que são perdidos e da taxa de

quadros danificados. Quadros danificados são aqueles que chegam incompletos

ao sistema devido à perda de bits. Um trabalho futuro, portanto, é mostrar os

resultados alcançados em termos dessas taxas.

• Avaliação da Variação do Atraso na Multiplexação de Fontes de Vı́deo

Em aplicações de tempo real, sobretudo as que envolvem voz e v́ıdeo, a variação

do atraso (jitter) é uma importante medida de QoS. A medição do jitter não foi

inclúıda na implementação de nosso multiplexador. Sua inclusão é, portanto,

uma extensão em potencial para trabalhos posteriores.

• Avaliação da Distribuição do Comprimento da Fila na Multiplexação

de Fontes de Vı́deo

A distribuição do comprimento da fila é a medida de desempenho para sistemas

de filas infinitas bastante utilizada na literatura. O multiplexador estat́ıstico

que implementamos é capaz de avaliar esta medida. Um estudo dos resultados

decorrentes da medida da distribuição do comprimento da fila é, portanto, uma

extensão que vislumbramos ao trabalho que já desenvolvemos.

• Avaliação da Influência do Método de Estimação do Parâmetro de

Hurst

O impacto causado nas redes de computadores quando submetidas a um tráfego

com caracteŕısticas de LRD é proporcional ao valor do parâmetro de Hurst em

situações de filas grandes. Em nosso trabalho, utilizamos os métodos da Análise
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R/S, Variância Agregada e GPH. Um trabalho futuro resultante é, então, a

avaliação dos resultados obtidos com diversos métodos, incluindo os métodos

do Periodograma Suavizado e o baseado em ondaletas e o método via Árvore

Cruzada.

• Avaliação de Resultados Decorrentes da Utilização de Diferentes Pro-

cessos de Geração de Séries Caracteŕısticas e de Modulação

Nossa metodologia é flex́ıvel, permitindo a composição de diferentes tipos de

processos estocásticos para geração de séries caracteŕısticas e modulação. Desse

modo, apontamos como trabalho futuro, a comparação dos resultados obtidos

com diferentes composições de processos.
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Dispońıvel on-line em http:www.eetimes.com/story/OEG20011112S0042.

KOKOSZKA, P. S.; TAQQU, M. S. The Asymptotic Behavior of Quadratic Forms

in Heavy-tailed Strongly Dependent Random Variables. Stochastic Processes and

Their Applications, 1997.

KUROSE, J.; ROSS, K. Computer networks: a top down approach featuring the

Internet. [S.l.]: Addison Wesley, 2000.

LAU, W.-C. et al. Self-Similar Traffic Generation: The Random Midpoint

Displacement Algorithm and Its Properties. In: Proc. IEEE ICC’95. Seattle, WA:

[s.n.], 1995.



168

LAU, W.-C. et al. Self-Similar Traffic Parameter Estimation: A Semi-Parametric

Periodogram-Based Algorithm. In: Proceedings IEEE Globecom’95. Singapore:

[s.n.], 1995.

LE-NGOC, T.; SUBRAMANIAN, S. N. A pareto-modulated Poisson process

(PMPP) model for long-range dependent traffic. Computer Communications, n. 23,

p. 123–132, 2000.

LELAND, W. E. et al. On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic (Extended

Version). IEEE/ACM Transactions on Networking, v. 2, n. 1, p. 1–15, feb 1994.

LELAND, W. E.; WILSON, D. V. High Time-Resolution Measurement and Analysis

of LAN Traffic: Implications for LAN Interconection. In: Proceedings IEEE

INFOCOM’91. [S.l.: s.n.], 1991. p. 1360–1366.

LIKHANOV, N.; TSYBAKOV, B.; GEORGANAS, N. D. Analysis of an ATM

Buffer with Self-Similar (“Fractal”) Input Traffic. In: Proc. IEEE INFOCOM’95.

Boston: [s.n.], 1995. INFOCOM BEST PAPER AWARD.

LINDE, Y.; BUZO, A.; GRAY, R. M. An Algorithm for Vector Quantizer Design.

IEEE Transctions on Communications, COM-28, n. 1, p. 84–95, January 1980.

LU, Y. Q.; PETR, D. W.; FROST, V. S. Survey of Source Modeling Techniques for

ATM Networks. [S.l.], Sep 1993.

LUCANTONI, D. M. New result on the single server queue with a batch markovian

arrival process. Stochastic Models, v. 7, n. 1, p. 1 – 46, jan. 1991.

LUCANTONI, D. M.; MEIER-HELLSTERN, K. S.; NEUTS, M. F. A single server

queue with server vacation and a class of non-renewal arrival processes. Journal of

Applied Probability, p. 676 – 705, set. 1990.

LUCANTONI, D. M.; NEUTS, M. F.; REIBMAN, A. R. Methods for Performance

Evaluation of VBR Video Traffic Models. IEEE/ACM Transaction Networking,

v. 2, n. 2, p. 679–705, 1994.



169

LUCANTONI, D. M.; RAMASWAMI, V. Efficient algorithms for solving the

non-linear matrix equations arising in phase type queues. Stochastic Models, v. 1,

p. 29 – 51, 1985.

MACCLAVE, J. T.; BENSON, P. G.; SINCICH, T. A First Course in Business

Statistics. [S.l.]: Prentice Hall, 2001.

MACDOUGALL, M. H. Simulating computer systems techniques and tools. [S.l.]:

Computer Systems Series, The MIT Press, 1987.

MANDELBROT, B.; WALLIS, J. Some Long-Run Properties of Geophysical

Records. Water Resources Research, v. 5, n. 2, p. 321–340, 1969.

MANDELBROT, B. B. Long-Run Linearity, Locally Gaussian Processes, H-Spectra

and Infinite Variances. Intern. Econom. Rev., v. 10, p. 82–113, 1969.

MANDELBROT, B. B. A Fast Fractional Gaussian Noises. Water Resources

Research, v. 7, p. 543–553, 1971.

MANDELBROT, B. B. The Fractal Geometry of Nature. [S.l.]: W. H. Freeman,

1982.

MANDELBROT, B. B.; NESS, J. W. V. Fractional Brownian Motions, Fractional

Noises and Applications. SIAM Rev., v. 10, p. 422–237, 1968.

MANDELBROT, B. B.; WALLIS, J. R. Computer Experiments with Fractional

Gaussian Noises. Water Resources Research, v. 5, p. 228–267, 1969.

MAO, G. Finite timescale range of interest for self-similar traffic measurements,

modelling and performance analysis. In: The 11th IEEE International Conference

on Networks, 2003. ICON2003. [S.l.: s.n.], 2003. p. 7 – 12.

MENASCE, D. A.; ALMEIDA, V. A. F.; DOWDY, L. W. Capacity Planning and

Performance Modelling. [S.l.]: Prentice-Hall, Inc., 1994.

MILLS, T. C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. [S.l.]:

Cambridge University Press, 1993.



170

MIN, G.; OULD-KHAOUA, M. A performance model for wormhole-switched

interconnection networks under self-similar traffic. IEEE Transactions on

Computers, v. 53, p. 601 – 613, May 2004.
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TAQQU, M. S.; TEVEROSKY, V.; WILLINGER, W. Estimator for Long-Range

Dependece: an empirical study. Fractals, v. 3, p. 785–788, 1995.

TATIPAMULA, M.; KHARNABISH, B. Multimedia Communications Networks:

technologies and services. [S.l.]: Artech House, 1998.

TICKOO, O.; SIKDAR, B. On the impact of IEEE 802.11 MAC on traffic

characteristics. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, v. 21, p. 189 –

203, February 2003.

WANG, L.; ZHUANG, W. Call admission control for self-similar data traffic in

cellular communications. In: GLOBECOM ’03 - IEEE Global Telecommunications

Conference. [S.l.: s.n.], 2003. v. 2, p. 982 – 986.



175

WATAGODAKUMBURA, C.; JENNINGS, A.; SHENOY, N. Absolute effects

of aggregation of self-similar traffic on quality of service parameters. In: First

International Symposium on Control, Communications and Signal Processing. [S.l.:

s.n.], 2004. p. 511 – 514.

WEGNER, T.; TYLER, B. Criando Fractais. 2 ed. [S.l.]: Axcel Books, 1995.

WEI, W. W. S. Time Series Analysis. [S.l.]: Addison-Wesley Publishing Company,

1990.

WILLINGER, W. et al. Long-Range Dependence and Data Network Traffic. In:

DOUKHAN, P.; OPPENHEIM, G.; TAQQU, M. S. (Ed.). Theory and Applications

of Long-Range Dependence. [S.l.]: Birkhäuser, 2003. p. 371 – 407.
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