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ResumoResumoResumoResumo    
 

Diversas abordagens de diferenciação de serviços já foram propostas com o intuito de 

oferecer Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) na Internet. No entanto, ainda 

hoje o paradigma vigente é o do serviço de “melhor esforço” do protocolo IP, que trata 

igualmente todos os tipos de tráfego da rede, independente de seus requisitos. Os 

motivos para a não implantação de QoS na Internet são variados. Por exemplo, devido à 

complexidade dos mecanismos de QoS, ainda são discutidas as vantagens de 

disponibilizar tais mecanismos ao invés de simplesmente aumentar a capacidade da 

rede, já que os resultados podem se mostrar equivalentes em determinadas situações. 

Por esses motivos, algumas pesquisas em diferenciação de serviços estão 

mudando de abordagem, sendo direcionadas para criação de mecanismos destinados a 

prover Serviços não-Eletivos. O objetivo dos Serviços não-Eletivos é melhorar o 

desempenho de aplicações de tempo real (por exemplo, multimídia interativa), 

oferecendo baixo atraso relativo às custas de um aumento na taxa de descarte de 

pacotes. Dessa forma, a vazão do tráfego restante não é afetada, proporcionando uma 

equivalência entre as classes de serviço, ao contrário do que é visto nas abordagens 

tradicionais de QoS. Algumas propostas têm sido apresentadas para implementar 

Serviços não-Eletivos. No entanto, esses modelos são, em geral, baseados em 

mecanismos relativamente complexos de gerenciamento de filas e escalonamento de 

pacotes ou requerem o “ajuste fino” de seu funcionamento.  

Este trabalho propõe um mecanismo do tipo não-Eletivo denominado IOPQ 

(In/Out Priority Queue), que alia simplicidade e flexibilidade. A fila IOPQ preserva as 

características que diferenciam os Serviços não-Eletivos — implantação simplificada e 

baixa sobrecarga operacional —, podendo ainda ser adaptado a cenários de uso 

variados. Foram conduzidos experimentos com o propósito de avaliar o desempenho do 

mecanismo proposto, realizados sob a forma de simulações com a ferramenta ns-2. 

Diversos cenários foram avaliados e os resultados demonstraram a capacidade do 

mecanismo proposto em oferecer serviços do tipo não-Eletivo. 

Palavras-chave: Qualidade de Serviço, Serviços não-Eletivos, Avaliação de 

Desempenho. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

Recent Internet research has been the scene for a number of Quality of Service (QoS) 

proposals. However, the best effort paradigm continues to be the only forwarding 

mechanism available in public IP networks and Intranets. The reasons for this are wide 

ranging. Most of the proposals are seen to be complex, difficult to provision and 

control. Furthermore, most providers still see in network resource over provisioning a 

simpler and more effective approach.  

 Recently there has been a number of works, in an attempt to deal with the 

problem, based on the new concept of non-elevated services. These refer to the creation 

of different by equivalent services where, for example, multimedia applications may 

suffer lower delays to the detriment of higher packet loss rates. Unlike traditional QoS 

mechanisms, in non-elevated services the remaining bandwidth resources are not 

affected, giving equivalent treatment to different service classes.  Different non-elevated 

proposals have been made and implemented with the combination of complex queue 

management and scheduling techniques. Similarly to other mechanisms, they require a 

great deal of fine-tuning efforts to get the desired services setup properly. 

This work presents a simple and yet very flexible new non-elective queueing 

mechanism, namely IOPQ (In/Out Priority Queue). IOPQ maintains service 

differentiation obtained by other non-elevated mechanisms while offering very low 

operational overhead, as well as the ability to emulate a large number of non-elevated 

services. IOPQ benefits have been validated using the network simulation environment 

ns-2 under a number of scenarios. 

Keywords: Quality of Service, non-Elevated Services, Performance 

Evaluation. 
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Capítulo 1  

 
Introdução 
 

 

Obter serviços com qualidade na Internet de forma economicamente atraente é algo que 

vem sendo perseguido tanto por operadoras de serviços quanto por usuários. Esse 

interesse esbarra atualmente em obstáculos técnico-administrativos derivados da 

complexidade dos mecanismos de QoS, que é potencializada pela organização 

descentralizada da Internet atual. Esta dissertação aborda uma alternativa leve aos 

mecanismos tradicionais de QoS, os Serviços não-Eletivos, propondo um mecanismo 

capaz de prover serviços desse tipo.  

1.1.1.1.1.1.1.1.    MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    

Algumas abordagens de diferenciação de serviços já foram propostas com o intuito de 

implantar Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) na Internet comercial [1][2]. 

No entanto, ainda hoje o paradigma vigente na Internet é o do serviço de melhor 

esforço, no qual os pacotes de todos os tipos de usuários e aplicações são tratados 

igualmente. Esse tipo de serviço é indiferente aos requisitos dos fluxos que trafegam 

pela rede (vazão, atraso, taxa de descarte). Esse comportamento influencia tanto o 

funcionamento da rede como o modelo de negócio das empresas que exploram o serviço 

de tráfego de dados, uma vez que dificulta a venda de serviços com maior valor 

agregado. 

Existem diversos motivos para que, ainda hoje, QoS não seja uma realidade na 

Internet, embora as discussões sobre o tema tenham iniciado há mais de dez anos. Ainda 
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se discute, por exemplo, os benefícios de disponibilizar mecanismos de gerenciamento 

dos recursos (isto é, mecanismos de QoS) devido a seu impacto na operação da rede. 

Argumenta-se que simplesmente aumentar a capacidade da rede é suficiente para 

oferecer o desempenho esperado pelos usuários (QoS versus Superaprovisionamento) 

[3], o que é verdade somente em determinados casos. 

Um dos empecilhos para a implantação de serviços baseados em QoS é a 

exigência de que todos os roteadores no caminho entre fonte e destino (caminho fim a 

fim) implementem corretamente os serviços para que os resultados estejam de acordo 

com as garantias oferecidas aos usuários. Essa característica mostra-se um obstáculo 

técnico e administrativo à implantação de QoS na Internet, já que a Internet é uma rede 

heterogênea formada por diversos domínios administrativos com interesses e modelos 

de negócio diferentes (provedores de acesso, provedores regionais e de backbone, por 

exemplo).  Da mesma forma que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco, um 

único domínio mal configurado seria capaz de invalidar o esforço dos demais em 

implantar um serviço avançado de QoS, uma vez que as garantias fim a fim oferecidas 

às aplicações seriam perdidas. 

Experiências na Internet2, cujo controle é mais centralizado do que na Internet 

comercial, comprovam a complexidade da tarefa de implantar QoS em uma rede de 

porte global. O serviço de circuito virtual sobre IP da Internet2, o QBone Premium 

Service (QPS) [4],  foi descontinuado por motivos que incluem, além da dificuldade de 

implantação integral,  também a falta de aplicações avançadas (isto é, falta de demanda) 

e a falta de suporte pelos fabricantes [5].  

Como já mencionado, a complexidade dos mecanismos tradicionais de QoS 

dificulta sua disseminação na Internet. Ao mesmo tempo, pode-se concluir, pela 

experiência na Internet2, que aplicações avançadas com requisitos rígidos de QoS, para 

as quais tais mecanismos seriam realmente necessários, provavelmente não serão a regra 

na grande rede. A evolução da Internet sempre privilegiou soluções práticas para 

problemas imediatos. Enquanto isso, as abordagens tradicionais de QoS pregam uma 

revolução cujos resultados podem ficar aquém das expectativas.  

Por esses motivos, algumas pesquisas em diferenciação de serviços estão 

mudando de abordagem, sendo direcionadas para criação de mecanismos destinados a 
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prover Serviços não-Eletivos (Non-Elevated Services) [6][7][8][9]. O objetivo comum 

dos serviços não-eletivos é melhorar o desempenho de aplicações em tempo real (por 

exemplo, multimídia interativa e jogos on-line), oferecendo baixo atraso relativo às 

custas de um aumento na taxa de descarte de pacotes, dessa forma não prejudicando a 

vazão do restante do tráfego.  

Os Serviços não-Eletivos oferecem garantias fracas de QoS, isto é, em geral não 

é possível estipular, de forma relativa ou absoluta, valores para o atraso e/ou taxa de 

descarte de cada tipo tráfego.  As diferentes classes de serviços recebem um tratamento 

“diferente mas igual” no sentido de que não há classes melhores que as outras. Todas as 

classes se beneficiam ao serem tratadas diferentemente de acordo com seu requisito 

mais importante: atraso ou vazão. 

Os mecanismos que implementam Serviços não-Eletivos são em geral 

aprimoramentos do serviço de melhor esforço que procuram incorporar as qualidades 

que o tornaram o paradigma corrente da Internet. Uma das vantagens desses serviços 

está na sua facilidade de implantação, que pode ocorrer de maneira incremental, 

diferente das abordagens tradicionais de QoS que, conforme mencionado anteriormente 

exigem que todos os roteadores implementem o novo serviço. À medida que mais 

roteadores passam a oferecer os Serviços não-Eletivos, melhora-se a qualidade de 

serviço percebida pelo usuário final.  

O fato de não haver classes de serviços essencialmente melhores umas que as 

outras torna desnecessário o condicionamento do tráfego. Com isso, o impacto da 

implantação desses serviços sobre a infra-estrutura da rede é pequeno quando 

comparado a abordagens tradicionais, tais como Serviços Integrados (IntServ) [1] e 

Serviços Diferenciados (DiffServ) [2]. A utilização de serviços como IntServ e DiffServ 

pressupõe um modelo de cobrança diferenciado. Para evitar a saturação dos serviços 

especiais, tarifas mais altas são cobradas dos usuários desses serviços, tornando 

necessária a presença de mecanismos para controlar e contabilizar o volume de tráfego 

gerado por eles. 

Ao contrário, os Serviços não-Eletivos não afetam o modelo de negócio das 

operadoras, permitindo que seja mantida a “tarifa plana”, isto é, todos os usuários 

pagam um mesmo valor fixo. Configura-se, por fim, um cenário de benefício mútuo 
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para usuários de aplicações de tempo real/interativas e para “consumidores de banda”, 

no qual nenhum usuário é favorecido (ou prejudicado) ou precisa pagar mais pelo 

serviço. 

Algumas propostas têm sido apresentadas para implementar Serviços não-

Eletivos, tais como Alternative Best Effort (ABE) [6], Best Effort Differentiated 

Services (BEDS) [7] e Equivalent Differentiated Services (EDS) [8]. No entanto, esses 

modelos são, em geral, baseados em mecanismos relativamente complexos de 

gerenciamento de filas e escalonamento de pacotes. Quando não, esses serviços 

requerem o “ajuste fino” de seu funcionamento pela configuração nem sempre trivial de 

determinados parâmetros. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Proposta e ObjetivosProposta e ObjetivosProposta e ObjetivosProposta e Objetivos    

Tendo em vista o cenário apresentado, nesta dissertação é proposto um mecanismo cujo 

objetivo é prover Serviços não-Eletivos na Internet. Esse mecanismo foi chamado de 

fila IOPQ (In/Out Priority Queue). A fila IOPQ busca manter a simplicidade do modelo 

de melhor esforço, tanto conceitualmente quanto do ponto de vista operacional, sendo 

este seu maior diferencial. Outro diferencial é a flexibilidade do mecanismo, que o 

habilita a prover serviços diversos, indo além dos serviços do tipo não-eletivo, ainda 

assim mantendo sua simplicidade de uso.  

Por meio de simulações, foram conduzidas avaliações de desempenho com o 

objetivo de demonstrar a efetividade da fila IOPQ em prover serviços do tipo não-

eletivo. Nessas avaliações, foi comparado o desempenho da fila IOPQ com o do 

mecanismo ABE [6], que figura como a proposta mais consolidada dentre os Serviços 

não-Eletivos. Também foram avaliados outros dois cenários de interesse: no primeiro, o 

serviço de melhor esforço coexiste com um serviço do tipo “pior que o melhor esforço” 

(Lower than Best Effort, LBE), e no cenário seguinte, com um serviço do tipo 

“premium” sem garantias (ou Higher than Best Effort, HBE).  

1.3.1.3.1.3.1.3.    Organização da DissertaçãoOrganização da DissertaçãoOrganização da DissertaçãoOrganização da Dissertação    

Nesta introdução foram apresentados a motivação, a proposta e os objetivos do trabalho 

realizado. O restante da dissertação está organizada como descrito a seguir.  
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O Capítulo 2 apresenta os trabalhos relacionados nas áreas de QoS e Serviços 

não-Eletivos, além de tópicos relacionados, tal como Gerenciamento Ativo de Filas 

(Active Queue Management, AQM). 

No Capítulo 3 é descrito o mecanismo proposto. São apresentados os serviços 

que o mecanismo é capaz de oferecer e suas aplicações. Também são descritas variações 

do mecanismo básico e suas implicações no desempenho dos serviços. 

No Capítulo 4 é descrita a avaliação de desempenho conduzida com o objetivo 

de validar o mecanismo proposto. Foi avaliado o cenário típico dos Serviços não-

Eletivos (duas classes “diferentes mas iguais”) como também outros cenários de uso 

(serviços LBE e HBE), visando explorar a versatilidade do mecanismo. Os resultados 

dessas avaliações são apresentados e discutidos nesse capítulo. 

O Capítulo 5 conclui esta dissertação, apresentando as principais contribuições e 

indicações de trabalhos futuros. 



 

Capítulo 2  

 
Trabalhos Relacionados 
 

 

Este capítulo inicia com uma revisão dos conceitos e mecanismos relacionados ao 

controle de congestionamento e escalonamento de pacotes em redes IP. Essa revisão é 

seguida por uma discussão sobre o serviço atual da Internet e os motivos que iniciaram 

a busca por meios de se obter serviços de melhor qualidade da rede. É descrita a 

proposta do Gerenciamento Ativo de Filas, que visa melhorar o desempenho geral da 

rede. Os conceitos relacionados à Qualidade de Serviço são apresentados em seguida, 

junto às abordagens de QoS mais relevantes e aos fatores que dificultaram sua adoção 

na Internet. Por fim, é introduzida a idéia dos Serviços não-Eletivos. São descritos os 

trabalhos mais importantes nesse campo, suas contribuições e limitações. 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Gerenciamento de Fila e Escalonamento de PacotesGerenciamento de Fila e Escalonamento de PacotesGerenciamento de Fila e Escalonamento de PacotesGerenciamento de Fila e Escalonamento de Pacotes    

Uma situação de congestionamento ocorre quando uma interface de saída de um 

roteador recebe pacotes a uma taxa superior à capacidade do enlace. Simplesmente 

descartar os pacotes excedentes pode conduzir à subtilização do enlace nos momentos 

em que o tráfego for menos intenso. A solução adotada consiste em armazenar os 

pacotes excedentes em memória (buffers) para que sejam transmitidos nos períodos de 

ociosidade do enlace, melhorando a sua utilização. Esse processo é conhecido como 

controle de congestionamento, e envolve duas classes de algoritmos: algoritmos de 

gerenciamento de filas e algoritmos de escalonamento de pacotes [10]. 
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2.1.1. Gerenciamento de Fila 

Os algoritmos de gerenciamento de fila lidam com as decisões de quando e quais 

pacotes descartar. Esses algoritmos podem basear essa decisão nos mais variados 

critérios, respeitando sempre o limite físico de memória disponível. A seguir são 

descritas algumas abordagens de políticas de gerenciamento de filas: 

• Drop Tail [11]: algoritmo mais simples de gerenciamento de memória e 

contenção de congestionamento. Dado que a fila está cheia (não há espaço 

em memória para o pacote), o novo pacote é simplesmente descartado. A 

política Drop Tail não distingue fluxos ou classes, o que torna sua 

implementação bastante simples. Também não realiza medidas proativas no 

sentido de evitar o congestionamento (isto é, evitar o preenchimento da fila). 

As conseqüências da utilização dessa política de descarte são discutidas nas 

Seções 2.2 e 2.3. 

• Drop from Front: foi proposta em [12] com foco no desempenho do 

protocolo TCP sobre redes ATM (Asynchronous Transfer Mode). A política 

Drop from Front define que, estando a fila cheia, o pacote mais à frente da 

fila (mais próximo de ser encaminhado) seja descartado dada à chegada de 

um novo pacote. São descartados os pacotes que permaneceram mais tempo 

na fila, enquanto pacotes novos são privilegiados. Esse comportamento 

permite às fontes TCP detectarem o congestionamento mais rapidamente se 

comparado ao uso da política Drop Tail (ver Apêndice A).  

• Random Drop (RD) [13]: segundo essa política, um pacote da fila é 

escolhido aleatoriamente para ser descartado na chegada de novo pacote 

como medida de contenção do congestionamento. Seu uso pode melhorar a 

justiça entre fluxos TCP, porém, sem ganho de desempenho significativo 

[14]. 

• Early Random Drop (ERD) [13]: aprimoramento da política Drop Tail, essa 

política usa uma abordagem simples na tentativa de evitar o 

congestionamento. A partir de um limite pré-definido de ocupação da fila, o 

roteador passa a descartar pacotes novos com uma probabilidade fixa 

configurável, como forma de sinalizar as fontes da possibilidade de 
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congestionamento. Não há descarte quando a ocupação da fila está abaixo 

desse limite.  

• Random Early Detection (RED) [10][15]: evolução da política ERD na qual 

a probabilidade de descarte aumenta de acordo com a ocupação (média) da 

fila.  

Na Seção 2.3 é apresentada uma discussão sobre os problemas do uso de 

políticas de contenção de congestionamento sobre o tráfego da Internet. Nessa seção 

também são dados mais detalhes sobre a política RED, proposta para lidar com esses 

problemas. Mais detalhes sobre políticas de gerenciamento de filas para redes IP e ATM 

podem ser encontrados em [11]. 

2.1.2. Escalonamento de Pacotes 

O escalonamento de pacotes diz respeito à escolha de qual pacote em memória deve ser 

transmitido no momento em que o enlace se torna ocioso1. Normalmente não envolve 

preempção, isto é, não é interrompida a transmissão de um pacote. Um algoritmo de 

escalonamento pode ser conservativo (work conserving) ou não-conservativo (non-work 

conserving). Com um algoritmo conservativo, o enlace não fica ocioso caso existam 

pacotes esperando na fila. Algoritmos não-conservativos podem, em determinados 

instantes e de acordo com critérios específicos, deixar o enlace ocioso mesmo com 

pacotes aguardando na memória [16].  

Diversas disciplinas de escalonamento já foram propostas. A seguir são descritas 

as disciplinas mais facilmente encontradas em roteadores comerciais [17]: 

• First-In, First-Out (FIFO) ou First-Come, First-Served (FCFS): disciplina 

mais elementar, trata igualmente todos os pacotes, colocando-os em uma 

única fila que é servida segundo sua ordem de chegada. Tem a simplicidade 

como principal vantagem, o que permite que seja implementada de forma 

eficiente em roteadores com enlaces de alta capacidade. Sua principal 

desvantagem é a forma como lida com pacotes de diferentes aplicações, não 

permitindo que recebam tratamentos diferenciados. 

                                                           
1
 Por ocioso pode-se entender que um pacote terminou de ser transmitido e o enlace 

está pronto para transmitir o próximo. 
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• Priority Queueing (PQ): os pacotes são dispostos em diferentes filas de 

acordo com uma classificação prévia. A cada fila é associada uma prioridade 

de forma que uma fila só será servida se as filas com prioridade superior 

estiverem vazias. A disciplina PQ é a forma mais rudimentar de proporcionar 

diferenciação de serviços, servindo de base para outras disciplinas. A 

desvantagem desse mecanismo está na possibilidade de estagnação do 

tráfego de baixa prioridade caso haja uma quantidade excessiva de tráfego de 

prioridades mais elevadas, resultado da falta de mecanismos de regulação do 

tráfego. 

• Fair Queueing (FQ) [18]: tem como objetivo proporcionar a divisão justa da 

capacidade do enlace entre os fluxos, evitando que fluxos em rajadas 

consumam mais recursos que a parcela destinada a eles. Os pacotes são 

classificados e dispostos em filas individuais por fluxo. As filas são servidas 

em ordem circular (round robin), sendo transmitido um pacote de cada fila 

por vez. A principal vantagem da disciplina FQ está na sua capacidade de 

isolar os fluxos, impedindo que fluxos “irresponsáveis” prejudiquem os 

demais. A disciplina FQ, no entanto, não lida adequadamente com fluxos 

que possuam requisitos de vazão diferentes. Uma limitação prática está na 

dificuldade de classificar os pacotes em fluxos, o que pode envolver a 

consulta a campos de camadas superiores. 

• Weighted Fair Queueing (WFQ) [19][20]: baseada na disciplina FQ, permite 

que fluxos com requisitos diferentes de vazão sejam tratados mais 

adequadamente. Isso é feito através da atribuição de pesos aos fluxos que 

definem como a capacidade do enlace será divida entre eles. A disciplina 

WFQ também permite que os pacotes possuam tamanhos variados (enquanto 

a disciplina FQ assume que os pacotes de todos os fluxos possuem o mesmo 

tamanho), o que proporciona uma divisão mais justa da capacidade do 

enlace. No entanto, essa característica também torna sua implementação 

complexa e pouco eficiente, fazendo com que sua utilização seja viável 

apenas em roteadores com enlaces de baixa capacidade. 

• Weighted Round Robin (WRR) [21]: na estratégia WRR, os pacotes são 

separados em filas servidas de forma circular. Pesos são associados às filas 
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de forma que a quantidade de pacotes de uma fila servidos por rodada 

depende desse peso. Essa estratégia possui implementação eficiente, no 

entanto, não proporcionam a divisão justa do enlace quando os pacotes dos 

fluxos possuem tamanhos diferentes.  

• Class Based Queueing (CBQ) [22]: é uma abordagem que combina filas de 

prioridades e escalonamento WRR para proporcionar a divisão da 

capacidade do enlace. Com a fila CBQ, é possível especificar uma hierarquia 

de classes de serviço (filas), com o próprio enlace como raiz dessa 

hierarquia. A cada classe podem ser atribuídos uma prioridade e um peso. O 

peso corresponde ao percentual do enlace  alocado para aquela classe (a raiz 

tem percentual 100). As classes são servidas hierarquicamente de acordo 

com as prioridades. Classes de mesma prioridade e no mesmo nível da 

hierarquia são servidas utilizando escalonamento WRR. 

• Deficit Weighted Round Robin (DWRR) [23]: tem o objetivo de superar as 

limitações das disciplinas WRR e WFQ. Essa disciplina proporciona a 

divisão justa (ou ponderada) da capacidade do enlace entre fluxos com 

pacotes de tamanhos diferentes, ao contrário da disciplina WRR. É menos 

complexa que a disciplina WFQ, possibilitando sua implementação em 

hardware, e conseqüentemente, sua utilização em roteadores de alta 

capacidade. A disciplina DWRR é capaz de proporcionar proteção e divisão 

justa entre classes, porém não protege fluxos dentro de uma mesma classe. 

Isto pode ser um problema em roteadores no núcleo de grandes redes IP, 

como a Internet, já que esses roteadores têm que lidar com agregados de 

tráfego uma vez que tratar fluxos individuais é inviável. 

Diversas outras abordagens de escalonamento podem ser encontradas na 

literatura, por exemplo: Worst Case Fair Weighted Fair Queueing (WF2Q) [24], Self 

Clocked Fair Queueing [25], Start-Time Fair Queueing [26],  Stop and Go Queueing 

[27]. Outros algoritmos estão relacionados em [16]. 



Capítulo 2 – Trabalhos Relacionados  20 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.    O Serviço de Melhor EsforçoO Serviço de Melhor EsforçoO Serviço de Melhor EsforçoO Serviço de Melhor Esforço    

A arquitetura de protocolos da Internet é construída sobre o serviço de entrega de 

pacotes fim a fim não confiável oferecido pelo protocolo IP (Internet Protocol) [28]. O 

mecanismo de encaminhamento de pacotes do protocolo IP segue um modelo simples e 

robusto, principal motivo para a adoção do protocolo na Internet. Esse modelo, 

conhecido como melhor esforço (Best Effort, BE), não oferece garantias quanto à 

integridade dos pacotes, à ordem de chegada, ou mesmo se os pacotes serão entregues 

de fato.  

Quando um pacote adentra o roteador, é feita uma consulta à tabela de rotas, de 

onde se obtém o próximo destino do pacote. O pacote é então disposto na fila associada 

à interface correspondente a esse destino. A política de gerenciamento de fila 

empregada universalmente é a “Drop Tail”, enquanto o algoritmo de escalonamento 

típico é o FIFO. Combinados, esses dois algoritmos definem o tratamento oferecido 

pelo serviço de melhor esforço. A simplicidade desses algoritmos é a principal razão de 

sua utilização, pois permite que sejam implementados de forma eficiente. Esquemas 

mais sofisticados de escalonamento de pacotes e gerenciamento de fila estão disponíveis 

na maioria dos roteadores comerciais (ver Seção 2.1) [29][30], porém, raramente são 

usados na prática devido a sua complexidade e a perda de desempenho que provocam 

nos roteadores. 

O modelo de melhor esforço trata igualmente  todos os tipos de tráfego, 

independente do usuário ou aplicação que o gerou. Para as aplicações que fazem uso 

desse serviço, o requisito para o tempo de entrega dos pacotes deve ser “assim que 

possível” (as soon as possible, ASAP) e para a vazão, “o quanto for possível” (as much 

as possible, AMAP) [31]. Aplicações que requisitem mais vazão e aquelas com 

restrições sobre o atraso são tratadas como uma única classe de aplicação (tratamento 

ASAP e AMAP), o que pode refletir em baixo desempenho para ambas. Também não 

permite que sejam oferecidos serviços de mais alta qualidade, destinados a aplicações 

críticas ou usuários com maior disponibilidade financeira. Esses são alguns dos motivos 

que deram início à busca por mecanismos que melhorassem a qualidade do serviço 

oferecida pela Internet. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.    Gerenciamento Ativo de FilasGerenciamento Ativo de FilasGerenciamento Ativo de FilasGerenciamento Ativo de Filas    

O Gerenciamento Ativo de Filas (Active Queue Management, AQM) [10] tem o 

objetivo de melhorar a qualidade de serviço oferecido pela rede de forma geral. 

Argumenta-se que o serviço corrente de melhor esforço somado ao mecanismo de 

controle de congestionamento do protocolo TCP (protocolo de transporte mais 

difundido na Internet, ver Apêndice A) podem conduzir a uma diminuição no 

desempenho da rede. O problema está na forma como é realizado o gerenciamento de 

filas atualmente, que em determinadas situações, pode induzir as fontes TCP a baixarem 

desnecessariamente suas taxas de transmissão, subutilizando a capacidade dos enlaces. 

O gerenciamento de filas é responsável por determinar quando um pacote é 

aceito na fila ou descartado. O algoritmo mais disseminado atualmente, o Drop Tail, 

descarta pacotes como medida de contenção do congestionamento. Esse algoritmo 

realiza um gerenciamento passivo, no sentido de que nenhuma medida preventiva é 

tomada para evitar que a fila atinja sua capacidade máxima. Como conseqüência, há 

uma tendência da ocupação da fila permanecer próxima do limite de sua capacidade. O 

desejável seria que sua ocupação se mantivesse baixa a maior parte do tempo, por duas 

razões principais: 

• Quanto maior a ocupação da fila, maior o atraso de enfileiramento imposto 

aos pacotes. Com isso, aplicações interativas têm seu tempo de resposta 

prejudicado, o que degrada a qualidade do serviço oferecido ao usuário. 

• O comportamento em rajadas do tráfego da Internet é um dos fatores que faz 

necessária a utilização de filas nas interfaces de saída dos roteadores. A função 

das filas é absorver as rajadas, evitando o descarte excessivo de pacotes. A fila 

suaviza o efeito da rajada ao retardar o envio dos pacotes, proporcionando 

uma melhor utilização da capacidade dos enlaces. Uma vez que as filas 

permanecem próximas de sua ocupação máxima, perde-se a capacidade de 

absorver rajadas, pois os pacotes excedentes serão invariavelmente 

descartados. A rajada descartada pode ser formada pelo agregado de diversas 

fontes TCP, que ao detectarem o congestionamento (pela perda dos pacotes) 

reduzem drasticamente suas taxas de transmissão quase que simultaneamente, 

comprometendo a vazão do tráfego. Quando isso ocorre de forma cíclica, tem-
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se o fenômeno conhecido como Sincronização Global [10], que resulta em 

degradação do desempenho da rede. 

A proposta do gerenciamento ativo de filas é melhorar o desempenho geral da 

rede por meio da manutenção de filas com baixo nível de ocupação. Isso é feito através 

do descarte preventivo de pacotes com o objetivo de evitar o congestionamento, isto é, 

ocorre um descarte antecipado sem que a fila esteja totalmente preenchida. Esse 

descarte é realizado de forma aleatória e com probabilidade crescente à medida que a 

ocupação da fila aproxima-se do máximo. O objetivo é evitar os efeitos da 

sincronização entre fluxos TCP, fazendo com que as fontes baixem suas taxas de forma 

mais dispersa no tempo. Outro objetivo é evitar que poucos fluxos TCP tomem o espaço 

da fila para si, o que causa desigualdade no tratamento oferecido pela rede aos fluxos 

[10]. 

2.3.1. Random Early Detection 

O mecanismo de referência na implementação do gerenciamento ativo de filas é o 

algoritmo de Detecção Antecipada Aleatória (Random Early Detection, RED). Um 

roteador que implementa RED aceita todos os pacotes até que a ocupação média da fila 

atinja um limiar especificado minth, a partir do qual o roteador passa a descartar pacotes 

com uma probabilidade que aumenta linearmente à medida que a ocupação média da 

fila se aproxima de um segundo limiar maxth, atingindo uma probabilidade máxima 

maxp. Enquanto a ocupação média da fila se mantiver acima de maxth, todos os novos 

pacotes serão descartados com probabilidade 1. O algoritmo básico do mecanismo RED 

é apresentado na Figura 1. 

O mecanismo RED observa a história recente da fila para tomar a decisão de 

descartar um pacote. A ocupação média é resultado de uma média móvel ponderada 

exponencialmente (exponencially weighted moving average) calculada a cada chegada 

de pacote. A ocupação instantânea q da fila possui peso wq (0 < wq < 1) e a média atual 

Q tem peso (1 – wq) no cálculo da nova média. O parâmetro wq regula o impacto de 

variações bruscas da ocupação da fila na probabilidade de descarte dos pacotes. Mais 

detalhes sobre o algoritmo da Figura 1 são encontrados em [15]. 
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// Q  : ocupação média da fila 

// q  :  ocupação instantânea da fila 

// wq : peso da ocupação instantânea na média ponderada 

// t  : tempo atual 

// tq : último instante que fila esteve ocupada 

// f(x): função linear 

// minth: limite inferior da ocupação média 

// maxth: limite superior da ocupação média 

// maxp : probabilidade máxima de descarte 

// pa  : probabilidade de descarte calculada para o pacote 

 

Se a fila não está vazia, então: 

 Q ← (1 – wq)·Q + wq·q    

Senão:     

 m ← f(t – tq)     

 Q ← (1 - wq)
m
·Q 

 

Se minth ≤ Q < maxth, então: 

 pa ← maxp·(Q - minth)/(maxth - minth) 

 Marcar p com probabilidade pa 

Senão:  

 Se maxth ≤ Q, então: 

  Marcar p 

 

Se p está marcado, então: 

 Descartar p 

Senão: 

 Colocar p no final da fila 

Figura 1 – Processamento da entrada do pacote p usando o mecanismo RED. 

A Figura 2 ilustra a curva típica da probabilidade de descarte em função da 

ocupação média da fila no mecanismo RED: 
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Figura 2 – Probabilidade de descarte em função da ocupação média no RED. 

Os parâmetros wq, minth, maxth e maxp definem o comportamento do mecanismo 

RED. Em [15] são calculados valores para esses parâmetros. No entanto, esses valores 

não são adequados para todas as situações. Quando mal ajustado, o mecanismo RED 

pode degradar o desempenho da rede e proporcionar maior desigualdade entre os fluxos, 

como demonstrado em [32]. 
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2.3.2. Variantes do Mecanismo RED 

Diversos estudos demonstraram os benefícios mas também as limitações do mecanismo 

RED [33].  Sob determinadas condições de carga e com certas configurações, o 

mecanismo RED apresenta problemas como menor vazão, maiores atraso e jitter, e 

maior injustiça na vazão de fluxos TCP. Visando contornar essas limitações, surgiram 

diversas variantes do mecanismo RED original. 

Com o objetivo de melhorar a vazão dos fluxos TCP, algumas propostas 

apostam em funções não lineares para a probabilidade de descarte, tais como SRED 

(Stabilized RED) e DSRED (Double Slope RED). Para tratar o problema da injustiça, 

alguns mecanismos realizam o gerenciamento individual por fluxo, por exemplo, FRED 

(Fair RED) e FB-RED (Fair Buffering RED). Outros consideram também prioridades 

de descarte dentre os pacotes de um fluxo, permitindo que pacotes menos importantes 

sejam descartados com maior probabilidade, como é o caso do mecanismo XRED, 

desenvolvido para lidar com tráfego de streams de vídeo. Uma discussão mais 

abrangente e uma classificação das principais variantes do mecanismo RED é 

apresentada em [33]. 

Apesar dos argumentos a favor do gerenciamento ativo de filas, o mecanismo 

RED (e suas variantes) não se disseminaram na Internet, mesmo com a recomendação 

explícita da IETF [10]. Além da dificuldade de configurar o mecanismo 

adequadamente, seu funcionamento também pode interferir nos interesses comerciais 

dos provedores de serviço. Ao descartar pacotes de forma antecipada, o mecanismo 

RED pode ocasionalmente causar o descarte desnecessário de pacotes. Os provedores de 

serviço, em especial, os “responsáveis” pelo backbone da Internet, não tem interesse em 

implantar mecanismos de AQM sob o risco de aumentar a taxa de descarte em suas 

redes, que normalmente é quase nula. Para obter benefício desses mecanismos na 

Internet, seria necessário identificar os pontos de congestionamento da rede e então 

determinar a configuração adequada de acordo com a quantidade e o tipo dos fluxos que 

trafegam por esse ponto.  
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2.4.2.4.2.4.2.4.    Qualidade de ServiçoQualidade de ServiçoQualidade de ServiçoQualidade de Serviço    

O termo Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) assume diversas definições 

[34]. Uma definição bastante difundida aborda QoS sob dois pontos de vista 

complementares: das aplicações e da rede. Por essa definição, Qualidade de Serviço diz 

respeito tanto ao desempenho oferecido pela rede com relação aos requisitos das 

aplicações, como também ao conjunto de tecnologias empregadas na rede para oferecer 

garantias de desempenho [35]. Essa definição permite separar as expectativas dos 

usuários quanto ao serviço das alternativas tecnológicas adotadas para sua 

implementação.  

As garantias de QoS são estabelecidas sobre um conjunto de métricas que 

afetam o desempenho das aplicações. A seguir são descritas as principais métricas de 

QoS [36][37]: 

• Vazão: é a taxa de transmissão que uma aplicação ou protocolo consegue 

atingir na rede. Tende a diminuir quanto maior a quantidade de aplicações, 

devido à competição pelos recursos da rede. Algumas aplicações possuem 

requisitos flexíveis quanto à vazão, normalmente buscando maximizá-la 

dadas as condições da rede. É o caso das aplicações Web e FTP, por 

exemplo. Outras aplicações possuem requisitos mais rígidos e determinados 

normalmente por níveis de qualidade, como aplicações de vídeo e áudio sob 

demanda. 

• Taxa de descarte ou Confiabilidade: está relacionada à perda de pacotes 

pela rede. Quanto maior a carga sobre a rede, maior é a probabilidade das 

filas estarem cheias, o que aumenta a taxa de descarte. O descarte de pacotes 

tem influência no mecanismo de controle de vazão do protocolo TCP (ver 

Apêndice A), o que afeta o desempenho de diversas aplicações: Web, FTP, 

compartilhamento P2P, correio eletrônico, dentre outras. Taxas de descarte 

elevadas também podem degradar o desempenho de aplicações baseadas em 

UDP, como vídeo e áudio sob demanda, a ponto de prejudicar ou inviabilizar 

a apresentação das mídias.  



Capítulo 2 – Trabalhos Relacionados  26 

 

• Atraso: é o tempo necessário para um pacote percorrer a rede. Pode ser 

medido do momento em que é transmitido pelo emissor até ser recebido pelo 

receptor (atraso em um sentido, one-way delay) ou até o pacote de resposta 

ser recebido pelo emissor (atraso nos dois sentidos, two-way delay ou round 

trip time, RTT). Engloba o atraso de enfileiramento, que é o tempo gasto 

pelos pacotes esperando nas filas dos roteadores; o atraso de transmissão, 

que depende do tamanho do pacote e da capacidade do enlace; e o tempo de 

propagação, que é o tempo necessário para percorrer o enlace, dependendo 

normalmente da sua extensão. A carga imposta à rede afeta o atraso de 

enfileiramento, de forma que quanto maior a carga, maior a ocupação das 

filas nos roteadores e maior o atraso dos pacotes. Aplicações interativas 

requisitam baixo atraso nos dois sentidos, enquanto aplicações de 

vídeo/áudio em tempo real podem se beneficiar de baixo atraso em apenas 

um sentido, no caso, o sentido que flui a mídia. 

• Variação do atraso (jitter): é a variação no atraso fim a fim dos pacotes, 

que é dada pela diferença média no atraso dos pacotes. Aplicações de Voz 

sobre IP (VoIP) [38], por exemplo, são sensíveis a variações no atraso dos 

pacotes. É necessário inserir buffers para absorver o efeito das variações e 

uniformizar a execução do áudio (playback). Quanto mais elevada for a 

variação, maior é o buffer e maior será o atraso adicional no playback, o que 

degrada a qualidade da conversação entre os usuários. 

O problema da Qualidade de Serviço pode ser entendido como a busca por 

meios de regular o uso dos recursos da rede durante os períodos de congestionamento. 

Quando não há congestionamento, as filas permanecem vazias (ou com poucos 

pacotes), portanto não há perda de pacotes, e tanto atraso quanto jitter são baixos. Dessa 

forma, uma solução para disponibilizar recursos suficientes para aplicações críticas é o 

superaprovisionamento, que consiste em aumentar a capacidade da rede sempre que os 

clientes requisitarem uma maior quantidade de recursos. O problema com o 

superaprovisionamento é que ele não satisfaz todos os requisitos de QoS. Em especial, 

não oferece garantias fim a fim. Isso ocorre porque a Internet pode ser vista como uma 

“colcha de retalhos” formada por diversos domínios, e não há garantia de que todos irão 

aumentar a capacidade de suas redes no caso de uma aplicação necessitar de mais 
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recursos [39]. E mesmo que fizessem, essa capacidade adicional seria consumida 

rapidamente, devido à natureza do tráfego da Internet e pela habilidade dos usuários em 

criar novas aplicações para utilizar os recursos disponíveis. Isso conduz ao ponto de 

partida, quando novamente é necessário gerenciar os recursos da rede para que sejam 

mais bem utilizados, isto é, é necessário QoS. 

Nesta seção são descritas as duas arquiteturas de maior  destaque dentre as 

abordagens de QoS: Serviços Integrados e Serviços Diferenciados. Ambas foram 

resultado de anos de pesquisa no âmbito da IETF (Internet Engineering Task Force) [40]. 

2.4.1. Serviços Integrados 

Os Serviços Integrados (Integrated Services, IntServ) [1] são uma proposta da IETF 

cujo objetivo é oferecer serviços com garantias de Qualidade de Serviço para fluxos 

individuais. O modelo IntServ oferece dois serviços adicionais além do serviço de 

melhor esforço. O primeiro é um serviço de QoS Garantido (Guaranteed Quality of 

Service) [41], que oferece garantias rígidas sobre a vazão e atraso do tráfego. Esse 

serviço é destinado a aplicações com requisitos rígidos de QoS, para as quais não são 

toleradas variações no desempenho oferecido pela rede devido a mudanças na carga. O 

outro serviço oferecido pelo modelo IntServ emula uma rede sob baixa carga, 

oferecendo certa previsibilidade quanto às métricas de QoS. Esse serviço, chamado de 

Carga Controlada (Controlled-Load) [42], é adequado às aplicações que requeiram um 

tratamento diferenciado, porém com maior tolerância a flutuações na carga da rede. 

O princípio que rege o funcionamento do modelo IntServ é que QoS pressupõe 

reserva de recursos. Aplicações que requisitarem os serviços de QoS Garantido ou 

Carga Controlada devem, antes de iniciarem a transmissão dos dados, estabelecer um 

caminho fim a fim com o destino dos dados, reservando recursos em cada roteador que 

compõe o caminho. Quatro componentes estão envolvidos neste processo: um protocolo 

de sinalização, responsável pela alocação de recursos no caminho fim a fim; o controle 

de admissão, responsável por verificar se há recursos suficientes para o estabelecimento 

do caminho (e rejeitar o estabelecimento, quando não for possível atender a requisição); 

um classificador de pacotes, que identifica os pacotes e os dispõem em filas específicas;  

e um escalonador de pacotes, responsável por encaminhar os pacotes de forma a atender 

a Qualidade de Serviço especificada paras os fluxos. A RFC 1633 [1] sugere como 
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opção de disciplina de escalonamento a utilização de priorização simples (Priority 

Queueing), ressalvando que fluxos com baixa prioridade podem sofrer estagnação se 

não houver controle de admissão e condicionamento adequados do tráfego prioritário. 

Outra opção mencionada é a disciplina WFQ, porém a RFC não impõe restrições quanto 

à disciplina adotada desde que o serviço seja oferecido dentro das especificações. 

O protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) [43] foi adotado como 

protocolo de sinalização de reserva de recursos no modelo IntServ. O modelo admite o 

uso de outros protocolos de sinalização, porém o RSVP foi o único a ser padronizado 

[43]. O RSVP é capaz de reservar recursos em um sentido da comunicação. Uma 

característica do RSVP é seu “estado leve” (soft state): as reservas de recursos mantidas 

pelos roteadores são válidas por um curto período de tempo. Isto permite ao RSVP 

adaptar-se a mudanças na rede, como alterações no roteamento. Todavia, essa 

característica também impõe à rede uma carga maior devido à troca constante de 

mensagens RSVP de renovação das reservas de recursos para cada fluxo.  

O modelo IntServ prevê a manutenção de informações de estado referentes às 

reservas de recursos em todos os roteadores da rede para cada fluxo. Essa característica, 

somada a necessidade de renovação de reservas, limita a escalabilidade do modelo 

IntServ [45]. Considerando a quantidade de fluxos que trafegam na Internet atual, o 

volume de informações de estado a ser mantido e gerenciado torna impraticável a 

adoção do modelo em uma rede de porte global.  

2.4.2. Serviços Diferenciados 

 Os Serviços Diferenciados (Differentiated Services, DiffServ) [2] foram 

propostos como alternativa ao modelo IntServ, visando suplantar seu problema de falta 

de escalabilidade. No modelo DiffServ, foram eliminados os fatores que se mostraram 

os maiores obstáculos à implantação do IntServ: a necessidade da troca constante de 

mensagens de sinalização, e a manutenção de informações de estado para cada fluxo em 

todos os roteadores da rede. Para tanto, houve uma mudança de abordagem na qual a 

unidade de trabalho deixou de ser fluxos individuais e passou a ser agregados de 

tráfego. A alocação sob demanda de recursos para cada fluxo vista no IntServ é 

substituída por um conjunto de classes com recursos pré-alocados, com as quais os 

agregados de tráfego são associados. Essas classes definem o tratamento dado aos 
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pacotes à medida que passam pelos roteadores (Per-Hop Behavior, PHB, na 

terminologia do modelo DiffServ). A contrapartida da menor granularidade do modelo 

DiffServ é a perda das garantias de QoS sobre fluxos individuais, que são substituídas 

por garantias para os agregados de tráfego. 

 Os modelo DiffServ define duas classes principais: Encaminhamento Expresso, 

ou Expedited Forwarding (PHB-EF) [46], e Encaminhamento Assegurado ou Assured 

Forwarding (PHB-AF) [47].  O PHB-EF é destinado a aplicações intolerantes a 

variações no desempenho da rede, oferecendo um serviço com garantias rígidas de QoS. 

Apesar do PHB-EF oferecer o melhor serviço do modelo DiffServ em termos de vazão, 

atraso e jitter, tal desempenho é assegurado apenas ao nível do agregado, como 

mencionado anteriormente. O PHB-AF consiste em um conjunto de 12 PHBs 

organizados em quatro classes. Em cada classe são definidos três níveis de descarte de 

pacotes. O tratamento dado a uma classe do PHB-AF depende de quanto do enlace foi 

alocado para a classe em cada roteador. Dependendo da forma como os recursos foram 

particionados, algumas classes do PHB-AF podem ser adequadas para tráfego 

“exigente” (multimídia interativa, por exemplo), enquanto outras podem oferecer um 

tratamento pior que o oferecido pelo melhor esforço, para o qual o modelo DiffServ 

também define uma classe. O PHB ao qual pertence um pacote é identificado por um 

valor particular  (DiffServ Codepoint, DSCP) codificado no campo DS (Differentiated 

Services Field) do cabeçalho IP do pacote [48]. 

O modelo DiffServ define papéis diferentes para roteadores de núcleo e de borda 

da rede. Aos roteadores de núcleo cabe o encaminhamento dos pacotes baseado 

exclusivamente no PHB ao qual pertencem. Os roteadores de borda, na fronteira entre 

os domínios, além do encaminhamento, realizam também o condicionamento do 

tráfego. Quanto ao escalonamento, a RFC 3246 [46] menciona a utilização das 

disciplinas PQ, WFQ ou assemelhadas (ver Seção 2.1), não determinando, no entanto, o 

uso de um algoritmo específico. 

O condicionamento de tráfego é realizado de acordo com perfis de tráfego 

negociados entre os domínios, e consiste em verificar se o tráfego que entra na rede está 

dentro do perfil e tomar medidas corretivas quando necessário. Por exemplo, um pacote 

que foi identificado como fora do perfil (isto é, que excedeu a vazão especificada para a 

classe) pode ser rebaixado de classe, ter seu envio retardado (para se enquadrar 
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novamente ao perfil), ou simplesmente ser descartado, dependendo da política adotada. 

As seguir são descritos os componentes envolvidos no processo de condicionamento de 

tráfego [2]. A Figura 3 ilustra a interação entre esse componentes. 

• Classificador: primeiro estágio do processo de condicionamento, o 

classificador seleciona pacotes do tráfego de entrada baseado no conteúdo de 

campos do cabeçalho. Dependendo dos campos que são verificados, o 

classificador pode ser um classificador BA (Behavior Aggregate, baseado 

apenas no DSCP) ou MF (Multi Field, baseado em outros campos como 

origem e destino). Caso seja necessário, o pacote é encaminhado para 

medição. 

• Medidor: realiza a medição das propriedades temporais do tráfego e 

compara com o perfil definido para a classe correspondente. A informação 

sobre se o tráfego está dentro ou fora do perfil é passada ao próximo 

componente, Moldador ou Descartador, que realiza o tratamento adequado. 

• Moldador: a função do Moldador é retardar o envio de pacotes para que o 

tráfego volte a ficar de acordo com o perfil. O Moldador possui uma fila 

interna com tamanho limitado, descartando pacotes quando não há espaço 

em memória. 

• Descartador: descarta alguns ou todos os pacotes de um agregado de 

tráfego como forma de mantê-lo dentro do perfil. Pode ser implementado 

como um Moldador com pouco espaço em memória. 

• Marcador: são usados para configurar o valor do campo DS do pacote para 

um determinado codepoint. Pode ser usado para rebaixar o PHB de tráfego 

fora do perfil ou para atribuir o codepoint do tráfego que está ingressando na 

rede. 
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Figura 3 – Componentes do condicionamento de tráfego no DiffServ [2]. 

Um mecanismo tipicamente empregado no condicionamento de tráfego do 

modelo DiffServ é conhecido como “balde de fichas” ou Token Bucket [2]. Um balde de 

fichas pode ser especificado para medir/moldar o tráfego de uma determinada classe. É 

feita uma analogia com um balde que é preenchido com fichas a uma taxa de r fichas 

por unidade de tempo. Ao chegar um pacote, é verificado se há fichas suficientes para 

permitir o encaminhamento do pacote (uma ficha equivale a um byte). Caso haja, a 

quantidade  de fichas correspondente é retirada do balde e o pacote segue para a fila de 

serviço. Não havendo, o pacote pode ser mantido em uma fila de espera ou descartado 

(fila de espera com tamanho zero). O balde possui uma capacidade máxima de fichas 

indicada pelo parâmetro b. Ao atingir esse limite, fichas deixam de ser adicionadas ao 

balde. A capacidade do balde define o tamanho máximo de uma rajada de pacotes. Os 

parâmetros r e b são utilizados para especificar o perfil de tráfego. A Figura 4 ilustra o 

funcionamento de uma balde fichas. 

 

 

 

 

Figura 4 – Balde de fichas. 

O serviço fim a fim oferecido pelo modelo DiffServ depende da combinação dos 

efeitos do condicionamento de tráfego nas bordas dos domínios e do encaminhamento 

dos pacotes nos roteadores de núcleo e de borda.  A negociação de perfis de tráfego 

entre domínios, a configuração dos mecanismos de condicionamento e o 

aprovisionamento de recursos para os PHBs em cada roteador são fatores determinantes 
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na qualidade final do serviço oferecido às aplicações, porém, não constituem uma tarefa 

trivial.  Mecanismos automatizados de aprovisionamento de recursos já foram propostos 

[49][50][51], baseados em geral na idéia de Bandwidth Brokers. Todavia, esses 

mecanismos envolvem estratégias complexas de negociação de recursos, inclusive entre 

domínios, o que dificulta sua adoção na prática. 

2.5.2.5.2.5.2.5.    Serviços nãoServiços nãoServiços nãoServiços não----EletivosEletivosEletivosEletivos    

Os Serviços não-Eletivos (Non-Elevated Services
2), segundo definição dada em [5], 

incluem aqueles que são “piores que o melhor esforço” e aqueles que dividem o serviço 

de melhor esforço em múltiplas classes de serviço “diferentes mas iguais” (“different 

but equal”). Na primeira categoria se enquadra o serviço Scavenger, proposto no âmbito 

da Internet2, descrito no final dessa seção. Dentre os serviços “diferentes mas iguais”, 

destacam-se as propostas ABE, BEDS e EDS, descritas a seguir. Em comum, essas 

propostas têm o objetivo de beneficiar o tráfego com restrições de atraso sem prejudicar 

o restante do tráfego. Para isso, estendem o serviço de melhor esforço padrão 

adicionando classes de serviço que trocam atraso por vazão, e vice-versa. 

2.5.1. Alternative Best Effort 

Em [6] é proposto o serviço Alternative Best Effort (ABE). O serviço ABE é um 

aprimoramento do serviço de melhor esforço cujo objetivo é oferecer um serviço 

adicional com atraso limitado, compensado por uma menor vazão. Para tanto, o modelo 

ABE divide o serviço de melhor esforço em duas classes de serviço: classe Verde 

(Green) e classe Azul (Blue). A classe Azul corresponde ao serviço de melhor esforço 

tradicional: o tratamento esperado para os pacotes dessa classe deve ser o mesmo 

oferecido por roteadores que implementem as políticas FIFO e Drop Tail. Aplicações 

interessadas em baixo atraso devem marcar seus pacotes como Verde, para os quais o 

serviço ABE oferece atraso limitado por salto (per hop). 

Um dos objetivos do serviço ABE é garantir que a classe Azul receba tratamento 

equivalente ao melhor esforço padrão, independente da carga do tráfego verde. Para 

isso, duas condições são necessárias para que "Verde não prejudique Azul" (“Green 

                                                           
2
 Os mecanismo tradicionais de QoS,  tais como IntServ e DiffServ, oferecem serviços 

referenciados em [5] como Elevated Services (Serviços Eletivos). 
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does not hurt Blue”): transparência local e transparência de vazão para a classe Azul. A 

transparência local implica que o atraso experimentado por um pacote azul no modelo 

ABE não deve ser superior ao que seria experimentado no melhor esforço padrão. Além 

disso, o pacote azul não deveria ser descartado no modelo ABE caso não o fosse no 

modelo de melhor esforço. A transparência de vazão significa que um fluxo azul deve 

alcançar no modelo ABE vazão igual ou superior a que alcançaria com serviço de 

melhor esforço.  

O serviço ABE é implementado pelo escalonador DSD (Duplicate Scheduling 

with Deadlines). A cada pacote que chega ao roteador é atribuído um tempo máximo de 

envio (deadline). Uma duplicata desse pacote é disposta em uma fila virtual, enquanto o 

pacote é colocado na fila correspondente a sua classe, Azul ou Verde. Para os pacotes 

verdes, o deadline é calculado com base no instante da chegada do pacote mais um 

atraso máximo configurável, dado pelo parâmetro d (também é considerado o tempo de 

transmissão do pacote). O deadline atribuído aos pacotes azuis é calculado com base no 

tempo de serviço da fila virtual, que emula o tratamento oferecido pelo serviço de 

melhor esforço. Pacotes verdes são rejeitados na entrada caso não seja possível servi-los 

dentro do deadline estabelecido. Isso ocorre caso o tempo necessário para a transmissão 

de pacotes verdes e azuis com deadline anterior ao do novo pacote exceda o atraso 

máximo d (“teste de aceitação”). Mesmo rejeitado nesse teste, a duplicata do pacote 

verde permanece na fila virtual. Caso passe no teste de aceitação, o pacote verde é 

aceito mesmo que sua duplicata seja rejeitada pela fila virtual. Pacotes azuis são 

descartados apenas quando não são aceitos na fila virtual. Em [52] é demonstrado que a 

capacidade da fila não é excedida pela aplicação dessas regras. 

Os pacotes são servidos pelo escalonador DSD de acordo com seus deadlines. A 

Tabela 1 resume o procedimento de escalonamento dos pacotes. 

Tabela 1 – Escalonamento de pacotes com DSD. 

Condição Ação 

Fila verde vazia, azul não vazia Fila azul é servida 
Fila azul vazia, verde não vazia Fila verde é servida 
Pacote na cabeça da fila azul não pode esperar Fila azul é servida 
Pacote na cabeça da fila azul pode esperar, pacote 
na cabeça da fila verde não pode 

Fila verde é servida 

Pacotes nas cabeças de ambas as filas podem 
esperar 

Fila verde é servida com 
probabilidade g 
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A valor de g determina a probabilidade do escalonador DSD em servir pacotes 

verdes. Essa probabilidade é calculada continuamente por um laço de controle que 

monitora a vazão do tráfego de ambas as classes. Ela é usada para tentar garantir que o 

tráfego verde não se beneficie excessivamente do menor atraso e se apodere do enlace 

(o que está relacionado à influência do RTT na vazão TCP, explicada no Apêndice A). 

Esse mecanismo é usado uma vez que, embora o ABE proveja transparência local, não 

há garantias quanto à transparência de vazão para fluxos individuais, ou seja, não há 

garantia que o tráfego azul alcance a mesma vazão que alcançaria no melhor esforço.  

2.5.2. Best Effort Differentiated Services 

O modelo Best Effort Differentiated Services (BEDS) [7] também define duas classes de 

serviço: drop-conservative e delay-conservative. O tráfego servido pela classe drop-

conservative sofre uma perda de pacotes relativamente menor, porém experimenta 

maior atraso em relação ao serviço delay-conservative, que por sua vez descarta mais 

pacotes.  

No modelo BEDS, os serviços drop-conservative e delay-conservative são 

associados, a princípio, aos tráfegos TCP e UDP respectivamente. Os pacotes TCP e 

UDP são enfileirados em filas RED distintas com parâmetros ajustados para o tipo de 

serviço oferecido. Para o serviço drop-conservative, a função de controle do mecanismo 

RED é configurada para oferecer menor descarte de pacotes, porém com maior atraso de 

enfileiramento; o inverso ocorre para o serviço delay-conservative. 

Para um cenário cujo perfil do tráfego é conhecido e estável, o mecanismo 

BEDS usa uma disciplina WFQ para servir as duas filas RED. Os pesos associados às 

filas dependem do perfil do tráfego, por exemplo, 90% para a fila TCP e 10% para a fila 

UDP.  

Para ambientes dinâmicos, o mecanismo BEDS define três opções que se 

adaptam às mudanças no perfil de tráfego. Na primeira, “BEDS com razão de atraso 

forçada”, o peso das filas na disciplina WFQ é ajustado a cada chegada de pacote, de 

forma que o atraso dos pacotes TCP seja δ vezes maior do que o atraso dos pacotes 

UDP, onde δ é um parâmetro configurável. O problema dessa abordagem é que o 
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tráfego UDP pode obter tanto menor atraso quanto maior vazão que o tráfego TCP, o 

que é contra os princípios do modelo [7].  

Na opção “BEDS com razão de descarte forçada”, um parâmetro λ controla a 

razão entre a taxa de descarte dos tráfegos UDP e TCP. Dada a chegada de um pacote 

UDP, a probabilidade de descarte desse pacote é computada como λ vezes a 

probabilidade computada pelo módulo RED da fila TCP. A fila UDP tem prioridade de 

escalonamento sobre a fila TCP, o que garante atraso de enfileiramento bastante 

reduzido para o tráfego UDP.  

A terceira opção, “BEDS com razão de descarte e atraso forçadas”, combina a 

duas anteriores, sendo necessário configurar os dois parâmetros: λ para a taxa de 

descarte e δ para o atraso. A escolha de valores adequados para esses parâmetros, no 

entanto, é um problema importante que não foi discutido em [7].  

2.5.3. Equivalent Differentiated Services 

O modelo Equivalent Differentiated Services (EDS) [8] é semelhante ao ABE e ao 

BEDS no sentido de que todos praticam o mesmo tipo de balanceamento entre atraso e 

perda. No modelo EDS é adotado um conjunto de classes de serviço com diferenciação 

de atraso e taxa de descarte de forma assimétrica. Parâmetros para diferenciação de 

perda e atraso são ajustados de forma que se uma classe a experimenta menor atraso do 

que a classe b, então a classe b apresenta menor probabilidade de descarte de pacotes 

que a classe a. 

O escalonador utilizado no modelo EDS é baseado nos escalonadores Waiting-

Time Priority (WTP) e Proportional Loss Rate Dropper (PLR), propostos em [53]. O 

escalonador WTP pratica uma diferenciação proporcional no atraso de enfileiramento. 

Para cada classe i existe uma fila separada associada a um coeficiente di. Quanto maior 

o valor de di, menor o atraso de enfileiramento sofrido pelos pacotes da classe i. O 

escalonador PLR é usado para oferecer diferenciação proporcional quanto à taxa de 

descarte de pacotes. Os pacotes de todas as classes compartilham a mesma fila. O 

escalonador mantém o histórico de descartes de cada classe. Um coeficiente li é 

associado a cada classe i, de forma que, dado que a fila se encontra cheia na chegada de 

novo um pacote, classes cujo coeficiente li é menor possuem menor probabilidade de 

descartar pacotes. 
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O ajuste dos parâmetros de diferenciação não é realizado pelo mecanismo EDS. 

O modelo não faz suposições quanto ao protocolo de transporte utilizado, ao contrário 

dos mecanismos ABE e BEDS, que lidam explicitamente com o comportamento dos 

protocolos TCP e UDP. No modelo EDS, é esperado que os protocolos de camadas 

superiores ajustem esses parâmetros. Outra opção é oferecer um conjunto fixo de 

classes com coeficientes de diferenciação pré-determinados e deixar as fontes de tráfego 

decidirem quais classes satisfazem seus requisitos de atraso e vazão.  

2.5.4. Scavenger 

O serviço Scavenger (QBone Scavenger Service, QBSS) [54] é um serviço proposto 

pelo projeto QBone da Internet2 [55] que se baseia na idéia de oferecer um serviço 

“pior que o melhor esforço” (Lower than Best Effort, LBE). O Scavenger permite que 

usuários e aplicações tirem proveito da capacidade ociosa da rede, de forma que isso 

não afete substancialmente o desempenho do tráfego de melhor esforço.  

A proposta do Scavenger é emular uma rede virtual paralela com recursos 

altamente escassos, com a possibilidade de expandir sua capacidade de forma elástica 

até atingir a capacidade da classe padrão sempre que a rede apresentar ciclos de 

ociosidade. A expansão deve ocorrer com alta granularidade de tempo, permitindo que 

toda a capacidade não usada pela classe padrão seja aproveitada pela classe Scavenger. 

Mesmo que o serviço não seja implementado em todos os domínios que compõem o 

caminho fim a fim dos fluxos, o serviço continua funcional uma vez que, nesses 

domínios, seu tráfego recebe o tratamento padrão, o que passa a ser vantajoso para esses 

fluxos. Essa característica torna o serviço Scavenger bastante simples de ser implantado. 

Além disso, dado que o tráfego recebe um tratamento potencialmente pior, não há 

necessidade de policiar, medir ou contabilizar esse tráfego. 

Para implementar o serviço Scavenger, uma abordagem típica é configurar os 

roteadores para alocar o tráfego não prioritário em uma fila especial com capacidade 

bastante limitada, baixa prioridade e peso menor na divisão do enlace.  Para isso podem 

ser usadas disciplinas de fila como Weighted Round-Robin,  Deficit Weighted Round-

Robin (DWRR), Weighted Fair Queueing (WFQ), ou similares (Seção 2.1). Em 

situações de carga excessiva na rede, e dependendo da configuração dos equipamentos, 
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o tráfego Scavenger pode obter desempenho superior ao da classe padrão, uma vez que 

pode estar protegido em uma fila separada. 

Para usar o serviço Scavenger, usuários e aplicações devem marcar 

voluntariamente seu tráfego ajustando o campo Differentiated Services Code Point 

(DSCP) do cabeçalho IP para o valor binário 001000. Isso poderia ser feito 

automaticamente por aplicações que realizam trocas maciças de dados (aplicações de 

compartilhamento de arquivos Peer-to-Peer [56][57], transferências de arquivos de 

backup, dentre outras), ou poderia ser dada a opção para o usuário, que marcaria seu 

tráfego como Scavenger em troca de algum incentivo (por exemplo, menor tarifação por 

parte da operadora). 

  



 

Capítulo 3  

 
A Fila IOPQ 

 

Neste capítulo é apresentada a fila IOPQ, proposta neste trabalho. São descritos os 

algoritmos de gerenciamento de fila e escalonamento de pacotes utilizados por essa fila. 

Esses algoritmos permitem à fila IOPQ disponibilizar quatro classes de serviço. Quando 

combinadas, essas classes possibilitam a implementação de serviços para cenários de 

uso variados, alguns deles descritos neste capítulo. Também, são apresentadas extensões 

ao mecanismo IOPQ básico e discutido o impacto dessas extensões no seu 

funcionamento. Por fim, são feitas algumas considerações sobre as semelhanças e 

diferenças com outros mecanismos para Serviços não-Eletivos. 

3.1.3.1.3.1.3.1.    In/Out Priority QueueIn/Out Priority QueueIn/Out Priority QueueIn/Out Priority Queue    

Esse trabalho propõe um mecanismo de fila denominado In/Out Priority Queue (IOPQ), 

ou Fila de Prioridades de Entrada e Saída. O mecanismo IOPQ é um aprimoramento do 

serviço de melhor esforço cujo objetivo principal é possibilitar a implementação de 

Serviços não-Eletivos na Internet. A fila IOPQ mantém a premissa desse tipo de serviço, 

relaxando as garantias de QoS em favor de maior simplicidade conceitual e operacional.  

O funcionamento da fila IOPQ é baseado em dois tipos de prioridades atribuídas 

a cada pacote: prioridade de entrada e prioridade de saída. Essas prioridades definem o 

tratamento oferecido ao tráfego nos processos de gerenciamento de fila e escalonamento 

de pacotes, respectivamente.  Cada tipo de prioridade pode assumir dois valores: alta ou 

baixa. Todos os pacotes compartilham o mesmo espaço em memória, onde aguardam 

para serem transmitidos através do enlace. Alta prioridade implica em tratamento 
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preferencial na disputa por esse espaço (prioridade de entrada) e pelo uso do enlace 

(prioridade de saída). Aos pacotes com baixa prioridade são reservados os recursos não 

aproveitados pelo tráfego prioritário.  

Do ponto de vista prático, a baixa de prioridade de entrada de um pacote implica 

em uma maior probabilidade desse pacote ser descartado: sua admissão e sua 

permanência na fila vão depender do volume de tráfego com alta prioridade. Se esse 

mesmo pacote tiver baixa prioridade de saída, terá também de aguardar mais tempo na 

fila por uma oportunidade de ser servido pelo enlace, o que acontecerá quando não 

houver mais pacotes com alta prioridade na fila.  Ao tráfego com prioridades de entrada 

e saída altas será oferecido o melhor tratamento, o que significa menor probabilidade de 

descarte somado a um atraso de enfileiramento bastante reduzido. A Seção 3.1.3 oferece 

mais detalhes sobre os serviços disponibilizados pela fila IOPQ e suas aplicações. Nas 

seções seguintes serão abordados os processos de gerenciamento de fila (Seção 3.1.1) e 

escalonamento de pacotes (Seção 3.1.2) da fila IOPQ, seguindo as definições dadas a 

esses processos em [10] (ver Seção 2.1). 

3.1.1. Gerenciamento de Fila 

Como mencionado anteriormente, o gerenciamento de fila do mecanismo IOPQ é 

baseado exclusivamente na prioridade de entrada atribuída ao pacote. A prioridade de 

entrada define não só se o pacote será aceito, mas também sua permanência na fila. De 

acordo com essa prioridade, o algoritmo decide quais pacotes descartar quando a fila 

estiver cheia e um novo pacote precisar ser inserido.  

De forma geral, a indicação de que um pacote tem baixa prioridade de entrada 

significa que ele é “descartável”. No entanto, a fila IOPQ não realiza o descarte 

antecipado desses pacotes. Dado que há espaço em memória, todos os pacotes são 

aceitos, independente da prioridade que possuam. Não havendo espaço, a prioridade é 

verificada de forma a determinar a ação a ser tomada com o pacote. Uma propriedade da 

fila IOPQ é que pacotes que já foram aceitos na fila podem ser descartados. Esse é o 

caso apenas dos pacotes com baixa prioridade de entrada. Dado que um pacote com alta 

prioridade chega à fila, esse pacote será aceito caso haja espaço em memória atualmente 

utilizado por pacotes de baixa prioridade em quantidade suficiente para o novo pacote. 

Nesse caso, pacotes com baixa prioridade são descartados e o novo pacote é colocado 
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no final da fila. No caso de não haver pacotes com baixa prioridade suficientes, o novo 

pacote é descartado. Assumindo a simplificação de que todos os pacotes possuem 

tamanhos iguais, esse algoritmo implica no descarte de um pacote com baixa prioridade 

para cada pacote com alta prioridade aceito no instante que a fila está totalmente 

preenchida.  Esse algoritmo está apresentado em pseudo-código na Figura 5. 
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Se a fila possuir espaço disponível, então: 

 Colocar p no final da fila 

Senão:  

 Se a prioridade de p for BAIXA, então: 

  Descartar p 

 Senão: 

  Se não houver pacotes com BAIXA prioridade suficientes, então: 

   Descartar p 

  Senão: 

   Liberar espaço removendo pacotes com BAIXA prioridade 

   Colocar p no final da fila 

Figura 5 – Algoritmo de gerenciamento de fila do mecanismo IOPQ. 

A Figura 6 ilustra o funcionamento da fila IOPQ no processo de entrada de um 

pacote. Conceitualmente, a fila IOPQ pode ser vista como um espaço de memória linear 

onde os pacotes com prioridades de entrada alta e baixa são colocados em extremos 

opostos, com os pacotes mais antigos mais próximos dos extremos, como visto na 

Figura 6(a). Nessa figura, pacotes com alta prioridade são representados por retângulos 

escurecidos, enquanto os retângulos brancos correspondem a pacotes com baixa 

prioridade. Quando ainda há espaço em memória, cada novo pacote é inserido no lado 

correspondente a sua prioridade (Figura 6, (b) e (c)). As filas crescem em sentidos 

opostos, até o ponto em não há espaço disponível para mais pacotes. Nesse instante, a 

prioridade de entrada é usada para determinar qual das filas deve prevalecer. No caso, a 

fila dos pacotes com alta prioridade de entrada passará a ocupar espaço antes 

pertencente a pacotes com baixa prioridade (Figura 6(d)). Já os pacotes com baixa 

prioridade não poderão entrar na fila enquanto não for liberado espaço (Figura 6(e)).  

A escolha de quais pacotes com baixa prioridade descartar depende da política 

de descarte adotada. A política padrão adotada pela fila IOPQ escolhe os últimos 

pacotes com baixa prioridade para serem descartados (como o caso ilustrado na Figura 

6). Outra política possível consistiria na remoção dos pacotes com baixa prioridade de 

entrada há mais tempo na fila. Essa política beneficiaria pacotes mais recentes, o que 

poderia ter efeito benéfico caso esses pacotes possuíssem prioridade de saída alta. 

Outras políticas de descarte para os pacotes com baixa prioridade poderiam ser adotadas 
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(por exemplo, descarte aleatório), porém, este trabalho aborda apenas o uso da política 

padrão. 

 

(a) Estado inicial 
  

(b) Admissão de um pacote com baixa prioridade 
de entrada. 

(c) Admissão de um pacote com alta prioridade de 
entrada. 

  

(d) Admissão de um pacote com alta prioridade de 
entrada com descarte de um pacote com baixa 

prioridade de entrada. 

(e) Descarte de um pacote com baixa prioridade de 
entrada. 

Figura 6 – Gerenciamento de fila do mecanismos IOPQ. 

3.1.2. Escalonamento de Pacotes 

O escalonamento de pacotes na fila IOPQ é regido pela prioridade de saída através de 

um mecanismo de prioridade simples. Pacotes com alta prioridade de saída possuem 

preferência no escalonamento, de forma que nenhum pacote com baixa prioridade de 

saída é escalonado caso haja na fila pacotes com alta prioridade. A fila IOPQ serve os 

pacotes com mesma prioridade de saída segundo o algoritmo FIFO, não causando 

reordenação dos pacotes. O encaminhamento expresso oferecido aos pacotes com alta 

prioridade de saída faz com que sofram um atraso de enfileiramento menor, o que 

também contribui para a redução da variação do atraso. A Figura 7 apresenta o pseudo-

código do algoritmo de escalonamento da fila IOPQ. 

 

Chegada de 
pacotes 

Baixa Alta

Baixa Alta Baixa Alta

Baixa Alta

Descarte 

Baixa Alta

Descarte
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Se há pacotes na fila com prioridade de saída ALTA, então: 

 p ← primeiro pacote com prioridade de saída ALTA 

 Encaminhar p 

Senão: 

 Se há pacotes na fila com prioridade de saída BAIXA, então: 

  p ← primeiro pacote com prioridade de saída BAIXA 

  Encaminhar p 

 Senão: 

  Enlace ocioso 

Figura 7 – Algoritmo de escalonamento de pacotes do mecanismo IOPQ. 

O algoritmo de escalonamento da fila IOPQ pode ser representado pelo esquema 

na Figura 8. Nessa figura, os pacotes com alta prioridade de saída são representados por 

retângulos escurecidos; retângulos brancos indicam pacotes com baixa prioridade. Duas 

filas virtuais alojam os pacotes com alta e baixa prioridades de saída (Figura 8(a)). A 

fila dos pacotes com alta prioridade é servida preferencialmente, dado que existam 

pacotes nessa fila (Figura 8(b)). Caso contrário, é servida a fila dos pacotes com baixa 

prioridade de saída (Figura 8(c)).  

   
(a) Estado inicial. (b) Fila dos pacotes com alta 

prioridade de saída é servida 
preferencialmente. 

(c) Fila dos pacotes com baixa 
prioridade de saída é servida 

quando não há pacotes com alta 
prioridade. 

Figura 8 – Escalonamento de pacotes do mecanismo IOPQ. 

Ao servir os pacotes com alta prioridade de saída em detrimento dos pacotes 

com baixa prioridade, há a possibilidade desses últimos ficarem estacionados na fila 

indefinidamente sempre que o volume de tráfego com alta prioridade estiver próximo à 

capacidade do enlace. Esse comportamento, herdado das filas de prioridade clássicas 

(PQs), pode ser contornado quando configuradas adequadamente as prioridades de 

entrada de cada tráfego. As PQs tradicionais reservam filas separadas para cada classe, 

dessa forma protegendo o tráfego prioritário que sempre terá seu espaço em memória 

reservado. No mecanismo IOPQ existe uma única fila. Os pacotes competem para 

entrar, permanecer e sair dessa fila de acordo com as prioridades de entrada e saída 

atribuídas a eles. Caso haja tráfego com baixa prioridade de saída sendo acumulado na 

fila enquanto o tráfego com alta prioridade é servido, em algum instante a fila atingirá 

sua ocupação máxima. Se ambos os tráfegos possuírem a mesma prioridade de entrada 

Baixa

Alta

Serviço 

Baixa

Alta

Baixa

Alta
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(seja alta ou baixa), parte dos pacotes com alta prioridade de saída passará a ser 

descartada. Nesse instante, os pacotes com baixa prioridade acumulados poderão ser 

servidos, evitando a estagnação. 

3.1.3. Classes de Serviço 

A combinação dos valores “alta” e “baixa” para ambas as prioridades determina as 

quatro classes de serviço disponibilizadas pela fila IOPQ. Essas combinações e as 

classes de serviços correspondentes são listadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classes de serviço oferecidas pelo mecanismo IOPQ. 

Tipo de Prioridade 
Entrada Saída 

Classe de Serviço Resultado 

Baixa Baixa Oportunista Maior taxa de descarte, maior atraso 
Baixa Alta Expresso Maior taxa de descarte, menor atraso 
Alta Baixa Confiável Menor taxa de descarte, maior atraso 
Alta Alta Preferencial Menor taxa de descarte, menor atraso 

 

A classe de serviço Oportunista, a qual pertencem os pacotes que com ambas as 

prioridades baixas, oferece o pior serviço ao tráfego em termos de atraso e vazão, sendo 

destinada a aplicações tolerantes a taxas de descarte elevadas e atraso na ordem de 

segundos. Seu desempenho depende da quantidade de tráfego existente nas demais 

classes, pois esse serviço faz uso dos recursos não utilizados por elas. Tráfego excessivo 

nessas classes, principalmente na classe de serviço Preferencial, pode prejudicar 

demasiadamente o desempenho da classe Oportunista. No entanto, esse é o 

comportamento esperado para o tráfego dessa classe, o que requer das aplicações a 

capacidade de se adaptar à escassez de recursos na rede. Aplicações que realizam longas 

transferências de dados em background (por exemplo, tráfego de backup ou de 

aplicações P2P) podem tirar proveito dos serviços dessa classe, utilizando a capacidade 

ociosa da rede com pouco ou nenhum prejuízo para o tráfego das demais classes. 

O serviço Expresso é oferecido aos pacotes que possuem alta prioridade de saída 

porém baixa prioridade de entrada. O tráfego marcado com essas prioridades será 

encaminhado de forma expressa, porém sofrerá com uma taxa de descarte 

potencialmente superior à observada caso o tráfego fosse tratado com o serviço de 

melhor esforço. Essa  classe de serviço é destinada a aplicações cujo atraso sofrido pelos 

pacotes é fator determinante para o funcionamento adequado dessas aplicações. Para 
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uma aplicação desse tipo, um pacote entregue além da tolerância de atraso perde sua 

utilidade, o que significa que houve desperdício de recursos da rede ao encaminhá-lo. 

Dessa forma, é preferível descartá-lo antes, liberando os recursos da rede para outras 

aplicações. Essa classe proporciona tanto menor atraso de enfileiramento quanto menor 

variação no atraso, sendo portanto adequada a aplicações de Voz sobre IP e de vídeo-

conferência, por exemplo. 

O tráfego marcado com alta prioridade de entrada e baixa prioridade de saída 

recebe o tratamento da classe de serviço Confiável. O serviço oferecido por essa classe é 

caracterizado por uma taxa de descarte inferior a que seria observada no melhor esforço 

padrão, o que proporciona maior confiabilidade na entrega dos pacotes. Também é 

característica dessa classe oferecer valores elevados para o atraso de pacotes, fator que 

deve ser considerado na escolha das aplicações. Essa classe mostra-se adequada para 

aplicações tidas como “elásticas”: um pacote entregue, mesmo com atraso elevado, 

permanece útil para a aplicação [1]. Nessa categoria enquadra-se a maioria das 

aplicações baseadas no protocolo TCP, como aplicações que realizam longas 

transferências de dados. Para essas aplicações, a inserção de maior atraso para pacotes 

individuais é imperceptível no tempo total de transferência dos dados, sendo mais 

importante que a vazão seja preservada.  

A classe de serviço capaz de oferecer o serviço de melhor qualidade é a classe 

Preferencial, na qual se enquadra o tráfego marcado com ambas as prioridades altas. O 

desempenho obtido pelo tráfego dessa classe em termos de atraso e descarte tende a ser 

significativamente superior ao das demais classes. Isso ocorre porque os pacotes com 

ambas as prioridades altas são protegidos contra descarte, além de serem encaminhados 

preferencialmente, o que reduz seu tempo de permanência na fila. Essa classe deve ser 

usada com bastante critério devido a sua capacidade de prejudicar as demais classes. 

Uma possível utilização seria proteger o tráfego de controle da rede (mensagens de 

protocolos de roteamento, por exemplo). Esse tráfego seria pouco afetado pelos demais 

mesmo em condições de congestionamento persistente, o que ajudaria a manter a rede 

funcionando de forma estável. Como o volume de tráfego de controle é reduzido 

comparado ao tráfego principal, o prejuízo para as demais classes seria mínimo. 
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3.2.3.2.3.2.3.2.    IOPQ com “Promoção” de Prioridade de EntradaIOPQ com “Promoção” de Prioridade de EntradaIOPQ com “Promoção” de Prioridade de EntradaIOPQ com “Promoção” de Prioridade de Entrada    

A descrição da fila IOPQ apresentada até então corresponde a versão básica do 

mecanismo. Nessa versão, pacotes com baixa prioridade de entrada estão bastante 

vulneráveis ao descarte, principalmente quando competem com o tráfego agressivo 

gerado por fontes TCP. Uma rajada de pacotes com alta prioridade de entrada pode 

ocasionalmente causar o descarte de todos os pacotes com baixa prioridade existentes na 

fila.   

Como forma de proporcionar maior proteção ao tráfego de baixa prioridade, foi 

introduzido o mecanismo de “promoção” da prioridade de entrada, aplicado durante o 

processo de admissão de pacotes na fila. A promoção de um pacote consiste em elevar a 

sua prioridade de entrada, visando prevenir o seu descarte posterior. Essa elevação de 

prioridade ocorre sempre no momento que um pacote com alta prioridade precisa entrar 

na fila e para isso é necessário descartar pacotes com baixa prioridade (isto é, a fila está 

cheia). Antes de haver o descarte, os pacotes com baixa prioridade há mais tempo na fila 

são promovidos. A quantidade de pacotes promovidos corresponde à quantidade de 

pacotes que serão descartados para a entrada do novo pacote. Esse passo adicional foi 

inserido no algoritmo que processa a entrada de pacotes na fila IOPQ, listado 

novamente na Figura 9. 
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Se a fila possuir espaço disponível, então: 

 Colocar p no final da fila 

Senão:  

 Se a prioridade de p for BAIXA, então: 

  Descartar p 

 Senão:   

  Se não houver pacotes com BAIXA prioridade suficientes, então: 

   Descartar p 

  Senão: 

   “Promover” pacotes com baixa prioridade mais antigos 

   Liberar espaço removendo pacotes com BAIXA prioridade 

   Colocar p no final da fila 

Figura 9 – Algoritmo de gerenciamento de fila com “promoção”. 

Quando verificada a quantidade de pacotes com baixa prioridade de entrada 

(passo 7 do algoritmo), são considerados os pacotes que serão promovidos e os que 

serão descartados. O conceito de “promoção” poderia ser estendido à prioridade de 

saída, porém, com implicações na ordem de serviço de pacotes de um mesmo fluxo. 

Para evitar os problemas causados pela reordenação de pacotes no destino, optou-se por 

não modificar a prioridade de saída dos pacotes. A elevação da prioridade de entrada 
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dos pacotes ocorre de forma local à fila, sem haver mudança na marcação dos pacotes. 

Isso significa que seu efeito não se propaga para os demais roteadores da rede que 

implementem o mecanismo IOPQ. 

3.3.3.3.3.3.3.3.    IOPQ com Controle de Entrada e SaídaIOPQ com Controle de Entrada e SaídaIOPQ com Controle de Entrada e SaídaIOPQ com Controle de Entrada e Saída    

Outra extensão à versão básica da fila IOPQ consiste em mecanismos de controle que 

permitem impor limites ao tráfego com alta prioridade de entrada, de saída, ou ambas. 

Esses mecanismos foram introduzidos para possibilitar maior controle sobre o 

comportamento da fila IOPQ, visando principalmente proteger o tráfego não prioritário. 

Em contrapartida, os mecanismos de controle adicionam complexidade ao mecanismo 

IOPQ básico, o que deve ser considerado ao se optar por seu uso. 

3.3.1. Controle da Prioridade de Entrada 

O mecanismo de controle de entrada da fila IOPQ permite estipular um limite, 

especificado em percentual, para a ocupação da fila por pacotes com alta prioridade de 

entrada. Caso a ocupação média da fila por pacotes com alta prioridade de entrada seja 

igual ou superior ao limite estipulado no momento da chegada de um novo pacote, uma 

medida corretiva é tomada como forma de manter a ocupação no patamar permitido. 

Duas medidas podem ser adotadas, de acordo com a política escolhida: rebaixar ou 

descartar os pacotes com alta prioridade.  

Rebaixar um pacote consiste em tornar sua prioridade de entrada baixa. Ao fazer 

isso, o pacote será aceito na fila somente caso haja espaço disponível. Ao ser aceito na 

fila, ele estará sujeito ao tratamento oferecido aos pacotes com baixa prioridade de 

entrada. Isto significa que poderá ser descartado para permitir a entrada de um novo 

pacote com alta prioridade. A outra política consiste em descartar os pacotes com alta 

prioridade na entrada caso o limite de pacotes com essa prioridade tenha sido atingido. 

Dessa forma, o pacote recém chegado será descartado mesmo que a fila possua espaço 

disponível para armazená-lo. Essa política será referenciada como Descarte de 

Excedente, enquanto a política de Rebaixamento de Prioridade será considerada a 

política padrão. A Figura 10 apresenta o pseudo-código do mecanismo de controle de 

entrada da fila IOPQ. 
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A política de rebaixamento de prioridade oferece um espaço mínimo aos pacotes 

com alta prioridade. Por exemplo, dado um limiar de 50%, metade do espaço será 

garantido para o tráfego prioritário, enquanto a outra metade será disputada de igual 

para igual com o tráfego de baixa prioridade. Já a política de descarte de excedente 

impõe uma ocupação máxima por pacotes prioritários. Assumindo o mesmo limiar, 

metade do espaço será garantida aos pacotes não prioritários, que ainda podem consumir 

o espaço não utilizado pelos pacotes com alta prioridade.  
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// qhip: ocupação atual por pacotes com alta prior. de entrada (bytes) 

// Qhip: ocupação média por pacotes com alta prior. de entrada (bytes) 

// wq : peso da ocupação atual (0 < wq < 1) 

// Lhip: limite para ocupação média (percentual sobre tamanho da fila) 

// s  : tempo de transmissão de um pacote 

// t  : tempo atual 

// thip: último instante no qual havia pacotes com alta prior. na fila. 

 

Se p possui prioridade de entrada ALTA, então: 

 Se qhip > 0, então: 

 Qhip ← (1 – wq)·Qhip + wq·qhip 

Senão: 

 m ← (t – thip)/s  

 Qhip ← (1 - wq)
m
·Qhip 

 Se Qhip ≥ Lhip, então: 

 Se usando Descarte de Excedente, então: 

  Descartar p 

  Ir para Fim   

 Senão: 

  Rebaixar p 

 

Aplicar algoritmo padrão sobre p  // Algoritmo da Figura 5 

 

Fim: 

Figura 10 – Algoritmo de gerenciamento de fila do mecanismo IOPQ com controle. 

O valor da ocupação média da fila por pacotes com alta prioridade de entrada, 

Qhip, é calculado com base em uma média móvel exponencialmente ponderada, 

adaptada do algoritmo utilizado pelo mecanismo RED para o cálculo da ocupação 

média da fila (seção 2.3.1, Figura 1). O uso da média móvel Qhip ao invés do valor 

instantâneo qhip concede memória ao mecanismo de controle. Utilizando um peso 

reduzido para a ocupação instantânea (wq), o valor de qhip pode assumir em 

determinados instantes valores superiores a Lhip, isto é, há mais pacotes com prioridade 

alta na fila do que o limite especificado. Isso possibilita a absorção de rajadas de pacotes 

com alta prioridade, desde que seguidas por períodos de menor vazão desse tráfego.  

3.3.2. Controle da Prioridade de Saída 

No caso da prioridade de saída, é possível estipular a fração da capacidade do enlace 

destinada a pacotes com alta prioridade. Os pacotes na fila marcados com alta 
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prioridade de saída serão servidos preferencialmente quando a taxa de saída desses 

pacotes estiver dentro da fração do enlace especificada ou caso não haja na fila pacotes 

com baixa prioridade (para que a fila seja conservativa, ver Seção 2.1). Caso contrário, 

o envio de pacotes com alta prioridade será postergado até que uma destas condições 

seja atendida. 

 Para o controle da vazão do tráfego com alta prioridade é utilizado um balde de 

fichas (ver Seção 2.4.2). A taxa de chegada de fichas no balde é igual a fração 

especificada da capacidade do enlace. Dado que há fichas suficientes no balde, os 

pacotes com alta prioridade são encaminhados com preferência sobre pacotes com 

prioridade baixa. Ao serem encaminhados, são retiradas fichas do balde na quantidade 

correspondente ao tamanho do pacote. A capacidade do balde, que determina o tamanho 

máximo das rajadas de tráfego prioritário, corresponde à mesma fração estipulada para o 

enlace só que aplicada ao tamanho da fila. Por exemplo, para um enlace de 10Mbps com 

fila de 100KB, ao configurar 10% do enlace para pacotes com alta prioridade de saída, 

eles serão servidos a uma taxa de 1Mbps com possibilidade de rajadas de até 10KB. O 

algoritmo de escalonamento acrescido dos mecanismos de controle de saída é 

apresentado na Figura 11. 
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// Chop: fichas no balde 

// Cmax: tamanho do balde: qlen·Phop 

// t  : tempo atual 

// thop: tempo de envio do último pacote c/ alta prioridade 

// B  : capacidade do enlace 

// Phop: percentual alocado para alta prioridade de saída 

// Tamanho(p): tamanho do pacote p em bytes 

 

Chop ← Chop + B·Phop·(t – thop)  // adicionando fichas ao balde 

Se Chop > Cmax, então:     // limitando as fichas ao tamanho do balde 

 Chop ← Cmax 

 

Se há pacotes na fila com prioridade de saída ALTA, então: 

 p ← primeiro pacote com prioridade de saída ALTA 

 Se Tamanho(p) ≤ Chop, então: 

  Chop ← Chop – Tamanho(p) // consumindo fichas 

  Encaminhar p 

  Ir para Fim 

 

Se há pacotes na fila com prioridade de saída BAIXA, então: 

 p ← primeiro pacote com prioridade de saída BAIXA 

 Encaminhar p 

Senão: 

 Enlace ocioso; 

Fim: 

Figura 11 – Algoritmo de escalonamento da fila IOPQ com controle de saída. 
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3.4.3.4.3.4.3.4.    CenáriCenáriCenáriCenários de Uso da Fila IOPQos de Uso da Fila IOPQos de Uso da Fila IOPQos de Uso da Fila IOPQ    

A fila IOPQ foi desenvolvida tendo como cenário de uso principal a oferta de Serviços 

não-Eletivos, em especial, serviços do tipo “diferente mas igual”. As classes de serviços 

Expresso e Confiável foram especificadas para, em conjunto, oferecerem esses serviços. 

Todavia, o mecanismo IOPQ dispõe de duas classes adicionais, Preferencial e 

Oportunista, que combinadas com as anteriores permitem distinguir outros cenários de 

uso. 

Para implementar um serviço do tipo “pior que o melhor esforço” (Less than 

Best Effort, LBE), como o Scavenger (Seção 2.5.4), a fila IOPQ oferece algumas 

combinações de classes de serviço. Em uma primeira combinação, poderiam ser usados 

os serviços Preferencial e Oportunista, atribuídos respectivamente ao tráfego de melhor 

esforço (tráfego BE) e ao tráfego “pior que o melhor esforço” (tráfego LBE). Nessa 

combinação, o tráfego BE seria tratado preferencialmente sobre o tráfego LBE tanto no 

escalonamento quanto no gerenciamento da fila, garantindo melhor isolamento e 

proteção ao tráfego BE. Outra opção, mais benéfica ao tráfego LBE, usaria a classe de 

serviço Confiável para o tráfego BE, dando a esse tráfego preferência apenas na 

gerência da fila; no escalonamento, ambos os tráfegos seriam tratados igualmente (o 

mesmo efeito seria obtido mantendo o tráfego BE na classe Preferencial e adotando a 

classe de serviço Expresso para o tráfego LBE).  

As classes Preferencial e Oportunista também podem ser utilizadas para oferecer 

um serviço do tipo “melhor que o melhor esforço” (Higher than  Best Effort, HBE). 

Nesse caso, o mecanismo de controle da fila IOPQ seria necessário para proteger o 

tráfego BE, agora associado à classe Oportunista, do tráfego HBE, pertencente à classe 

Preferencial. O tráfego HBE poderia ter uma fração limitada do enlace (controle de 

saída), uma ocupação máxima da fila (controle da entrada), ou ambas. Isso preveniria a 

estagnação do tráfego BE e a saturação por tráfego HBE. 

 Com a fila IOPQ também seria possível compor uma arquitetura similar à “Two 

Bit Differentiated Services”, proposta em [49]. Essa arquitetura, que serviu de base para 

o desenvolvimento do modelo DiffServ (Seção 2.4), prevê três classes serviços: 

Especial (Premium), Garantido (Assured) e melhor esforço (BE). A classe Premium é 

dedicada a tráfego crítico, recebendo o menor atraso e descarte (base para o PHB-EF). 
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A classe Assured oferece um serviço superior ao BE em condições de congestionamento 

(PHBs AF do DiffServ). A implementação proposta em [49] faz uso de baldes de fichas 

para moldar o tráfego Premium nos roteadores de borda, e filas de prioridade (PQ) com 

RED nos roteadores de núcleo para tratar os pacotes. O tráfego Premium é servido com 

prioridade pela PQ, enquanto o mecanismo RED regula o descarte entre o tráfego 

Assured e BE, favorecendo a classe Assured durante congestionamentos. 

 Uma arquitetura similar à “Two Bit DiffServ” poderia ser implementada 

utilizando a fila IOPQ, associando as classes Preferencial ao serviço Premium, 

Confiável ao Assured, e Oportunista ao BE. Nos roteadores de borda, seria adotada a 

versão controlada da fila IOPQ, estabelecendo limites para o tráfego Premium, enquanto 

os roteadores de núcleo implementariam o mecanismo IOPQ na sua versão básica. O 

uso da fila IOPQ eliminaria problemas com a configuração dos roteadores de núcleo 

(parâmetros do mecanismo RED, tamanho das filas associados a cada tráfego na PQ). 

O mecanismo IOPQ não determina critérios ou mecanismos específicos para a 

atribuição de prioridade e marcação dos pacotes, permitindo que estratégias variadas 

sejam adotadas. Por exemplo, a marcação do tráfego pode ser iniciativa do usuário, que 

marcaria seu tráfego de acordo com os requisitos da aplicação que utiliza. Outra opção é 

realizar a marcação nas bordas da rede, utilizando critérios como protocolo de transporte 

utilizado (TCP ou UDP), tipo de tráfego (de usuário ou de controle), dentre outros. 

Essas abordagens envolvem a modificação de valores em campos do cabeçalho IP dos 

pacotes. Apenas dois bits são necessário, um por tipo de prioridade, que poderiam ser 

codificados no campo DSCP assim como ocorre com o serviço Scavenger. Outra 

abordagem seria classificar os pacotes localmente em cada roteador, evitando assim a 

marcação de pacotes (por exemplo, associando classes a protocolos de transporte). 

Todavia, deve haver o cuidado de uniformizar os critérios de classificação em todos os 

roteadores. 

 Mecanismos como a IOPQ não precisam ser implantados em toda a rede para 

que seja percebido ganho na qualidade de serviço. A melhoria de desempenho será 

evidente quando instalados em pontos de saturação da rede, isto é, onde ocorre o 

congestionamento. Em uma rede como a Internet, que agrega redes de diversos portes, 

sua utilização seria mais valiosa na ligação das redes de acesso com os provedores de 

backbone, onde congestionamentos ocorrem de fato [58]. No backbone da rede, onde 
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congestionamentos são raros e o atraso de enfileiramento é mínimo, o benefício não 

compensaria o custo de instalar e operar esses mecanismos. 

3.5.3.5.3.5.3.5.    Comparação com Outros MecanismosComparação com Outros MecanismosComparação com Outros MecanismosComparação com Outros Mecanismos    

A fila IOPQ compartilha algumas características com as abordagens descritas na Seção 

2.5. O conjunto de serviços oferecido pelo mecanismo IOPQ contém classes 

semelhantes às propostas em mecanismos como o ABE e o BEDS. As classes Azul e 

“drop-conservative”, propostas respectivamente nos modelos ABE e BEDS, são 

destinadas ao mesmo tipo de tráfego para o qual foi especificada a classe Confiável da 

fila IOPQ. Da mesma forma, as classes Verde (ABE), “delay-conservative” (BEDS) e 

Expresso (IOPQ) são oferecidas com o propósito de prover baixo atraso.  

 A fila IOPQ difere das demais abordagens pela sua simplicidade conceitual e 

operacional e também pela maior flexibilidade. A fila IOPQ, na sua versão básica, não 

requer a configuração de parâmetros de funcionamento, ao contrário de outras 

abordagens. Ao mesmo tempo em que isso limita o controle do administrador da rede 

sobre os serviços, também preserva a simplicidade de implantação e operação oferecida 

pelo serviço de melhor esforço. A fila IOPQ é mais flexível pois oferece a possibilidade 

de uso em cenários diversos, não se limitando aos cenários típicos dos Serviços não-

Eletivos. Por exemplo, permite oferecer serviços do tipo “diferente mas igual”, ou um 

serviço do tipo Scavenger, ou mesmo uma combinação de ambos.  

A fila IOPQ, dentre as abordagens apresentadas, é a que oferece menos garantias 

ao tráfego. Sua proposta é oferecer a menor taxa de descarte possível para o tráfego com 

alta prioridade de entrada, e o menor atraso possível para o tráfego com alta prioridade 

de saída. O mecanismo ABE, ao contrário, visa oferecer atraso limitado por salto, o que 

permite prever o atraso quando conhecida a configuração dos roteadores ABE que 

compõem o caminho fim a fim do pacote. No entanto, o escalonador DSD, utilizado 

para implementar o serviço ABE, utiliza critérios relacionados ao escalonamento de 

pacotes para realizar o gerenciamento da fila, de forma que o parâmetro d (atraso 

máximo por salto) interfere também na probabilidade de descarte dos pacotes de ambas 

as classes, Azul e Verde. 



Capítulo 3 – A Fila IOPQ  52 

 

É esperado que um algoritmo eficiente para o mecanismo IOPQ tenha 

complexidade de ordem inferior ou igual a do mecanismo ABE. A implementação atual 

da fila opera através de buscas e remoções em uma fila compartilha por pacotes de todas 

as classes de serviço. A busca por algoritmos eficientes para a implementação do 

mecanismo IOPQ em roteadores reais será abordada em trabalhos futuros. 



 

Capítulo 4  

 
Avaliação de Desempenho da Fila IOPQ 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação de desempenho do 

mecanismo IOPQ. Foi escolhida  a técnica de simulação, o que permitiu o estudo de 

diversos cenários de interesse. Dois tipos de avaliação foram conduzidas. As primeiras 

possuíram caráter exploratório, visando a observação do funcionamento da fila IOPQ 

sob condições de funcionamento variadas. Por meio dessas avaliações, foi possível 

determinar as configurações a serem utilizadas nas avaliações seguintes. Esse segundo 

conjunto de avaliações teve como objetivo determinar a aplicabilidade da fila IOPQ em 

alguns dos cenários de uso destacados no capítulo anterior (Seção 3.4). Foram 

escolhidos três cenários considerados mais relevantes. No primeiro são explorados 

serviços do tipo “diferente mas igual”, como os oferecidos pelo modelo ABE. Em 

seguida foi avaliado o serviço LBE e posteriormente o HBE. Nessas avaliações, a fila 

IOPQ foi comparada com outros mecanismos, inclusive com uma implementação do 

escalonador DSD fornecida pelo autor do modelo ABE. Os resultados dessas avaliações 

são apresentados e discutidos no decorrer deste capítulo. 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Ambiente de SimuAmbiente de SimuAmbiente de SimuAmbiente de Simulaçãolaçãolaçãolação    

Foi utilizada como ferramenta de simulação o simulador ns-2 (Network Simulator 

versão 2.26) [59]. O simulador ns-2 oferece uma vasta biblioteca de componentes que 

permitem simular o comportamento de redes IP. Trata-se de uma ferramenta 

consolidada no meio acadêmico e de uso disseminado na avaliação de novos protocolos 

e mecanismos de rede.  
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As simulações no ns-2 são configuradas por scripts escritos na linguagem 

OTCL. Os scripts OTCL determinam os parâmetros de simulação como a topologia da 

rede, o tipo de tráfego e o tempo total de simulação. Além disso, são responsáveis por 

coletar as métricas de interesse durante a execução da simulação e sumarizá-las em 

arquivos. As métricas coletadas durante as avaliações foram: vazão do tráfego, taxa de 

descarte, atraso (em um sentido) e variação do atraso (em um sentido). Cada métrica é 

coletada para um tipo específico de tráfego, o que depende da avaliação. A taxa de 

amostragem das métricas foi de duas amostras por segundo (0,5 segundo entre 

amostras). Por meio de avaliações preliminares, foi observado que 60 segundos de 

simulação seriam suficientes para estabilizar as métricas. Adotou-se 65 segundos de 

tempo de simulação, com a amostragem sendo iniciada após 5 segundos do início da 

simulação (tempo de inicialização do experimento). Cada experimento foi executado 

com um conjunto de parâmetros fixos com relação ao tempo de execução. Ao final de 

cada experimento foi computado o valor médio das métricas coletadas ao longo do 

tempo de simulação.  

Os experimentos foram replicados 30 vezes. Para inicializar o gerador de 

números aleatórios do simulador ns-2, foram utilizadas as 30 primeiras sementes do 

conjunto de 64 sementes confiáveis fornecidas pelo próprio simulador. Os gráficos 

apresentados neste capítulo exibem os valores médios das replicações com intervalo 

dado por um nível de confiança de 95% sobre os resultados. O intervalo de confiança 

foi calculado segundo a fórmula contida em [60].  

Na maioria das avaliações foi utilizada a topologia em halteres apresentada na 

Figura 12. Essa topologia simples é freqüentemente adotada em trabalhos similares, e 

tem como vantagem permitir um maior isolamento dos fatores que podem influenciar o 

desempenho dos mecanismos avaliados. É formada por um conjunto de nós fonte, 

responsáveis por gerar o tráfego (à esquerda na figura), e outro conjunto de nós 

sorvedouro (à direita), para onde o tráfego é direcionado (em avaliações com tráfego 

bidirecional, os nós de ambos os conjuntos são fontes e sorvedouros de tráfego). As 

fontes de tráfego são iniciadas de forma aleatória segundo uma distribuição uniforme no 

primeiro segundo de simulação. A quantidade de fontes e sorvedouros e o tipo de 

tráfego empregado dependem de cada avaliação. Entre esses conjuntos de nós existe um 

enlace de gargalo, cuja capacidade é significativamente inferior ao dos demais enlaces 
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da rede (10Mbps para o enlace de gargalo e 100Mbps para os demais). Nos nós que dão 

acesso a esse enlace são implantados os mecanismos de fila a serem avaliados.  
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100 Mbps 

10 ms 

Sentido do tráfego 

 

Figura 12 – Topologia em halteres (dumbell). 

Também foram realizadas avaliações com uma topologia alternativa, exposta na 

Figura 13. Essa topologia, mais elaborada que a anterior, foi utilizada para estudar o 

comportamento do tráfego ao percorrer uma série de roteadores dotados do mecanismo 

proposto, pelos quais também passa tráfego de background. Os nós responsáveis por 

gerar o tráfego de background estão assinalados na figura (acima e abaixo dos enlaces 

de gargalo). O tráfego de background assume o mesmo perfil do tráfego principal 

(tráfego entre as fontes à direita e sorvedouros à esquerda) em termos de número de 

fontes e tipo de tráfego. As métricas avaliadas foram coletadas apenas para o tráfego 

principal, não cobrindo o tráfego de background. 
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Figura 13 – Topologia em cascata. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.    Avaliações ExploratóriasAvaliações ExploratóriasAvaliações ExploratóriasAvaliações Exploratórias    

Esse primeiro conjunto de avaliações foi realizado com o propósito de explicitar o 

tratamento proporcionado ao tráfego pelas quatro classes de serviço do mecanismo 

IOPQ (descritas na seção 3.1.3) em configurações variadas. Os objetivos dessas 

avaliações foram proporcionar a observação do comportamento da fila IOPQ e 

determinar o impacto de parâmetros como o tipo e direção do tráfego sobre o 

funcionamento do mecanismo. Essas informações foram úteis nas avaliações seguintes, 

onde foram avaliados cenários de uso reais para a fila IOPQ. Na Tabela 3 são listados os 

parâmetros e valores utilizados nas avaliações exploratórias. 

Tabela 3 – Parâmetros e valores utilizados nas avaliações exploratórias. 

Parâmetro  Valores 
Topologias  Halteres, Cascata 
Tempo de simulação (segundos)  65  
Replicações  30 
Tamanho da fila (KB)  25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 

(padrão: 125) 
Tipo de tráfego  UDP (CBR e On/Off), TCP (FTP e Web) 
Direção do tráfego  Unidirecional, Bidirecional 
Número de fontes FTP  1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 

(padrão: 10) 
Número de sessões Web (por classe)  100 a 1000 (incrementos de 100) 
Número de fontes CBR por classe  10 
Taxa das fontes CBR (Kbps)  0 a 5000 (incrementos de 500) 
Número de fontes On/Off  0 a 10 
Taxa das fontes On/Off (Kbps)  500 (média) 
Tamanho do pacote UDP (bytes)  100, 500, 1000 (padrão: 1000) 
Configurações IOPQ  Alta/alta, alta/baixa, baixa/alta, baixa/baixa 
Controle de Entrada IOPQ (%)  0 a 100 (incrementos de 10) 
Controle de Saída IOPQ (%)  0 a 100 (incrementos de 10) 
Políticas de Controle de Entrada IOPQ  Rebaixamento, Descarte 
 

 Para facilitar a compreensão dos gráficos, será usada, no lugar do nome da classe 

de serviço IOPQ, a combinação de prioridades que determina o tipo serviço para 

identificar os resultados de cada classe. Por exemplo, a classe Preferencial será 

referenciada nos gráficos como “alta/alta”, pois possui alta prioridade tanto de entrada 

quanto de saída, enquanto a classe Confiável será tratada como “alta/baixa” (alta 

prioridade de entrada e baixa prioridade de saída), e assim por diante. Os marcadores 

usados nas curvas dos gráficos estão associados à prioridade de entrada da classe 

correspondente: quadrado indica alta prioridade; “X”, baixa prioridade. Curvas 
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contínuas foram usadas nas classes com alta prioridade de saída; classes com baixa 

prioridade de saída foram representadas por curvas tracejadas. 

4.2.1. Comportamento da fila IOPQ com tráfego UDP 

Nesta avaliação inicial foi explorado o desempenho proporcionado por cada classe de 

serviço do mecanismo IOPQ a fontes de tráfego do tipo CBR (Constant Bit Rate) e 

On/Off. Essa avaliação tem o propósito de exibir o comportamento das classes de 

serviço do mecanismo IOPQ sob cargas variadas e tipos de tráfego UDP diferentes.  

Foi utilizada nessa avaliação a topologia em halteres da Figura 12. Para a 

avaliação com tráfego CBR foram usadas 10 fontes por classe (40 no total). As taxas de 

transmissão dessas fontes foram variadas de forma que o agregado de tráfego gerado 

para cada classe passou de 0% a 50% da capacidade do enlace (0 a 5Mbps), fazendo a 

carga total variar de 0 a 200% (0 a 20Mbps). Para o tráfego On/Off, foi adotado um 

número variado de fontes com taxa média fixa. Cada fonte On/Off foi configurada com 

tempo de rajada de 0,5 segundo, silêncio de 0,5 segundo, e taxa de 1 Mbps, levando a 

uma taxa média de 500 Kbps por fonte. O número de fontes On/Off por classe foi 

variado de 0 a 10, o que proporcionou uma variação na taxa de transmissão média de 0 a 

5 Mbps, da mesma forma que na avaliação com CBR. Os resultados obtidos dessas 

avaliações são exibidos na Figura 14. Na coluna esquerda da figura estão dispostos os 

resultados relativos ao tráfego CBR (vazão, taxa de descarte e atraso, de cima para 

baixo). Os resultados obtidos com fontes On/Off estão apresentados na coluna à direita. 

Os resultados da Figura 14 permitem observar o tratamento proporcionado por 

cada classe de serviço da fila IOPQ ao tráfego UDP. Todas as classes oferecem o 

mesmo tratamento até o ponto em que o volume de tráfego na rede não é suficiente para 

congestionar o enlace de gargalo (até 100%). A partir desse ponto, o tráfego das classes 

Preferencial (alta/alta) e Confiável (alta/baixa) é privilegiado com respeito à vazão 

(Figura 14 (a) e (b)), pois essas classes descartam menos pacotes que as classes 

Expresso (baixa/alta) e Oportunista (baixa/baixa), o que fica visível nos gráficos da 

Figura 14 (c) e (d). Com tráfego CBR e 200% de carga na rede, a classe Oportunista tem 

sua vazão anulada e a classe Expresso oferece menos que um terço da vazão das outras 

duas classes. Porém, a classe de serviço Expresso conseguiu proporcionar baixo atraso 

mesmo sob carga elevada (e para ambos os tipo de tráfego), o que pode ser visto nos 
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gráficos da Figura 14 (e) e (f). O mesmo acontece para a classe Preferencial, já que o 

tráfego de ambas possui alta prioridade de saída. Já as classes de serviço Confiável e 

Oportunista passam a oferecer maior atraso a partir de 100% de carga, resultado do 

maior tempo de espera na fila devido à baixa prioridade de saída. 
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(a) Vazão com tráfego CBR (b) Vazão com tráfego On/Off 
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(c) Taxa de descarte com tráfego CBR (d) Taxa de descarte com tráfego On/Off 
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(e) Atraso médio com tráfego CBR (f) Atraso médio com tráfego On/Off 

Figura 14 – Comportamento da fila IOPQ com tráfegos CBR e On/Off. 
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Com respeito ao tipo de tráfego, CBR ou On/Off, fica perceptível a semelhança 

de resultados para as três métricas. Uma diferença visível está na taxa de descarte e, 

conseqüentemente, na vazão desses dois tipos de tráfego (Figura 14(a),(b) e (c),(d)). O 

comportamento mais irregular do tráfego On/Off proporcionou melhor desempenho 

(menor taxa de descarte e maior vazão) ao tráfego das classes de serviço Expresso e 

Oportunista frente às classes de serviço Confiável e Preferencial sob cargas elevadas 

quando comparado ao desempenho obtido com tráfego CBR. No entanto, uma vez que a 

utilização de tráfego do tipo CBR oferece um “pior caso” às classes mais prejudicadas 

(pior desempenho para as classes com baixas prioridades), optou-se por utilizar esse tipo 

de tráfego (quando pertinente) em avaliações posteriores. 

Adicionalmente, foi avaliado o impacto do tamanho dos pacotes no 

funcionamento da fila IOPQ. A avaliação foi realizada com três tamanhos de pacote: 

100, 500 e 1000 bytes, utilizando tráfego CBR. Os resultados foram idênticos nas três 

avaliações, implicando que o tamanho do pacote pouco interfere no funcionamento da 

fila IOPQ. Os resultados exibidos nos gráficos da Figura 15 ilustram esse fato. As 

quatro classes oferecem desempenho equivalente em termos de vazão para tráfego CBR 

com pacotes de 100 (a), 500 (b), e 1000 (c) bytes. Com base nesse resultado, o tamanho 

do pacote para fontes UDP foi fixado em 1000 bytes para as avaliações subseqüentes. 
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Figura 15 – Vazão obtida com a fila IOPQ variando o tamanho do pacote. 

4.2.2. Comportamento da fila IOPQ com tráfego TCP 

Estudado o comportamento da fila IOPQ com tráfego UDP, o próximo passo foi avaliar 

o tratamento oferecido por suas classes a fontes de tráfego TCP. Para isso, foram 

utilizados dois tipos de tráfego TCP: FTP e Web. O objetivo dessa avaliação é 

determinar se o comportamento esperado é oferecido pelas classes de serviço da fila 
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IOPQ ao tráfego TCP. Outro propósito é permitir a observação do comportamento 

desses dois tipos de tráfego TCP quando interagem com a fila IOPQ.  

O tráfego FTP utilizado simula transferências de grandes arquivos e tem como 

característica a tendência de utilizar toda a capacidade disponibilizada pela rede. O 

tráfego Web é formado por sessões HTTP, que consistem na transferência de páginas 

formadas por pequenos objetos (na ordem de kilobytes). A transferência de um objeto 

consiste em uma requisição seguida de uma resposta (o próprio objeto) implementada 

sobre TCP, o que equivale a uma pequena transferência usando FTP. Os parâmetros 

utilizados para configurar as sessões Web (tamanho dos objetos, tempo entre páginas, 

etc.) foram extraídos de [61], de autoria dos desenvolvedores do gerador de tráfego Web 

implementado no simulador ns-2. O número de sessões determina a intensidade do 

tráfego gerado na rede, permitindo o controle do volume de tráfego por classe de 

serviço. Com o tráfego FTP, o volume gerado não pode ser controlado explicitamente, 

então se optou por variar o número de fontes FTP por classe. Essas avaliações foram 

conduzidas utilizando a topologia da Figura 12 com tráfego unidirecional. A Figura 16 

apresenta os resultados. 

Os gráficos à direita na Figura 16 correspondem às avaliações com tráfego FTP 

e os à esquerda ao uso de tráfego Web. Quando observada a vazão para o tráfego FTP 

(Figura 16(a)), fica evidente o benefício proporcionado pelo baixo atraso aos fluxos com 

alta prioridade de saída. Somado a uma taxa de descarte reduzida, esses fluxos (da 

classe Preferencial) possuem total predominância na rede, o que se intensifica à medida 

que mais fontes de tráfego são utilizadas. Os resultados quanto à taxa de descarte 

(Figura 16(c)) estão de acordo com o esperado para cada classe, com a classe 

Preferencial oferecendo menor descarte entre todas (próxima a 0%) enquanto a classe 

Oportunista chega a descartar mais de 60% dos pacotes. Para o atraso dos pacotes 

também foram obtidos os resultados esperados, com as classes de serviço Preferencial e 

Expresso oferecendo os menores valores, enquanto as classes Oportunista e Confiável 

proporcionaram atraso na ordem de segundos. Deve ser notado que, quando o número 

de fontes por classe é reduzido, os resultados tendem a se igualar em todas as métricas. 

Com tráfego Web (Figura 16(b),(d) e (f)), os resultados obtidos refletiram o 

comportamento observado com tráfego CBR e On/Off (Figura 14). 
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(a) Vazão com tráfego FTP. (b) Vazão com tráfego Web. 
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(c) Taxa de descarte com tráfego FTP. (d) Taxa de descarte com tráfego Web. 
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(e) Atraso médio com tráfego FTP. (f) Atraso médio com tráfego Web. 

Figura 16 – Comportamento da fila IOPQ com tráfegos FTP e Web. 

Nesta avaliação também foi analisado o efeito da capacidade da fila no 

desempenho dos serviços oferecidos pela fila IOPQ. Na Figura 17 são exibidos os 

gráficos referentes à vazão dos tráfegos FTP e Web (Figura 17(a) e (b)) quando variada 
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a capacidade da fila. O número de fontes FTP foi fixado em 10 por classe de serviço; 

para o tráfego Web foram utilizadas 750 sessões por classe. Pode ser observado em 

ambos os resultados que, quanto maior a capacidade da fila, menor é o benefício 

causado pela maior prioridade de entrada, o que tende a igualar o desempenho das 

classes de serviço Preferencial e Expresso e aproximar o desempenho da classe de 

serviço Confiável ao da classe Oportunista. Para permitir a obtenção de resultados 

relevantes durante as avaliações, a capacidade da fila deve ser escolhida de forma que 

seja suficientemente alta para proporcionar atraso de enfileiramento perceptível aos 

pacotes, ao mesmo tempo em que seu tamanho excessivo não anule o efeito da 

prioridade de entrada alta. Para as avaliações seguintes, foi adotada a capacidade total 

de 125 KB para todos os mecanismos avaliados. Esse valor está dentro da faixa que 

ofereceu maior disparidade de desempenho entre as classes de serviço da fila IOPQ com 

tráfego FTP. 
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(a) Vazão do tráfego FTP variando a capacidade da 

fila. 
(b) Vazão do tráfego Web variando a capacidade da 

fila. 

Figura 17 – Efeito da capacidade da fila sobre a vazão dos tráfegos FTP e Web. 

4.2.3. Comportamento da fila IOPQ com Controle 

O propósito desta avaliação é estudar os efeitos da utilização dos mecanismos de 

controle adicionados a fila IOPQ sobre o tratamento oferecido ao tráfego (Seção 3.3). 

Foi utilizada a topologia da Figura 12 em avaliações com tráfegos CBR e FTP. O 

mecanismo de controle da fila IOPQ para cada prioridade foi avaliado isoladamente. A 

taxa de transmissão (tráfego CBR) e o número de fontes (tráfego FTP) foram mantidos 

constantes, enquanto o percentual de controle (de entrada e de saída) foi variado de 0% 

a 100%.  
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Cada avaliação envolveu duas classes de serviço do mecanismo IOPQ. Ao 

avaliar o controle de entrada, foram utilizadas classes com a mesma prioridade de saída 

e prioridade de entrada diferentes. Foram escolhidas as classes Preferencial e Expresso 

nos papéis das classes com alta e baixa prioridade de entrada respectivamente, porém os 

resultados seriam os mesmos com as classes Confiável e Oportunista nesses papéis. 

Com tráfego CBR nas duas classes, foi configurada uma taxa de transmissão por classe 

suficiente para congestionar o enlace de gargalo, isto é, 10Mbps por classe ou 20Mpbs 

no total, resultando em 200% da capacidade da rede. Na avaliação com tráfego FTP, foi 

fixado em 10 o número de fontes por classe. Na Figura 18 é apresentado o conjunto de 

gráficos que ilustram o comportamento observado com esses dois tipos de tráfego 

quando variado o limite percentual do controle de entrada. Em cada gráfico da Figura 18 

são comparados os desempenhos dos tráfegos com alta e baixa prioridade de entrada 

para ambas as políticas de controle da fila IOPQ, Rebaixamento de Prioridade (RP) e 

Descarte de Excedente (DE). Como a prioridade de saída dos dois tipos de tráfego é 

igual, ambas as classes recebem o mesmo tratamento no escalonamento (o controle de 

saída foi configurado em 100% do enlace). Os gráficos à esquerda correspondem à 

vazão, à taxa de descarte e ao atraso para tráfego CBR, enquanto os gráficos à direita 

são relativos ao tráfego FTP.  

Os resultados mostram que o controle de entrada afeta diretamente a vazão e a 

taxa de descarte do tráfego CBR (Figura 18(a) e (c)). Com a política de controle de 

rebaixamento (RP), quando o percentual está configurado em 0%, os dois tipos de 

tráfego competem igualmente pelo espaço da fila, o que lhes proporciona taxa de 

descarte e vazão iguais. Já com a política de descarte de excedente (DE) e o percentual 

em 0%, não há espaço reservado para os pacotes com alta prioridade de entrada, 

causando o descarte de 100% dos pacotes dessa classe. Com limite de ocupação em 

100%, ambas as políticas favorecem o tráfego prioritário, oferecendo taxa de descarte 

de 0%, enquanto o tráfego não prioritário é totalmente descartado. O tráfego FTP tem 

comportamento similar ao obtido com tráfego CBR quanto a vazão (Figura 18 (b)). Esse 

desempenho está relacionado à capacidade do protocolo TCP de reagir ao descarte de 

pacotes reduzindo a taxa de transmissão como forma de evitar congestionamentos, o que 

também manteve as taxas de descarte baixas (inferiores a 5%, exceto com a política DE 

e percentual de 0%, quanto atingiu 100% para o tráfego prioritário). 



Capítulo 4 – Avaliação de Desempenho da Fila IOPQ 64 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Percentual de controle

V
a
z
ã
o
 (

M
b
p
s
)

alta (RP)
baixa (RP)
alta  (DE)
baixa (DE)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Percentual de controle

V
a
z
ã
o
 (

M
b
p
s
)

alta (RP)
baixa (RP)
alta (DE)
baixa (DE)

 
(a) Vazão com tráfego CBR. (b) Vazão com tráfego FTP. 
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(c) Taxa de descarte com tráfego CBR. (d) Taxa de descarte com tráfego FTP. 
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(e) Atraso médio com tráfego CBR. (f) Atraso médio com tráfego FTP. 

Figura 18 – Efeito do controle sobre a prioridade de entrada com tráfego CBR e FTP. 

 Para avaliar o controle de saída, foi realizada uma avaliação similar, utilizando 

as mesmas configurações de tráfego. Nessa avaliação foram utilizadas as classes 

Preferencial e Confiável para avaliar o impacto do mecanismo de controle no 
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desempenho do tráfego com alta prioridade de saída (representado pela classe 

Preferencial). Poderiam ser usadas as  classes de serviço Expresso e Oportunista, pois 

possuem as mesmas prioridades de entrada e prioridades de saída diferentes. O controle 

de entrada foi configurado com limite de 100% de ocupação da fila. Os gráficos da 

Figura 19 ilustram os efeitos do controle de saída sobre o tráfego CBR (gráficos à 

esquerda) e o tráfego FTP (gráficos à direita).  

Para o tráfego CBR, o controle da prioridade de saída tem efeito somente sobre o 

atraso recebido pelos pacotes (Figura 19(e)), não afetando a vazão e a taxa de descarte 

(Figura 19(a) e (c)). Uma vez que a taxa de descarte não é afetada, e com volume de 

tráfego igual para os dois tipos de tráfego, a utilização do enlace pelo tráfego de cada 

classe é de 50%.  

Quando o limiar de controle de saída é maior ou igual a 50%, o tráfego com alta 

prioridade passa a ser tratado preferencialmente, o que provoca a inversão nos valores 

observados para o atraso no gráfico da Figura 19(e). Fenômeno similar ocorre com o 

atraso para o tráfego FTP (Figura 19 (f)), porém, com reflexos na vazão desse tráfego. 

Quanto menor o atraso imposto aos pacotes, maior é a velocidade com que o protocolo 

TCP aumenta sua taxa de transmissão. Isso faz a vazão do tráfego FTP com alta 

prioridade de saída aumentar à medida que se aumenta o percentual do enlace alocado 

para o tráfego prioritário, o inverso acontecendo para o tráfego não prioritário (Figura 

19(b)). 
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(a) Vazão com tráfego CBR. (b) Vazão com tráfego FTP. 
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(c) Taxa de descarte com tráfego CBR. (d) Taxa de descarte com tráfego FTP. 
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(e) Atraso médio com tráfego CBR. (f) Atraso médio com tráfego FTP. 

Figura 19 – Efeito do controle sobre a prioridade de saída com tráfegos CBR e FTP. 
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4.2.4. Comportamento da Fila IOPQ com a Topologia em Cascata 

Nesta avaliação, foi estudado o comportamento demonstrado pelo mecanismo IOPQ em 

duas topologias diferentes. A primeira topologia, cuja forma remete a um halteres, é 

exibida na Figura 12. Nessa topologia, mais simples, todo o tráfego  atravessa apenas 

uma instância da fila IOPQ, localizada no roteador que dá acesso ao enlace de gargalo. 

A segunda topologia é apresentada na Figura 13. Essa topologia tem a propriedade de 

fazer com que o tráfego percorra uma série de filas IOPQ em cascata (no caso, 3 filas). 

Nessa topologia, uma parte do tráfego é considerada tráfego principal (o tráfego entre as 

fontes à esquerda e sorvedouros à direita), enquanto a outra parte (entre os nós acima e 

abaixo dos enlaces de gargalo) é considerada tráfego de background. O tráfego de 

background possui o mesmo perfil do tráfego principal, porém não é realizada a coleta 

das métricas sobre ele. A função desse tráfego é proporcionar a competição por recursos 

nos roteadores centrais da rede. Foram utilizadas 10 fontes FTP por classe da fila IOPQ.  

O objetivo dessa avaliação é determinar até que ponto as considerações 

realizadas a partir dos resultados obtidos em cenários mais simples (topologia em 

halteres) são aplicáveis em cenários mais elaborados (topologia em cascata). Os 

resultados dessas avaliações são exibidos nos gráficos da Figura 20. À esquerda são 

apresentados os resultados obtidos com topologia em halteres e à direita os resultados 

com a topologia em cascata. 

Os resultados referentes a vazão e taxa de descarte (Figura 21(a),(b) e (c),(d)) 

apresentaram a mesma tendência em ambas as topologias.  A vazão máxima alcançada 

com a topologia em halteres foi o dobro da obtida com a topologia em cascata. Isso se 

deve a competição do tráfego principal com o tráfego de background no enlace central 

da topologia em cascata, o qual possui a mesma capacidade do enlace de gargalo da 

topologia em halteres mas foi submetido ao dobro da carga. Com relação ao atraso, deve 

ser notado que o maior atraso oferecido pela topologia em cascata é determinado pela 

maior extensão do caminho atravessado pelos pacotes nessa topologia. Em ambas, 

porém, as classes com alta prioridade de saída (Preferencial e Expresso) apresentaram 

desempenho superior ao do tráfego não prioritário (classes Confiável e Oportunista). 

Deve ser notado que na topologia em cascata o número de fontes gerando tráfego na 

rede corresponde ao dobro de fontes na topologia em halteres, o que justifica a diferença 

no atraso para as classes de serviço Confiável e Expresso. Considerando que os 
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resultados em ambas as topologias mostraram comportamentos similares e dentro das 

expectativas para todas as classes de serviço da fila IOPQ, será adotada a topologia 

halteres como topologia padrão para as demais avaliações, uma vez que permite maior 

agilidade na execução dos experimentos. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30
Número de fontes FTP por classe

V
a
z
ã
o
 (

M
b
p
s
)

alta/alta

alta/baixa

alta/baixa

baixa/baixa

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30
Número de fontes FTP por classe

V
a
z
ã
o
 (

M
b
p
s
)

alta/alta
alta/baixa
baixa/alta
baixa/baixa

 
(a) Vazão FTP na topologia em halteres. (b) Vazão FTP na topologia em cascata. 
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(c) Taxa de descarte FTP na topologia em halteres. (d) Taxa de descarte FTP na topologia em cascata. 
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(e) Atraso médio FTP na topologia em halteres. (f) Atraso médio FTP na topologia em cascata. 

Figura 20 – Comportamento da fila IOPQ com as topologias Halteres e Cascata. 
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Também foram estudados os efeitos de se usar tráfego unidirecional ou 

bidirecional sobre o comportamento da fila IOPQ. Com tráfego bidirecional, os nós 

assumem simultaneamente as funções de geradores e sorvedouros de tráfego, fazendo 

com que o fluxo percorra a rede nos dois sentidos. Visto que o comportamento das 

classes de serviço é preservado nas duas topologias avaliadas, foi escolhida para essa 

avaliação a topologia em halteres. Também foi adotado tráfego FTP, uma vez que 

tráfego UDP (CBR ou On/Off) não seria afetado pelo fato de haver tráfego no sentido 

contrário. Com tráfego TCP, a presença de tráfego nos dois sentidos pode ter efeitos 

perceptíveis, uma vez que as mensagens de ACK (Acknowledgement, reconhecimento 

de segmento), que trafegam no sentido contrário ao fluxo normal, passam a competir 

com maior volume de tráfego.  Nessa avaliação também foi variado o número de fontes 

FTP por classe e as métricas foram coletadas para o tráfego em ambos os sentidos da 

comunicação. Na Figura 21 são exibidos os gráficos correspondentes a vazão obtida 

com cada classe de serviço com tráfego unidirecional (Figura 21(a)) e bidirecional 

(Figura 21(b)). 
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(a) Vazão FTP com tráfego unidirecional. (b) Vazão FTP com tráfego bidirecional. 

Figura 21 – Vazão das classes de serviço IOPQ com tráfego FTP uni- e bidirecional. 

 Os resultados com tráfego unidirecional (Figura 21(a)) demonstram o 

predomínio do tráfego servido pela classe Preferencial à medida que mais fontes de 

tráfego são adicionadas. Comportamento similar pode ser observado com tráfego 

bidirecional, diferindo apenas no volume do tráfego (já que é computada a vazão nos 

dois sentidos). Dado que o comportamento observado mostra a mesma tendência tanto 

com tráfego unidirecional quanto com tráfego bidirecional, optou-se, por questões 

práticas, em utilizar tráfego unidirecional nas avaliações subseqüentes. 
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Serviços “Diferentes mas Iguais”Serviços “Diferentes mas Iguais”Serviços “Diferentes mas Iguais”Serviços “Diferentes mas Iguais”    

O primeiro cenário de serviço avaliado corresponde ao cenário típico dos Serviços não-

Eletivos. Nesse cenário são explorados dois tipos de serviço: um serviço com menor 

atraso e outro que tenta emular o serviço de melhor esforço em termos de vazão. Foram 

utilizadas as classes de serviço Expresso e Confiável da fila IOPQ na implementação 

desses serviços, respectivamente. Como forma de estabelecer uma base para 

comparação, também foi avaliado o desempenho oferecido pelo serviço de melhor 

esforço para ambas as classes. Nessa avaliação, o desempenho da fila IOPQ foi 

comparado ao de outro mecanismo não-eletivo, o escalonador DSD, usado na 

implementação do serviço ABE. A implementação utilizada do escalonador DSD para o 

simulador ns-2 foi gentilmente cedida pelo autor do serviço ABE. 

 O primeiro objetivo dessa avaliação é determinar se os mecanismos avaliados, 

em especial a fila IOPQ, são capazes de oferecer os serviços mencionados acima. Para o 

serviço com baixo atraso, deve ser observado se os mecanismos oferecem, de fato, 

menor atraso se comparado ao serviço de melhor esforço, mantendo, porém, a taxa de 

descarte em níveis toleráveis. Considerando as aplicações para as quais se destina esse 

serviço, foi considerada tolerável uma taxa de descarte de até 5%. Para o serviço 

restante, será avaliado se a vazão está próxima (ou ligeiramente superior) à oferecida 

pelo serviço de melhor esforço. Espera-se uma menor taxa de descarte, também 

comparando ao melhor esforço, porém, sem maiores restrições quanto ao atraso sofrido 

pelos pacotes pois está sendo considerada a utilização desse serviço com aplicações 

elásticas. O comportamento descrito para os dois serviços deve persistir para perfis de 

tráfego diversos, isto é, com cargas variadas em ambas as classes, sem que os 

mecanismos sejam ajustados de forma a depender da carga. 

 Durante a avaliação, foi adotado tráfego CBR para se utilizar do serviço de 

menor atraso. Esse tipo de tráfego possui o comportamento esperado das aplicações que 

farão uso desse serviço. Para o serviço que privilegia a vazão, foram utilizadas 20 fontes 

de tráfego FTP, por se tratar de uma aplicação elástica. O tráfego FTP tem como 

característica tentar utilizar o máximo possível da capacidade do enlace, portanto sua 

vazão não pode ser controlada explicitamente. Para avaliar perfis de tráfego diversos, 

foi variada a quantidade de tráfego CBR gerada pelas fontes, partindo de nenhum 

tráfego (0%) a uma carga correspondente a capacidade do enlace de gargalo (100%), ou 
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seja, 10Mbps. Dado um perfil de tráfego, foram realizadas simulações utilizando os 

mecanismos IOPQ, DSD (ABE) e FIFO/Drop Tail (melhor esforço) configurados no nó 

que dá acesso ao enlace de gargalo da topologia avaliada (topologia em halteres, Figura 

12). Para o escalonador DSD, dada a necessidade de configuração do parâmetro d 

(atraso máximo por salto dos pacotes da classe Verde), foram utilizadas três 

configurações, com d assumindo os valores 10, 20 e 50 milisegundos. 

Iniciando a análise pela vazão obtida por cada tipo de tráfego (gráficos da Figura 

22), fica aparente que todos os mecanismos foram bem sucedidos em preservar a vazão 

do tráfego de ambos os tipos. Percebe-se pelo gráfico da Figura 22(a) que, independente 

do perfil de tráfego, a vazão do tráfego FTP oferecida pelos mecanismos IOPQ e ABE 

não difere da obtida no serviço de melhor esforço, que será usado como referência. O 

mesmo pode ser observado para a vazão do tráfego CBR, apresentada no gráfico da 

Figura 22(b).  
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(a) Vazão do tráfego FTP. (b) Vazão do tráfego CBR. 

Figura 22 – Vazão dos tráfegos FTP e CBR variando o perfil de tráfego. 

Quanto à taxa de descarte do tráfego FTP, é possível observar pelo gráfico da 

Figura 23(a), que a fila IOPQ oferece melhor proteção quando há mais tráfego CBR na 

rede, com taxas de descarte que ultrapassam 5% apenas quando a carga CBR chega a 

100%. O descarte da fila IOPQ manteve-se sempre abaixo do descarte oferecido pelo 

serviço de melhor esforço, ao contrário do mecanismo ABE, que apresentou maior 

tendência de descartar pacotes dessa classe. A partir de 60% de tráfego CBR na rede, o 

mecanismo ABE se aproxima ou ultrapassa 5% de descarte para todos os valores de d. 

Quanto à taxa de descarte do tráfego CBR, os resultados demonstraram novamente a 

tendência do mecanismo ABE de descartar mais pacotes que as filas IOPQ e FIFO/Drop 
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Tail (Figura 23(b)). Dessa vez, porém, a taxa de descarte com o mecanismo ABE 

depende mais fortemente do valor escolhido para o parâmetro d, acentuando-se quanto 

menor for o valor de d. Esse resultado era esperado, uma vez que esse parâmetro é 

usado pelo escalonador DSD para determinar a aceitação de pacotes na fila. O 

escalonamento preferencial oferecido pela fila IOPQ possibilitou ao tráfego CBR uma 

taxa de descarte bastante reduzida, chegando a ser inferior a obtida com o melhor 

esforço. De forma geral, a taxa de descarte manteve-se em níveis aceitáveis para os 

todos mecanismos, não ultrapassando 3%. 
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(a) Taxa de descarte do tráfego FTP. (b) Taxa de descarte do tráfego CBR. 

Figura 23 – Taxa de descarte dos tráfegos FTP e CBR variando o perfil de tráfego. 

Os gráficos na Figura 24 apresentam o atraso médio em um sentido para o 

tráfego FTP (Figura 24(a)) e CBR (Figura 24(b)). Analisando os resultados para o 

tráfego UDP, que simula uma aplicação sensível ao atraso, pode ser observado que os 

mecanismos não-eletivos ABE e IOPQ foram bem sucedidos, uma vez foram capazes de 

proporcionar atraso inferior ao oferecido pelo serviço de melhor esforço. A fila IOPQ 

apresentou o menor atraso, devido ao encaminhamento prioritário oferecido aos pacotes 

da classe de serviço Expresso. O mecanismo ABE, por sua vez, foi capaz de limitar o 

atraso no valor configurado para o parâmetro d (desconsiderando o atraso de 

propagação da topologia utilizada, 30 ms). Para ambos os mecanismos, o 

comportamento com relação ao atraso mostrou-se pouco dependente da carga CBR 

submetida à rede. Com o tráfego FTP, o mecanismo ABE conseguiu oferecer atraso 

inferior ao obtido com o serviço de melhor esforço. Isso, de certa forma, compensa a 

maior taxa de descarte sofrida por esse tráfego, fazendo com que sua vazão não seja 

prejudicada. A fila IOPQ realiza uma compensação semelhante, só que no sentido 
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inverso. O tráfego FTP, que foi beneficiado quanto à taxa descarte com a fila IOPQ, 

passa a perceber maior atraso na entrega de seus pacotes. Esse atraso cresce à medida 

que mais tráfego UDP (tráfego com alta prioridade de saída) é injetado na rede.  
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(a) Atraso médio do tráfego FTP. (b) Atraso médio do tráfego CBR. 

Figura 24 – Atraso dos pacotes dos tráfegos FTP e CBR variando o perfil de tráfego. 

Quanto a variação do atraso para o tráfego CBR, apresentada no gráfico da 

Figura 25, a fila IOPQ obteve os menores valores, independente da carga utilizada. O 

mecanismo ABE ofereceu menor variação de atraso que o serviço de melhor esforço até 

cargas de 10, 40 e 50% (para d igual a 50, 20 e 10ms, respectivamente), passando a ter 

maior variação a partir desses percentuais. Deve ser ressaltado que os valores baixos 

para a variação de atraso não permitem uma  avaliação conclusiva sobre o desempenho 

dos mecanismos IOPQ e ABE, porém, fornecem uma expectativa do comportamento 

desses mecanismos quanto a essa métrica. 
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Figura 25 – Variação do atraso do tráfego CBR variando o perfil de tráfego. 
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A fila IOPQ ofereceu o desempenho esperado para o tráfego UDP, que obteve 

atraso de enfileiramento significativamente reduzido e taxa de descarte inferior à obtida 

com outros mecanismos. O tráfego FTP não teve sua vazão prejudicada quando 

comparada à vazão obtida com o serviço de melhor esforço. Esse comportamento pôde 

ser observado independentemente da quantidade de tráfego UDP inserido na rede, sendo 

adotada a mesma configuração da fila para todos os perfis de tráfego avaliados. Apesar 

da fila IOPQ e do mecanismo ABE apresentarem resultados diferentes em algumas 

métricas, ambos apresentam-se habilitados a prestar serviços do tipo não-eletivos, uma 

vez que respeitam os requisitos de funcionamento desses serviços. As diferenças no 

desempenho podem influenciar a opção por um mecanismo ou outro. Havendo o 

interesse por maior controle, especialmente sobre o atraso limite dos pacotes, o 

mecanismo ABE é uma opção melhor. Se o requisito mais importante for facilidade de 

operação/implantação, a fila IOPQ apresenta-se como melhor opção.  

4.4.4.4.4.4.4.4.    Serviço “Pior que o Melhor Esforço”Serviço “Pior que o Melhor Esforço”Serviço “Pior que o Melhor Esforço”Serviço “Pior que o Melhor Esforço”    

Nesta avaliação foi estudado outro cenário característico dos Serviços não-Eletivos. 

Dois tipos de serviços são disponibilizados para as aplicações nesse cenário. O primeiro 

serviço equivale ao melhor esforço tradicional e corresponde ao tratamento padrão 

oferecido pela rede ao tráfego das aplicações. O segundo serviço proporciona um 

tratamento equivalente ao de uma rede com recursos muito escassos, sendo destinado a 

aplicações tolerantes à alta taxa de descarte e atraso elevado. A vantagem desse serviço 

é a possibilidade de utilizar a capacidade ociosa da rede quando há pouco volume de 

tráfego de melhor esforço. Esse serviço foi descrito na Seção 3.4, recebendo o nome de 

serviço LBE (Less than Best Effort), e equivale ao serviço Scavenger proposto pela 

Internet2 (Seção 2.5.4). 

 Esta avaliação tem como objetivo determinar a adequação do mecanismo IOPQ 

na implementação de um cenário composto pelos serviços BE (Best Effort, melhor 

esforço) e LBE. A implementação do serviço LBE possui dois requisitos principais: 

• Proteção do tráfego BE. O primeiro requisito diz respeito à proteção do 

tráfego BE. Significa que o tráfego LBE não deve interferir no tráfego BE, 

isto é, o tráfego BE não deve ter sua vazão afetada mesmo quando um 

volume excessivo de tráfego LBE é inserido na rede.  
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• Proteção do tráfego LBE. O segundo requisito é que o tráfego LBE não 

deve sofrer estagnação (starvation) mesmo competindo com grande 

quantidade de tráfego BE.  

Cada um desses requisitos foi avaliado separadamente. O formato das avaliações 

e seus resultados são discutidos nas subseções a seguir. 

4.4.1. Proteção do Tráfego BE 

Nessa avaliação é explorada a capacidade da fila IOPQ em proteger o tráfego BE do 

tráfego LBE. A avaliação consistiu em simular cenários nos quais o volume de tráfego 

LBE é suficiente para causar a degradação de desempenho do tráfego BE em condições 

de igualdade de tratamento. O cenário de melhor esforço (fila FIFO/Drop Tail) foi 

avaliado para estabelecer uma base de comparação. Também foi avaliado o uso de uma 

fila CBQ (implementação disponível no simulador ns-2), para implementar uma 

configuração tipicamente adotada para esse tipo de serviço. Também foi utilizada uma 

configuração da fila CBQ para emular uma fila de prioridade simples (PQ).  

 Para o tráfego LBE foram utilizadas fontes CBR, as quais permitem controlar o 

volume de tráfego injetado na rede. Deve ser ressaltado, porém, que o serviço LBE é 

adequado a aplicações capazes de se adaptar às condições da rede (observando atraso e 

taxa de descarte). O tráfego BE consistiu em um agregado de tráfego simulando sessões 

de usuários acessando a Web. Esse tráfego tem a propriedade de ser mais irregular no 

tempo, com variações perceptíveis na vazão, o que permite ao tráfego LBE fazer uso da 

capacidade ociosa. O uso de fontes FTP, ao contrário, levaria a uma utilização total da 

capacidade do enlace pelo tráfego BE, dificultando a observação das métricas de 

interesse para o tráfego LBE. O volume de tráfego Web utilizado foi de 1500 sessões de 

usuários, o que corresponde a uma utilização de aproximadamente 65% da capacidade 

do enlace. Foram realizadas simulações variando o volume de tráfego LBE gerado, 

sendo observado o comportamento de ambos os tipos de tráfego quanto à vazão, taxa de 

descarte e atraso médio dos pacotes.  

 Foram utilizadas as classes de serviço Preferencial e Oportunista da fila IOPQ 

para implementar respectivamente os serviços BE e LBE. O mecanismo CBQ foi 

configurado com duas filas: uma com maior prioridade, destinada ao tráfego BE; e outra 

de menor prioridade, para o tráfego LBE. Para a fila do tráfego BE foi alocado 100% do 
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enlace, enquanto para a fila LBE foi destinado 0%, o que lhe permite usar o enlace 

apenas quando não há tráfego BE. Essa configuração da fila CBQ para tráfego LBE é 

proposta em [62]. A fila PQ foi configurada também sobre uma fila CBQ, usando o 

mesmo esquema de prioridades da configuração anterior, porém, não limitando a 

utilização do enlace pelos dois tipos tráfegos. Os resultados obtidos por esses 

mecanismos são apresentados nos gráficos da Figura 26. 

Com respeito à vazão (Figura 26(a)), o mecanismo IOPQ mostrou-se capaz de 

proteger o tráfego BE quando um grande volume de tráfego LBE é submetido à rede, 

comportamento também apresentando pelas filas PQ e CBQ. Esse resultado fica 

evidente quando observado o desempenho esperado para o tráfego BE quando tratado 

em condições de igualdade com tráfego LBE,  isto é, quando utilizada uma disciplina de 

fila FIFO/Drop Tail. O tráfego LBE obteve desempenho superior quando utilizadas as 

filas IOPQ e PQ, conseguindo utilizar a capacidade  ociosa deixada pelo tráfego BE; a 

fila CBQ só proporcionou esse efeito com cargas LBE próximas a 100% da capacidade 

da rede (Figura 26(b)).  

A taxa de descarte de pacotes para o tráfego BE (Figura 26(c)) mostrou-se 

similar para todos os mecanismos (exceto com a fila FIFO/Drop Tail). Para o tráfego 

LBE são perceptíveis  algumas diferenças. Como esperado, a taxa de descarte com a fila 

FIFO/Drop Tail foi inferior aos demais mecanismos, uma vez que proporciona 

tratamento igualitário aos pacotes. As filas IOPQ e PQ apresentaram taxas de descarte 

equivalentes e superiores às obtidas com a fila FIFO/Drop Tail. A configuração 

utilizada para a fila CBQ proporcionou as taxas de descarte mais elevadas, 

principalmente quando a carga LBE é baixa.  

A fila IOPQ proporcionou atraso inferior ao obtido com a fila PQ, ainda assim 

permanecendo acima do atraso oferecido pelo serviço de melhor esforço. 

Desconsiderando o caso de referência (fila FIFO/Drop Tail), não houve interferência 

significativa no atraso médio do tráfego BE com acréscimo de tráfego LBE (Figura 

26(e)). 
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(a) Vazão do tráfego BE. (b) Vazão do tráfego LBE. 
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(c) Taxa de descarte do tráfego BE. (d) Taxa de descarte do tráfego LBE. 

0

20

40

60

80

100

120

140

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Carga LBE gerada

A
tr

a
s
o
 m

é
d
io

 (
m

s
)

IOPQ
FIFO/Drop Tail
CBQ
PQ

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

10% 30% 50% 70% 90%
Carga LBE gerada

A
tr

a
s
o
 m

é
d
io

 (
m

s
)

IOPQ
FIFO/Drop Tail
CBQ
PQ

 
(e) Atraso médio do tráfego BE. (f) Atraso médio do tráfego LBE. 

Figura 26 – Vazão, taxa de descarte e atraso para os tráfegos BE e LBE. 

4.4.2. Proteção do Tráfego LBE 

Nesta avaliação é estudada a capacidade do mecanismo IOPQ de proteger o tráfego 

LBE contra estagnação quando o tráfego BE for intenso. O tráfego LBE nessa avaliação 
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consistiu de um agregado de fluxos FTP, escolhidos por sua capacidade de adaptação a 

condições de congestionamento na rede. Para tráfego BE foram utilizados agregados de 

sessões Web em quantidades variadas. Partiu-se desde uma carga leve, resultado de 

1000 sessões HTTP, até uma carga suficiente para congestionar o enlace (3000 sessões). 

Nessas configurações de tráfego, o melhor desempenho possível para o tráfego LBE é 

oferecido pelo mecanismo de melhor esforço, no qual o tráfego LBE é tratado da mesma 

forma que o tráfego BE. Dessa forma, o objetivo dos mecanismos estudados nesta 

avaliação é oferecer um desempenho para o tráfego LBE o mais próximo possível do 

alcançado com o serviço de melhor esforço. Os resultados obtidos por esses 

mecanismos são expostos nos gráficos da Figura 27. 

Os mecanismos IOPQ, PQ e CBQ proporcionaram a mesma vazão ao tráfego 

BE (Figura 27(a)). Com o serviço de melhor esforço (FIFO/Drop Tail) houve 

diminuição da vazão do tráfego BE à medida que mais tráfego LBE era injetado na rede, 

enquanto o tráfego LBE, como esperado, obteve o melhor desempenho dentre 

mecanismos avaliados (Figura 27(b)). As filas IOPQ e PQ mantiveram sua equivalência 

na vazão proporcionada ao tráfego LBE. A fila CBQ proporcionou a menor vazão, se 

aproximando das demais apenas quando há muito tráfego BE na rede. A fila CBQ 

também apresentou, no geral, a maior taxa de descarte para o tráfego LBE (Figura 

27(d)); com alta carga BE, a fila IOPQ proporcionou taxa de descarte superior a CBQ 

(ainda que dentro do intervalo de confiança). A fila PQ causou menor descarte ao 

tráfego LBE que os demais mecanismos (inclusive o melhor esforço), porém, 

proporcionou atraso significativamente superior (Figura 27(f)). Esse maior atraso 

compensou a menor taxa de descarte, fazendo com que a vazão obtida pelo tráfego LBE 

com a fila PQ não interferisse no tráfego BE. A fila IOPQ, por sua vez, ofereceu um 

atraso médio levemente superior ao obtido com melhor esforço, enquanto a fila CBQ 

ofereceu o menor atraso.  
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(a) Vazão do tráfego BE. (b) Vazão do tráfego LBE. 
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(c) Taxa de descarte do tráfego BE. (d) Taxa de descarte do tráfego LBE. 
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(e) Atraso médio do tráfego BE. (f) Atraso médio do tráfego LBE. 

Figura 27 – Vazão, taxa de descarte e atraso médio para os tráfegos BE e LBE. 

No geral, as filas IOPQ e PQ mostraram-se hábeis na função de prover o serviço 

LBE, sendo capazes de proporcionar uma vazão mínima ao tráfego LBE mesmo sob 

tráfego BE intenso, ao mesmo tempo em que não permitiram que tráfego LBE em 
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excesso interferisse no desempenho do tráfego BE. A fila CBQ, nas configurações 

utilizadas, não utilizou toda a capacidade ociosa do enlace quando o tráfego BE 

permitiu, não sendo portanto a solução mais indicada. A fila IOPQ apresenta como 

vantagem sobre a fila PQ o menor atraso proporcionado ao tráfego LBE. Dessa forma, 

esse serviço poderia ser utilizado por aplicações interativas sem requisitos críticos de 

atraso (como acesso a Web), e não apenas com aplicações de transferências volumosas 

de dados. Em uma rede de campus, por exemplo, o serviço LBE poderia ser usado para 

prover acesso à Internet a residências estudantis, sem que esse tráfego prejudicasse o 

tráfego principal da universidade que receberia o tratamento padrão de melhor esforço. 

4.5.4.5.4.5.4.5.    Serviço “Melhor que o Melhor Esforço”Serviço “Melhor que o Melhor Esforço”Serviço “Melhor que o Melhor Esforço”Serviço “Melhor que o Melhor Esforço”    

Outro cenário de uso de interesse para a fila IOPQ consiste em disponibilizar um 

serviço de melhor qualidade, em termos de atraso e descarte, em conjunto com um 

serviço que emula o melhor esforço padrão. Esse serviço de melhor qualidade, 

referenciado como serviço HBE (Higher than Best Effort), não oferece garantias de 

QoS, se limitando a oferecer o menor atraso possível com descarte também mínimo. Por 

se tratar de um serviço melhor que o melhor esforço, tem-se a necessidade de controlar 

a utilização do serviço HBE, como forma de evitar a sua saturação e a degradação 

excessiva dos serviços restantes, no caso, o serviço BE. Sendo assim, nessa avaliação 

será adotada a versão controlada da fila IOPQ, que será comparada novamente com o 

mecanismo CBQ, agora configurada para oferecer os serviços HBE e BE. 

 Dado que há um perfil especificado para o tráfego HBE (sob a forma de vazão 

máxima), será estudado o tratamento oferecido pelos mecanismos ao tráfego HBE sob 

duas condições: quando o tráfego está dentro e quando está fora desse perfil. O tráfego 

HBE deverá ser tratado preferencialmente quando estiver dentro do perfil, isto é, deverá 

receber menor atraso e sofrer menor descarte de pacotes que o tráfego BE dado que sua 

vazão não ultrapasse o limite estipulado. Uma vez que a vazão ultrapassou esse limite 

(isto é, o tráfego está fora do perfil), os mecanismos devem ser capazes de proteger o 

tráfego BE, penalizando o tráfego HBE de forma que as fontes possam detectar o 

excesso de tráfego e reduzir suas taxas de transmissão. 

 O tráfego HBE utilizado nessa avaliação foi gerado por fontes CBR. As fontes 

de tráfego CBR não são capazes de se adaptar as condições da rede, mantendo sua taxa 
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constante, o que permitiu controlar a quantidade de tráfego HBE gerado na rede. Para a 

geração do tráfego BE foram utilizadas 10 fontes FTP. O limite fixado para o volume de 

tráfego HBE foi de 10% da capacidade do enlace, ou cerca de 1Mpbs. Passando desse 

volume, o tráfego HBE deve ser penalizado pelos mecanismos IOPQ e CBQ. O volume 

de tráfego HBE gerado foi variado de 1 a 100% da capacidade do enlace, permitindo a 

observação do seu comportando quando está dentro (de 1 a 10%) e fora do perfil (a 

partir de 10%). 

 Para a fila IOPQ, o tráfego HBE foi associado à classe  Preferencial, recebendo 

tanto prioridade de entrada quanto de saída altas. Já o tráfego BE recebeu o tratamento 

da classe Oportunista, isto é, ambas as prioridades baixas.  Para permitir a limitação do 

tráfego HBE ao perfil especificado, foram utilizados os mecanismos de controle de 

entrada e saída da fila IOPQ. Foi fixado o limite de 10% de ocupação da fila por pacotes 

com alta prioridade de entrada e a política de controle adotada foi a de descarte de 

excedente. Para o controle de saída, foi especificado o limite de 10% do enlace para os 

pacotes com alta prioridade de saída; excedido esse limite, os pacotes com alta 

prioridade de saída serão postergados enquanto os pacotes com baixa prioridade serão 

servidos preferencialmente. O mecanismo CBQ foi configurado com duas filas: uma de 

prioridade elevada, alocada para o tráfego HBE; e outra de menor prioridade, destinada 

ao tráfego BE. Para a fila destinada ao tráfego HBE foi alocado 10% do enlace, sendo o 

restante deixado para o tráfego BE. Os resultados dessa avaliação estão apresentados 

nos gráficos da Figura 28. 

A vazão obtida pelo tráfego HBE com a fila IOPQ foi equivalente à obtida com 

o mecanismo CBQ (Figura 28(a)), tanto quando o tráfego está dentro quanto fora do 

perfil estabelecido (10% do enlace). A fila IOPQ favoreceu o tráfego BE quando o 

tráfego HBE está abaixo do seu limite se comparada à fila CBQ. O descarte de ambos os 

mecanismos para o tráfego HBE mostrou-se equivalente (Figura 28(c)). Para o tráfego 

BE a diferença mostrou-se pouco significativa (Figura 28(d)), com vantagem sutil para 

fila IOPQ quando  o tráfego HBE está abaixo do perfil; quando fora, é a fila CBQ que 

obtém pequena vantagem. O atraso médio oferecido por ambos os mecanismos também 

se mostrou equivalente tanto para tráfego HBE quanto para o BE (Figura 28(e) e (f)).  

Tendo em vista esses resultados, verifica-se que, de forma geral, a fila IOPQ 

poderia substituir uma fila CBQ com o objetivo de prover os serviços HBE e BE, uma 
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vez que atende aos requisitos levantados anteriormente: foi capaz de favorecer o tráfego 

HBE em termos de taxa de descarte e atraso médio, dado que este tráfego está dentro do 

perfil especificado; quando fora do perfil, o tráfego HBE foi penalizado pela fila IOPQ, 

como forma de proteger o tráfego BE. 
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(c) Taxa de descarte do tráfego HBE. (d) Taxa de descarte do tráfego BE. 
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(e) Atraso médio do tráfego HBE. (f) Atraso médio do tráfego BE. 

Figura 28 –Vazão, taxa de descarte e atraso médio dos tráfegos HBE e BE. 
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Nesta dissertação foi estudada uma abordagem leve de QoS: os Serviços não-Eletivos. 

Os Serviços não-Eletivos não visam substituir os mecanismos de QoS tradicionais. 

Todavia, podem constituir um passo importante no sentido de tornar a Internet uma rede 

capaz de oferecer serviços diferenciados de forma tecnicamente viável, 

economicamente atraente para as operadoras e, principalmente, atendendo ao desejo de 

seus usuários por um serviço dentro de suas necessidades e a um custo aceitável. 

Foi proposto o mecanismo IOPQ, uma fila que alia simplicidade e flexibilidade 

com o propósito de oferecer Serviços não-Eletivos na Internet. O mecanismo IOPQ foi 

avaliado, por meio de simulações, em cenários de uso diversos nos quais foi comparado 

com mecanismos similares. As conclusões dessas avaliações estão sintetizadas a seguir: 

• As avaliações exploratórias das quatro classes de serviços da fila IOPQ 

mostraram que o tratamento diferenciado proporcionado ao tráfego por cada 

classe está de acordo com o serviço especificado. Os mecanismos de 

controle adicionados à fila também se mostraram eficazes, permitindo 

restringir o acesso aos recursos (memória e/ou enlace) do tráfego com alta 

prioridade. 

• Na avaliação dos serviços “diferentes mas iguais”, a fila IOPQ mostrou-se 

capaz de oferecer adequadamente o serviço de menor atraso, preservando a 

vazão do tráfego de melhor esforço, sendo, portanto,  aplicável a esse 

cenário de uso. 
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• Na avaliação do serviço “pior que o melhor esforço”, a fila IOPQ obteve 

resultados que habilitam seu uso nesse cenário, uma vez que foi capaz de 

proteger o tráfego BE de tráfego LBE em excesso, mostrando, ao mesmo 

tempo, desempenho compatível ao dos demais mecanismos avaliados no 

cenário oposto (proteção do tráfego LBE). 

• Para o serviço “melhor que o melhor esforço”, a fila IOPQ apresentou 

resultados similares aos obtidos com a configuração de CBQ avaliada, sendo 

capaz de oferecer tratamento preferencial ao trafego HBE quando dentro de 

perfil, penalizando caso contrário. 

Os resultados obtidos nessas avaliações demonstraram a aplicabilidade da fila 

IOPQ aos cenários avaliados, nos quais foi capaz de proporcionar desempenho de 

acordo com as especificações dos serviços disponíveis em cada cenário, apresentando 

resultados melhores ou similares aos demais mecanismos avaliados, porém, com menor 

complexidade. 

Nas seções a seguir são apresentadas as principais contribuições deste trabalho e 

indicações de trabalhos futuros. 

5.1.5.1.5.1.5.1.    Principais ContribuiçõesPrincipais ContribuiçõesPrincipais ContribuiçõesPrincipais Contribuições    

Como contribuições principais dessa dissertação podem ser apontadas: 

• Proposta do mecanismo IOPQ. Este trabalho propôs o mecanismo IOPQ 

— In/Out Priority Queue —, uma fila de prioridades capaz de oferecer 

Serviços não-Eletivos, sendo esta a principal contribuição deste trabalho. 

• Avaliação de desempenho de Serviços não-Eletivos. Para validar o 

mecanismo proposto, foram conduzidas avaliações de desempenho, na forma 

de simulações, nas quais foi comparado o desempenho do mecanismo IOPQ 

com outros mecanismos em situações diversas. Nessas avaliações, o 

mecanismo IOPQ foi confrontado com outro mecanismo do tipo não-eletivo, 

o escalonado DSD, usado na implementação do serviço ABE. Essas 

avaliações proporcionaram o aprofundamento do estudo dos Serviços não-

Eletivos, comparando dois mecanismos propostos com essa finalidade. 
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• Artigos publicados em congressos. Os resultados preliminares deste 

trabalho foram publicados nas edições de 2004 e 2005 do Simpósio 

Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC) sob a forma de artigo 

completo [9] e artigo curto [63] respectivamente. O trabalho de 2004 

apresentava a fila IOPQ e avaliava sua utilização com serviços do tipo 

“diferente mas igual”. Dando continuidade a esse trabalho inicial, em 2005 

foi explorada a utilização do mecanismo IOPQ com os serviços Less than 

Best Effort (LBE) e Higher than Best Effort (HBE). 

• Implementação do mecanismo IOPQ no simulador ns-2. Um subproduto 

importante desse trabalho é a implementação do mecanismo IOPQ realizada 

no simulador ns-2. Essa implementação deverá ser disponibilizada em breve 

à comunidade acadêmica como um módulo adicional do simulador ns-2, 

podendo ser utilizada livremente em outras pesquisas sobre qualidade de 

serviço na Internet. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Trabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos Futuros    

A seguir são apresentadas algumas das idéias de trabalhos futuros que deverão fazer 

parte da continuação desse trabalho: 

• Exploração de outros cenários de funcionamento.  Foi estudado o 

comportamento da fila IOPQ em um subconjunto dos cenários de uso 

possíveis para o mecanismo. Os casos mais relevantes foram cobertos pelas 

avaliações deste trabalho, porém, alguns cenários de interesse foram 

reservados para estudos futuros.  Esses cenários incluem o uso de três ou 

quatro serviços da fila IOPQ simultaneamente, cenários em que a fila IOPQ 

básica é combinada com sua versão controlada, cenários onde a implantação 

da fila IOPQ na rede é parcial, dentre outros. 

• Criação de um modelo analítico para a fila IOPQ. Em um trabalho 

preliminar foi estudado o comportamento das classes de serviço Expresso e 

Confiável em termos de taxa de descarte e atraso de enfileiramento por meio 

de Redes de Petri Estocásticas [64]. Esse trabalho deverá ser continuado, 
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cobrindo os demais serviços da fila e aprofundando o estudo das métricas. 

Uma modelagem utilizando Teoria das Filas também está sendo avaliada. 

• Estudo da complexidade computacional e proposta de algoritmo 

eficiente para fila IOPQ.  O foco deste trabalho foi a proposta e validação 

dos conceitos relacionados à fila IOPQ. Outro problema importante consiste 

em averiguar o desempenho da fila IOPQ do ponto de vista computacional, o 

que envolve a proposta de algoritmos eficientes para a implementação do 

mecanismo. Esse estudo será fundamental, uma vez que um algoritmo 

eficiente é necessário para a implementação do mecanismo em roteadores de 

produção. 

• Implementação do mecanismo IOPQ em roteador e avaliação sob 

condições reais de funcionamento. O desenvolvimento de uma 

implementação funcional da fila IOPQ para uso em ambiente real também 

está incluído nos trabalhos futuros. Com isso, os cenários avaliados neste 

trabalho poderão ser estudados em redes de teste reais. Essa implementação, 

a princípio, seria realizada em uma plataforma Linux, podendo ser 

disponibilizada para uso pela comunidade acadêmica sob a forma de módulo 

para o kernel.  
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Apêndice AApêndice AApêndice AApêndice A        

 
O Protocolo TCP 
 

Neste apêndice será abordado o protocolo de transporte TCP, que é responsável por 

grande parte do volume de tráfego na Internet. Os algoritmos compreendidos nesse 

protocolo regem o comportamento do tráfego na rede, de forma que seu entendimento é 

fundamental para o desenvolvimento de mecanismos de filas para roteadores, como o 

proposto nesta dissertação. O objetivo deste apêndice não é esgotar o assunto TCP,  mas 

apresentar o comportamento básico desse protocolo e suas implicações no 

funcionamento da rede. 

A.1. O Protocolo TCP 

O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) [65] é o protocolo de nível de 

transporte de uso mais difundido na Internet [66], proporcionando comunicação 

confiável entre dois pontos da rede sobre a estrutura de entrega de pacotes não confiável 

oferecida pelo serviço de melhor esforço do protocolo IP [67]. O protocolo IP não 

oferece garantias quanto à entrega dos pacotes, o quais podem ser descartados ao 

passarem por roteadores congestionados. Outros problemas são a reordenação e 

duplicação de pacotes, que podem ocorrer à medida que esses pacotes percorrem a rede. 

O protocolo TCP tem que lidar com esses problemas, de forma a garantir que a 

informação gerada no transmissor será recebida corretamente no seu destino. Outra 

responsabilidade do protocolo TCP é controlar a taxa com que a informação é 

transmitida, como forma  de evitar a saturação da rede e proporcionar alguma justiça na 

divisão dos recursos da rede com outros fluxos. 

 O protocolo TCP é orientado a conexão, o que significa que antes de ser iniciada 

a transmissão de dados é realizada uma negociação entre as duas partes, que devem 

concordar com o estabelecimento da comunicação. Esse processo é conhecido como 
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Three Way Handshake [67], por envolver a troca de três mensagens entre o iniciador e o 

outro par da comunicação. O protocolo TCP permite a cada parte envolvida enviar ou 

receber dados, porém, será assumido nessa discussão que há um transmissor e um 

receptor bem definidos. 

O protocolo TCP lida com a perda de pacotes através de um mecanismo de 

confirmação. O receptor dos dados deve informar ao transmissor que os dados foram 

recebidos corretamente e que mais dados podem ser transmitidos. Os pacotes de dados 

transmitidos pelas entidades TCP recebem o nome de segmentos. Cada segmento é 

identificado com um número de seqüência, que é utilizado pelo receptor para a 

confirmação de recebimento, feita através de um segmento especial de reconhecimento 

(Acknowledgement ou ACK). Ao receber um segmento, o receptor envia um 

reconhecimento solicitando o próximo segmento na série contínua de segmentos 

recebidos.  

A.2. Controle de Fluxo e Controle de Congestionamento 

O protocolo TCP gerencia a taxa com que os dados são transmitidos, visando evitar o 

congestionamento da rede ou mesmo a saturação do receptor. O Controle de Fluxo é 

acionado para evitar que sejam transmitidos mais dados do que o receptor é capaz de 

processar. A quantidade de segmentos que o transmissor pode enviar sem aguardar por 

confirmação é limitada por uma variável chamada Janela de Recepção ou RWND. O 

valor de RWND é informado pelo receptor a cada mensagem de reconhecimento 

(ACK). Ao atingir esse valor, o transmissor cessa o envio de segmentos e espera pela 

confirmação dos segmentos já enviados. À medida que os segmentos são confirmados, 

outros segmentos são enviados, respeitando a quantidade estipulada em RWND. 

 O Controle de Congestionamento do protocolo TCP utiliza a variável CWND 

(Janela de Congestionamento) para responder a ocorrência de congestionamentos na 

rede. Ao limitar a quantidade de segmentos transmitidos sem confirmação, prevalece o 

menor valor entre RWND e CWND. Enquanto o valor de RWND é explicitamente 

informado pelo receptor do tráfego, o valor de CWND deve ser inferido pelas condições 

da rede. Dois algoritmos são utilizados para isso: Slow Start e Congestion Avoidance. 
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 A variável CWND tem valor inicial baixo (poucos segmentos, dependendo da 

recomendação adotada). Seu valor cresce à medida que os segmentos são transmitidos e 

reconhecidos com sucesso, o que é interpretado como sinal de que a rede está sendo 

capaz de suportar o tráfego gerado. Seguindo o algoritmo Slow Start, a cada 

reconhecimento o valor de CWND é incrementado em um segmento. Dessa forma, a 

cada ciclo de reconhecimento (reconhecimento de todos os segmentos de uma janela, 

estimado pelo valor de Round Trip Time, RTT), a janela de congestionamento dobra de 

tamanho, proporcionando um crescimento exponencial no tempo. Esse processo 

continua até ser atingido o limiar SSTHRESH (Slow Start Threshold), cujo valor inicial 

é normalmente igual a RWND.  A partir desse ponto é adotado o algoritmo Congestion 

Avoidance, pelo qual a janela de congestionamento é incrementada em um segmento a 

cada ciclo de reconhecimento (RTT). Com isso, o valor de CWND passa a ter um 

crescimento linear no tempo, como forma de evitar a saturação da rede. O valor do RTT 

é computado continuamente com base nos tempos de reconhecimento dos segmentos.  

A dependência da taxa de transmissão sobre o RTT causa o problema de 

injustiça na divisão dos recursos da rede entre fluxos TCP. Quanto menor o valor do 

RTT, mais rapidamente cresce a janela de congestionamento e, conseqüentemente, a 

taxa de transmissão da fonte TCP. Dessa forma, quando dois ou mais fluxos TCP 

competem pelos mesmos recursos da rede, aqueles com o menor RTT alcançarão maior 

vazão. 

A.3. Detecção de Descarte de Segmentos 

O protocolo TCP detecta o descarte de pacotes de forma implícita. Duas técnicas são 

usadas para inferir o descarte: pela expiração do tempo limite de retransmissão (RTO, 

Retransmission Timeout), ou através de ACKs duplicados.  

 Um segmento transmitido é guardado em uma fila de segmentos, onde aguarda 

até que seja reconhecido o seu recebimento. Quando um segmento aguarda nessa fila 

por um tempo que exceda o RTO (o valor de RTO é continuamente calculado com base 

no RTT), é inferido que o segmento foi descartado pela rede. A primeira providência é 

retransmitir o segmento no início da fila. Então, o valor de RTO é dobrado, SSTHRESH 

assume valor igual à metade de CWND, CWND é reiniciada e o transmissor retorna ao 

algoritmo de Slow Start. Essas medidas reduzem a taxa do transmissor como forma de 
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reagir ao congestionamento da rede e evitar o descarte de mais pacotes. No entanto, essa 

queda brusca no taxa de transmissão pode causar a subutilização dos recursos da rede. 

Outro problema está no tempo necessário para detecção do descarte, uma vez que o 

RTO pode assumir valores na ordem de segundos. 

A inferência do descarte por meio de ACKs duplicados é normalmente mais 

rápida do que com expiração de RTO. Um ACK duplicado é gerado quando um 

segmento é recebido porém não forma um bloco contínuo com os outros segmentos 

recebidos. Nesse instante, o receptor envia um ACK solicitando o próximo segmento 

após o bloco contínuo (e não o próximo após o segmento recebido). Esse ACK é 

considerado duplicado porque outro igual já havia sido enviado quando o último 

segmento do bloco contínuo foi recebido. ACKs duplicados ocorrem quando existem 

lacunas entre os segmentos recebidos, que podem ter sido causadas pela reordenação 

dos segmentos pela rede (os segmento que faltas ainda vão chegar), ou porque os 

segmentos foram descartados. ACKs duplicados também ocorrem devido à replicação 

de segmentos de dados ou de reconhecimento pela rede. Os algoritmos Fast Retransmit 

e Fast Recovery lidam com ACKs duplicados para detectar e tratar o descarte de pacotes 

de forma mais eficiente [68]. 

A.4. Fast Retransmit e Fast Recovery 

O recebimento do terceiro ACK duplicado dispara o algoritmo Fast Retransmit, que 

consiste em transmitir imediatamente o segmento solicitado pelos ACKs. O transmissor 

entra em seguida no algoritmo Fast Recovery, no qual permanecerá até o receptor 

solicitar o segmento seguinte ao último segmento enviado antes da retransmissão. Ao 

entrar no Fast Recovery, SSTHRESH passa ser a metade de CWND, que passará a ter o 

valor de SSTHRESH somado de 3 (segmentos recebidos com sucesso). CWND passa a 

ser incrementado a cada novo ACK duplicado (sinalizando que outro segmento foi 

recebido com sucesso). Durante o Fast Recovery, o valor de CWND é 

significativamente superior ao utilizado quando expira o RTO de um segmento, 

proporcionando uma taxa de transmissão mais elevada. Ao sair do Fast Recovery, o 

valor de CWND é igualado a SSTHRESH, e o transmissor volta ao seu funcionamento 

normal (Slow Start ou Congestion Avoidance, dependendo da implementação). 
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A.5. TCP NewReno e SACK 

As implementações de TCP que contém os algoritmos Fast Retransmit e Fast Recovery 

são referenciadas como “TCP Reno”. Apesar de melhorar o desempenho do protocolo 

TCP, esses algoritmos são vulneráveis à situação onde vários segmentos de uma janela 

de transmissão são descartados, gerando várias lacunas no receptor. Nessa situação, o 

transmissor permanece em Fast Recovery até expirar o RTO dos segmentos 

intermediários perdidos, resultando em diminuição na vazão. Um aperfeiçoamento do 

algoritmo Fast Recovery se baseia em “ACKs parciais” (reconhecimento parcial de uma 

janela de transmissão) para detectar o descarte múltiplo e contornar essa situação, sendo 

incorporado na versão “TCP NewReno” [69]. Outra variante do TCP utiliza 

reconhecimento seletivo (Selective Acknowledgement, SACK) para identificar e tratar as 

lacunas entre os segmentos recebidos [70]. As mensagens SACK trazem informações 

sobre os trechos de dados não contínuos no receptor, permitindo a fonte identificar mais 

rapidamente quais segmentos foram perdidos. O NewReno e o SACK são as variantes 

do protocolo TCP mais utilizadas na Internet atualmente [71].



 

 


