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Esta tese estuda o problema da  falta de justiça iio tratamento dado aos fluxos 

que compõem o tráfego asseguraclo quaiiclo estes compartilliam recursos cla rede de 

um provedor de Serviços Difereiiciados (Diferentinted Services - DiffServ). 

Seu objetivo é propor um coiiclicioiiaclor de tráfego eficiente em termos de justiça 

entre fluxos cle um mesino tráfego agregado, coiisiclerando o compartilhameilto das 

larguras de faixa assegiiracla e excedente. 

Como ponto de partida, uma solução cleiiomiiiacla FWl (Faa.ir Marker) é apreseii- 

tada. Estudos através de simiilações são feitos de forma a elitelider o ajuste de seus 

pariimetros e avaliar o seu cleseinpenlio. De acordo com os resultados obtidos, o FNI 

garante um alto grau de justiqa iio compartilliameiito da  largura de faixa assegurada, 

a depeiider do ajuste adequado de seus parâmetros. Porém, o FNI se mostra incapaz 

de prover justiqa iio compartilliameiit,o da largura de faixa excedelite, especialmente 

qiiaiiclo o fluxo agregado é formado pela mistura cle fontes de tráfego T C P  e UDP. 

Para suprir esta deficiêiicia, este trabalho propõe a utilizaçiio de uma extensão 

do FM, cleiiomiiiacla TCFM (Three Color Fair Marker), cujo clesempeiiho também 

é avaliado at,ravés cle simulações. Os resultados mostram que o TCFM consegue 

suprir as deficiêiicias do FM em vários cenários. No entanto, devido à diiiâmica do 

prot,ocolo TCP, aiiibos os marcadores têm o seu cleseinpenlio degradado à medida 

que o iiúiiiero cle fluxos aumeiita. 
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Tliis tliesis studies tlie problem of tlie lack of fairiiess iii the treatmeilt giveii t,o 

tlie flomrs tliat compose tlie assured traffic wlien these flows sliare resoiirces of tlie 

iietworlc of a DiEereiitiatecl Services (DiffServ) provider. 

Its objective is t,o propose ali efficieiit traffic coiiclitioiier iii terms of fairiiess 

betweeii flows of tlie same aggregated traffic, coiisideriilg tlie sliariiig of tlie assurecl 

aiid excess baiiclwicltl-is. 

As a st,artiiig poiiit, a proposecl soliitioii callecl FM (Fair Marker) is preseiitecl. 

Stuclies tliroilgli simiilatioiis are made iii order to uiiderstaiicl tlie adjustmeiit of 

its paraiiieters aiicl to evaluate its perforinaiice. Accordiiig to  tlie resiilts, tlie FNI 

guaraiitees a liigli clegree of fairiiess iii the asurecl baiidwiclth shariiig, depeiidiiig oii 

tlie adequate sinootliiiig of its parameters. However, tlie FI\/I sliows itself iricapable 

to provide faiiiiess iil the excess baiiclwidtli sliariiig, especially wlieii tAe aggregated 

t,rafTic is coniposecl by tlie mixture of T C P  ailcl UDP flo~7s. 

To overcome tliis deficieiicy, tliis work proposes tlie use of an exteiisioii of FM, 

called TCFM (Tliree Color Fair Marker), whose performaiice is alço evaluated 

tliroiigli ~irnulat~ioiis. Tlie resiilts show tliat tlie TCFM overcomes t,lie deficieiicies of 

tlie FNI iii severa1 sceiiarios. However, because of tlie T C P  dyiiamics, both inarkers 

liave tlieir performaiice clegraded as tlie iiumber of flows iiicreases. 
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Quanclo se imagina o futuro mais imediato clas telecomunicações, chega-se iiievi- 

tavelmeiite a um cenário de uina graiicle infra-estrutura global e integrada de redes, 

capaz de transportar todo tipo de informaqão existente entre dois ou mais pontos 

quaisquer, geograficamente distribuídos. Para alcançar esta realidade, a solução es- 

colliicla deve acompanhar o auineiito da quantidade cle tráfego gerada pelo também 

crescente número de usuários, e ser capaz de liclar com as mais variadas caracte- 

rísticas de tráfego. 

Dentre as redes existeiites hoje, a Iiiternet surge como a maior canclidata para 

ser o ilíicleo desta infra-estrutura por dois motivos principais [I]. Em primeiro lugar, 

já possui milliões de usuários coilectaclos, entre pessoas, empresas e organizações. 

Esta alta capilariclacle atrai empresas em fiiiição do enorme potencial para a veiicla 

de produtos e serviços. Algumas destras empresas dependem totalmente da  Inter- 

net para sobreviver, como iios casos cle proveclores cle acesso e lojas virtuais. Em 

segundo lugar, por ser uma rede baseada em comutação de pacotes, a Iiiternet é 

coiisiclera~ielineiite flexível a inuclaiiças visando adaptaqão aos requisitos específicos 

de aplicaqões existentes e emergentes. 

No entanto, a Iiiteriiet foi idealizada originalmente para transferência de arqui- 

vos entre comput,adores e acesso a estaqões remotas. Sendo assim, estes requisitos 

não muit,o restritivos levaram ao cleseiilio de uma rede simples e caracterizada por 

uni único nível de serviço, definido através clas seguintes propriedades: não coafiá- 

vel, pois não 1iá garantia ou confirmação de entrega de um pacote; iião orientado 
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a coiiexão, já que cada pacot,e é t,rataclo de forma iiidepeiicleiite e pode seguir iiin 

camiiilio clistinto dos demais; e cle melhor esforço (best-efort), lia medida em que as 

perdas só ocorrem por esgotamento cle recursos ou falhas em equipamelitos, e iião 

por iniciativa ela própria rede [2]. Além disso, assume-se que todos os pacotes têm 

a mesina importância. Cada nó simplesmelite armazena os pacotes lia ordem de 

cliegacla e os eiicainiiilia baseaiido-se iio eiidereço clestiiio presente iio cabeçalho do 

protocolo IP. Devido à aiisêiicia de qualquer mecanismo de difereiiciação ilo trata- 

mento dos pacotes, todos possuem a mesma cliaiice de serem descartados. Embora 

este iiível de serviço tenha sido suficiente para satisfazer às priiicipais aplicações 

utilizadas iiiicialmeiite, este quadro muda a cada dia priiicipalineiite em fuiição de 

dois fatores. 

O primeiro fator é o crescimento da populariclacle da Iiiteriiet. Devido à sua 

expansão, principalmelite iio contexto comercial, surgem empresas interessadas em 

um nível de serviço superior ao de melhor esforço. Estas empresas visam expaiiclir os 

seus mercados e se manterem cornpet,itivas, mellioraiiclo o iiível de serviço oferecido 

iio moineiito e (ou) viabilizailclo outros novos. Além disso, cluaiiclo dispostas a pagar 

mais, esperam como retorno um melhor iiível de serviço em relação aos demais 

usuários, clemaiiclaiido um tratamento clifereiiciaclo por parte da rede. 

O seguiido fator correspoiicle ao surgimeiito de iiovas aplicações. Com o grande 

cleseiirwlvimeiito teciiológico lia área de transmissão cle dados através de fibras óticas, 

várias aplicações com requisitos específicos cle clesempeiilio se tornaram objetos de 

pesquisa e estão previstas para serem utilizaclas lia Iiiternet, além cle voz e vícleo já 

bastaiite difiiiidiclos. Sele-imersão, laboratórios virtxais, bibliotecas virtuais e eiisiiio 

a clist&iicia são algumas elas aplicações avaiiçaclas em cleseiivolviinento iio projeto 

Iiiteriiet 2, liderado pela UCAID (University Corporntion ,for Advnnced Internet 

Development). Estas ap1icac;ões cleinaiidam requisitos cle clesempeillio por parte da 

rede que não pocleiii ser satisfeitos pelo serviço de mellior esforço. Depeiideiido clo 

tipo de aplicação, pode ser necessário impor limites de retarclo, variação de retardo, 

largura ele faixa e taxa de perda. Atiialmeiite, a Iiiternet iião tem como oferecer 

tais garaiit,ias a iiível global. Iiiclo mais além, estas aplicações competiriam em 

igualdade de coiiclições com aquelas que i& necessitam destas garantias, levando 

ao uso iiieficieiite dos recursos disponíveis. 

Portanto, vítima de seu próprio sucesso, a Interiiet eiicoiitra-se forqacla a sofrer 

mudaiiças estruturais para que possa se firmar como solução global de telecomunica- 

ções. Isto significa trailsformá-la em uma rede com suporte a Qiialiclacle de Serv i~o  
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Voz I Muito baixa I Média 1 Alta I Alta 

Tabela 1.1: Aplicações versus se~isibiliclacle aos paiâmetros de QoS. 

p~ 

Comércio eletrônico I Baixa I Alta I Alta I Baixa 

Tipo cle tráfego Vazão I Perdas I Latêricia I Jitter 

Transações 

Correio eletrônico 

Navegação web crítica I Média I Alta I Alta I Baixa 

Acesso remoto (Teliiet) 

Navegação web casual 

Traiisferência de arquivos I Alt,a I Média 1 Baixa 1 Baixa 

Baixa 

Baixa 

Baixa 

Baixa 

(Quality o,f Service - QoS). FERGUSON e HUSTON [3] definiram QoS através de 

quatro parâmetros: o retardo (ou latência), tempo gasto pelos dados para ir da fonte 

ao destino; o jitter ou variação do retardo; a vazão, que corresponde à ta.xa efetiva 

de transferência de dados; e a iiitegridacle que diz respeito a capacidade da rede em 

eiit-regar corretamente os dados. DUTTA-ROY [4] clefiiiiu QoS como um conjunto 

de métricas, destacaiido as quatro métricas anteriores jiiritameiite com a clispoiiibi- 

liclacle, fração do tempo em que a rede está, operando em coiidições satisfatórias. Na 

verdade, QoS pode ser clefiilida de forma mais ampla como o agregado de todas as 

inétricw de clesempeiiho relevantes lia definição do nível de serviço acordado entre 

cliente e provedor. 

Diferentes aplicações requerem diferentes níveis de QoS, pois podem ser sensíveis 

a diferentes parâinetros, conforme ilustra a tabela 1.1 [4]. Por exemplo, uma longa 

traiisferêiicia de arquivo precisa de alta largura de faixa e iiitegriclacle, mas não é 

seilsível ao retardo e a siia variação. Já uma videoconferêiicia também precisa de 

alta largura de faixa, mas é altamente sensível ao retardo e à sua variação, além 

de admitrir um certo nível de perdas. Seiido assim, prover QoS significa em termos 

práticos controlar estes parâmetros para cada aplicação, a fim de otimizar os recursos 

d a  rede e oferecer diferentes níveis de serviço. 

Apesar de toda a argiimei1tac;ão apresentada, a iiecessiclade de QoS na Iiiteriiet 

não é um coiiseiiso geral. Alguns crêem que a técnica de Multiplexação por Divisão 

fará a um em Comprimento de Oiicla ( Wnvelength Division Multiplexing - WDM) lev 

Alta 

Alta 

Videoconferência 

Mult,icast 

Alta 

Méclia 

Alta 

Baixa 

Alta 

Alta 

Baixa 

Baixa 

Rllt.dia 

Média 

Baixa 

Baixa 

Média 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 
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cenário de largura de faixa extremamente abuiidante [5]. Isto significaria ter QoS 

iiitriiisecamente foriiecida pela recle, elimiiiaiiclo a necessidade de mecanismos adicio- 

nais para coiistruí-Ia. Apesar de não ser possível prever o futuro, alguns argunieiitos 

fortes viío de encontro a esta linlia de peiisamento. Em primeiro lugar, novas apli- 

cações teilclem a ser criadas com requisitos cle QoS mais restritivos e priiicipalineiite 

com inaioi deinanda de tráfego gerado. Inclusive a própria fartura de largura de fai- 

xa serve como iiiceiltivo ao deseiivolvimeiito destas aplicações. Ein segundo lugar, o 

perfil do usuário segue a disponibilidade de recursos. Como exemplo podemos citar 

a evoliiqão do volume médio das meiisagens de correio eletrônico na  Iiiteriiet. Ini- 

ric eos cialmente, pequenas mensagens de texto. At.ualmeiite, texto com imagens e v' 1 

anexados. Com o aumento da  largura de faixa, por que não enviar filmes inteiros em 

uma mensagem? Em terceiro lugar, retados coiitiiiuarão sendo iinprevisíveis devido 

a possibilidade de surtos de alt,a carga na recle. Para determinados usuários, isto 

pode ser intolerá~-el. Finalmeilte, fartura de largura de faixa atualmente não é uma 

realidade e iiiiiito menos uma certeza, justificando por um bom tempo a adoção de 

mecanismo de QoS na  Iiiteriiet. 

Sendo assim, ao longo dos íiltimos anos, o IETF (Internet Enyineeriny Tmk; 

Force) propôs vários modelos e mecaiiismos para suprir as clemailclas de QoS. As 

principais destas propostas serão clescritas sucintamente a seguir. 

Dentre as propostas desenvolvidac; pelo IETF para a implemeiitação de QoS na 

Internet destacam-se: MPLS (M~dtiProtocol Label Switching) [6, 71, Roteameiito Ba- 

seado em Restrições (Constraint-Based Rouhny - CBR) [8], Engenharia de Tráfego 

( T r a , c  Enyineeriny - TE) [9], Serviços Iiitegraclos (Inteyrorted Seruices - IiitServ) 

[ l O ]  e Serviços Diferenciados (Dijferentiated Servz'ces - DiffServ) [ll, 121. Embora 

todas est,as propostas venham a ser abordadas aqui em um mesmo nível, as três 

primeiras consistem mais em otimizadores de desenipeiilio em redes, enqiiaiito que 

as duas últimas definem mudaiiças estruturais lia arquitetura da Interiiet. 

1.2.1 PJrPLS 

O principal objetivo do grupo de trabalho do IETF em i\/IPLS (MultiProtocol 

Label Switchiny) é o de padronizar uma tecnologia que integre os paracliginas do 

eiicaminliaiiiento por comutação de rótulos (label switching) com o do roteameiito 
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na  camada de rede. Esta teciiologia visa melliorar o desempenlio do roteainento, 

t,oriiá-lo mais escalável e prover mais flexibilidade lios seus serviços, fazeildo coin 

que possam ser aclicioiiados sem alterar a forma de ei~camiiihaineiito [6, 71. 

Cada pacote NIPLS possui um cabeqallio. Na maioria dos casos, este cabeqallio 

é eiicapsulaclo entre as camada de enlace e de rede, coiitenclo: uin rótulo, um campo 

experimental coiihecido como c lase  cle serviço (Class of Service - CoS), um iiidicador 

cle pilha de rótulos (label stack;) e um campo TTL (Time-To-Live). Nos deinais casos, 

o cabeqallio NIPLS é codificado em cabeçallios já existeiites, como iios ideiitificadores 

de camiiilio e circuito virtuais (VPIIVCI) em redes ATNI (Asynchronous Trnnsfer 

Mode). 

O principal f~~iidaineiito do paradigma MPLS é a separação do roteainento em 

duas ftmções. A primeira ft~iiqão reíiiie os pacotes que serão encamiiihados da  mes- 

m a  inaileira em grupos deilomiiiados Classes de Equivalêiicia de Ei~camiilliameiito 

(Foru~arding Equivnlence Classes - FECs). A seguida fuiiqão realiza a escollia de 

uin valor para o rótulo MPLS de cada classe, determinando o roteameiito. 

Esta visão explora certas deficiêiicias do roteameiito lia Interilet, onde cabeqallios 

IP são examiiiados em cada ponto de trânsito (multiplexador, roteador ou comu- 

tador)'. Isto coiisome tempo e coiltribui para o retardo total lia medida em que o 

cabeçallio IP contém muito mais iiiformaqão do que o iiecessário para cletermiiiar 

o próximo 116. Além disso, em cada roteador, tabelas de roteameiito também são 

exainiiiadas para a escolha do próximo passo em direqão ao destiiio. Esta tarefa 

taiiibém pode ser coiisiderada ineficieiite quando se leva em conta a razoável esta- 

bilidade das tabelas de roteameiito e a sobreposição cle rotas de fluxos de tráfego 

distintos. Ambas fazem coin que vários pacotes quase sempre obteiihani o inesmo 

resultaclo iio processo de roteamento. Portanto, ilo encainiiiliameilto coiiveiicional 

do prot,ocolo IP, um roteador coiisiclera dois pacotes como perteiiceiites a mesma 

FEC se existe algum prefixo lios endereços destino de ambos que provoca o mesmo 

resultado lia busca do próximo iió lia tabela de roteameiito. Coiitudo, o processo 

se repete a cada iió atravessado, oiide os pacotes são reexamiilaclos e reatribuíclos a 

unia FEC. 

Em NIPLS, a divisão do roteamento em duas fuiições distiiltas toriia-o mais 

flexível, pois todos os pacotes pertencentes a uma mesma FEC podem receber o 

mesmo rótulo caso teliliam as mesmas restriqões. Alterilativamente, rótulos distintos 

lEinhora. esteja sendo a.bordado coin enfoque no contexto da Internet, MPLS suporta vários 

protocolos da ca,ma,da de rede, justifica,ndo o nome MuZtiProtocol. 
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podem ser usados para diferenciar fluxos de tráfego dentro de uma mesma classe de 

encaminhamento. Mas a principal vantagem é que um pacote é atribuído a uma FEC 

apenas uma vez, no ponto de entrada de um domínio MPLS (conjunto contínuo de 

nós que operam MPLS e são administrados segundo as mesmas po1ítica.s). Isto 

reduz o custo por nó em relação ao roteamento convencional. Cada roteador MPLS, 

denominado Roteador de Comutação por Rótulo (LabeZ-Switching Router - LSR), 

examina apenas o rótulo (e possivelmente o campo CoS) para encaminhar um pacote. 

A figura 1.1 ilustra o encaminhamento de um pacote através de um domínio 

MPLS. No nó MPLS de ingresso, o pacote é classificado e roteado com base no 

cabeçalho IP e em informações locais sobre roteamento mantidas no LSR. O ca- 

beçalho MPLS é então inserido. Internamente, LSRs usam o rótulo como índice 

de busca em uma tabela de encaminhamento. Este processo é mais rápido do que 

a busca em tabelas de roteamento, pela simplicidade e facilidade de integração ao 

hardware. Em seguida, o rótulo de entrada é substituído pelo de saída e o pacote 

é comutado para o próximo LSR. Isto se repete até o nó MPLS de egresso, onde o 

cabeçalho é removido antes do pacote deixar o domínio MPLS. O processo é bastante 

similar à comutação VPI/VCI em redes ATM. A comutação hierárquica é permitida 

através do empilhamento de rótulos, facilitando a implementação de túneis. 

I 

Nó MPLS de 

PDU - Proiowl Data Unit 
L2 -Quadro da camada de enlace LSR D LSR E 

I 

Figura 1.1: I\/IPLS. 

Os caminhos entre LSRs de ingresso e egresso são chamados de Caminhos Co- 

mutados por Rótulo (Label-Switched Paths - LSPs). A seleção das rotas pode ser 

feita nó-a-nó (hop-by-hop), onde cada roteador escolhe o próximo passo; ou de forma 

explícita, onde um único nó estabelece todo o caminho. 

MPLS pode realizar a atribuição de rótulos de três maneiras. Na primeira, os 

rótulos são atribuídos previamente de acordo com as informações dos protocolos 
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de roteaineiito coiiveiicioiiais. Na segunda, informações de controle de protocolos 

cle reserva de recursos disparam a criação clos caminlios e cle rótulos para fluxos 

individuais ou agregados. Fiiialineiite, rótulos poclem ser atribuídos e clistribuíclos 

cliilamicameiite lia chegada do tráfego. Neste último caso, o tempo de coiifiguração 

pode ser significalite para o retardo. 

Portanto, MPLS provê potencial para a comutação de todo o tráfego que atra- 

vessa uma rede, onde o nível de graiiulosiclacle da  atribuição dos rótulos é flexível e 

depende da escolha de uma das abordagens anteriores. Rótulos poclem ser atribuí- 

clos por prefixos de eilclereços ou agrupamentos destes, podeiido representar tainbéin 

rotas explícitas. Para iiíveis de capilaridade maiores, rótulos poclem ser atribuídos 

por usuários, estaqões e até microfluxos2. 

MPLS necessita de um mecanismo para a distribuição clos rótulos a fim de coiis- 

truir LSPs. A arquitetura não assume neiilium protocolo em particular e existem 

várias abordagens que poclem ser escolliidas em ftmção clos requerimentos impostos 

para a criaqão clos LSPs. Se os caminhos se relacioiiain com as rotas conr:eiicionais, 

a distribuição clos rótulos pode ser einbutida nos protocolos de roteaineiito [13]. 

Qiianclo os caminhos estão reservados para pacotes de fluxos específicos, protoco- 

los de reserva como o RSVP (Resource ReserVation Protocol) [14] executam esta 

tarefa. Além disso, novos protocolos como o LDP (Label Distribution Protocol) es- 

t,ão em cleseiivolvimeiito para clistribuição genérica de rótiilos [15] e suporte a rotas 

explícitas [16]. 

Em termos de suporte para QoS, o rótulo I\/IPLS e opcioiialinente o campo CoS 

periniteiii associar cliferentes classes de serviço a diferentes LSPs. A separação fun- 

damental entre classes de encaminhamento e atribuição de rótulos garante a flexi- 

biliclacle para a provisão de iiíveis distintos de QoS em diferentes iiíveis de granulo- 

siclacle. Coiiforine será visto lia subseção 1.2.3, MPLS também provê suporte para 

eiigenliaria cle tráfego através da  iinplementação cle roteamento baseado em restri- 

ções. Finalmente, em redes de proveclores de acesso à Internet (Internet Service 

Providers - ISPs), a c1ifereiiciac;ão clos serviços implicará em cobraiiqas como função 

do nível de QoS desfrutado pelo usuário. Nestes ambientes, MPLS pode ser muito 

íitil na tarifação, pois sua arquitetura permite a atribuição cle rótulos tanto a nível 

de usuário como por estação. 

'Un1 microflu~o corresponde a. um fluxo de pacotes entre a.plicações, identificado pelo endereço 

fonte, endereço destino, porta fonte, porta. destino e identificador do protocolo. 
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Nos a.lgoritmos que implementam o roteamento IP  convencional, o resultado é 

função apenas do endereço destino e do conteúdo da tabela de roteamento. A partir 

destes dois parâmetros, o enlace de saída escolhido é aquele que corresponde ao 

menor custo de acordo com as métricas utilizadas. Como o endereço destino é fixo, 

a rota para um determinado fluxo de tráfego definido por um par de endereços 

fonte e destino será sempre a mesma, a não ser que ocorram mudanças na tabela 

de roteamento. Estas alterações ocorrem quando a topologia da rede muda ou em 

função de falhas. Flutuações de carga também podem influenciar quando o protocolo 

de roteamento utiliza métricas variáveis no tempo, tais como o retardo ou tamanho 

de filas. Outra possibilidade é a técnica de balanceamento de carga presente em 

alguns protocolos, a qual compartilha o tráfego entre rotas de mesmo custo. Por 

conseguinte, a escolha da rota não está relacionada a nenhum requisito de QoS. 

Uma primeira possibilidade no sentido de utilizar outras variáveis no roteamento 

seria através do uso do octeto TOS (Type Of Service) do cabeçalho do protocolo 

IP (figura 1.2a). O octeto se inicia. com três bits de precedência que determinam 

a importância relativa do pacote. Em seguida os bits D, T e R especificam o tipo 

de transporte que o datagrama deseja. O bit D significa baixo retardo (Delay), 

o bit T alta vazão (Throughput) e o bit R alta confiabilidade (Reliability). Os 

dois bits restantes não são utilizados. Porém, esta proposta não é implementada de 

forma abrangente nos roteadores. Além disso, embora os bits de precedência possam 

prover diferentes níveis de prioridade (ainda que de forma simples), os bits D, T e R 

têm sua função bastante limitada. Isto ocorre porque o nível de serviço de melhor 

esforço não pode garantir nenhum dos parâmetros solicitados. Logo, o uso destes 

campos serviria no máximo como dicas para protocolos de roteamento na escolha 

das métricas a serem usadas para cada datagrama [2]. 

(a) Ca.beçalho do protocolo IP. (b) Proposta de roteamento TOS. 

Figura 1.2: Campos do octeto TOS. 
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Outra proposta, conl-iecida como Roteameiito TOS (TOS Routiny) [17], redefine 

o octeto TOS conforme mostra a figura 1.21s. O campo de precedência mantém o 

iiiesmo propósito. Em seguida um campo de quatro bits, também chamado de TOS, 

indica os compromissos entre atraso, vazão, coilfibialidade e custo fiiiaiiceiro. O bit 

ineiios significativo não é utilizaclo e dev te ser zero. 

Na sua especificação, o roteameiito TOS coiisidera que apenas urna diretiva pode 

ser reqiiisitada. A tabela 1.2 contém os valores possíveis e seus significados. Além 

dissoi não h á  obrigatoriedacle de que os roteadores sejam seiisíveis aos valores destes 

campos. A ímica exigência é de que pelos menos o tratamento coiiveilcional seja 

aplicado. Esta característica e as semellianças com o caso anterior inibem a aplicação 

deste modelo como forma de provisão de QoS. 

Tabela 1.2: Campo TOS. 

I Valor 1 Significado 

1 1000 1 iVlinimizar atraso 

0100 1 Maximizar vazão 

0000 1 Servip  normal 

0010 

0001 

Um passo mais largo nesta direção foram as propostas de Roteamento Baseado 

em Qos (QoS-Based Routing) [18, 191. Este tipo de roteameiito permite, cliiiainica- 

mente, a determii~ação de uma rota que tealia uma boa chaiice de acomodar o nível 

de QoS requisitado. Para isto, a seleçiio de uma rota é baseada em uma ou mais 

n~ktricas para cacla enlace. Métricas coiiiuiis são custo, iiíimero de nós, largura de 

faixa, confiabilidacle, atraso e jitter. 

Opcioiialmente, apesar de não iiicluir um mecanismo para reserva de recursos, 

um protocolo de reserva como o RSVP pode ser usado para clisparar cálculos de 

roteameilto baseado em QoS para que as necessidades de um determinaclo fluxo 

sejam supridas. Desta forma, pacotes pertencentes a um mesmo par de e n d e r e p  

origem e destino podem ser encaminliaclos por rotas distintas de acordo com os 

requisitos de QoS de cada fluxo. 

Outra evoluqão mais recente nesta área é o Roteameiito Baseado em Restrigões 

(Constraint-Based Routing - CBR) [SI. Este termo tem sido usado no contexto de 

MPLS como alteri-iativa para a construc;ão de LSPs com requerimentos de recursos 

Maximizar coiifiabilidacle 

Mininiizar custo financeiro 
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e desempenho, onde se leva em conta a disponibilidade de recursos da rede e (ou) 

políticas administrativas no cálculos das rota,s. Porém, o conceito de roteamento 

baseado em restrições é ainda mais abrangente, incluindo roteamento para fluxos IP 

de diversos níveis de granulosidade, fluxos agregados ou circuitos virtuais, sujeitos a 

requerimentos de QoS. Além disso, dependendo da aplicação, um esquema de CBR 

pode levar em conta mudanças relativamente ma.is lentas ou mais frequentes no 

estado da rede. Por todas estas características, o roteamento baseado em restrições 

é uma genera.lização do conceito de roteamento baseado em QoS. 

Portanto, ao determinar uma rota, podem ser considerados além da topologia da 

rede, requerimentos de um fluxo de tráfego específico, disponibilidade de recursos 

nos enlaces, e possivelmente outras políticas definidas por administradores de rede. 

Estas políticas podem por exemplo restringir o uso de determinados enlaces a pacotes 

oriundos de um conjunto limitado de endereços. Outra opção é a escolha de rota 

ma.is longas e com menos carga em detrimento ao caminho mais curto determinado 

pelos algoritmos de rotea,mento. A figura 1.3 exemplifica esta possibilidade quando 

o caminho A-B-C é escolhido (apesar do caminho A-C ser mais curto) por poder 

oferecer uma largura de faixa de 40 Mbit/s requisitada por um fluxo de tráfego. 

Figura 1.3: Roteamento baseado em restrições. 

Essencialmente, o roteamento baseado em restrições cria um nível de decisão 

superior aos esquemas tradicionais de roteamento. Logo, difere de esquemas de 

roteamento baseado em QoS, os quais correspondem à extensões de protocolos es- 

pecíficos de estado dos enlaces (link state) [20, 211. A adição de um nível de decisão 

superior permite que mudanças sejam feitas independentemente do esquema de ro- 

teamento utilizado. Além disso, a definição de uma boa interfacc entre os dois níveis 

elimina a necessidade do desenvolvimento de aspectos específicos de QoS para cada 
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algoritino de roteaineiito a ser adotado. Finalmente, o roteameiito baseado em res- 

trições serve cle suporte para a implemeiitação de eiigeiiliaria de tráfego coiiforine 

será visto lia subseçiio 1.2.3 a seguir. 

A Eiigeiiliaria de Tráfego correspoiicle ao coiitrole de como os fluxos de tráfego 

atravessam uma rede a fim de ot,imizar a utilização dos recursos e evitar coiigesti- 

oiiaineiitos, melhoraiido o desempeiilio da  rede [9]. Congestionameiitos podem ser 

causaclos pelo esgotamento de recursos ou por distribuição iiieficiente de tráfego. 

No primeiro caso, roteaclores e enlaces ficam sobrecarregados e a solução passa por 

prover li& recursos e substituir equipamentos. No segundo caso, algumas partes da 

rede estão sobrecarregadas eiicluaiito outras estão subutilizadas. Esta distribuição 

desigual cle tráfego é caiisada pelos protocolos cle roteaineiito dinâmicos utilizados 

atualineiite, tais como RIP (Routing I n f ~ r m ~ t i o n  Protocol), OSPF (Open Shortest 

Path Fz'rst) e IS-IS (Intermedinte System-to-Intermediate Sustem). Protocolos IGP 

(Interior Gateway Protocol) como estes utilizam o camiiilio mais curto para enca- 

iniiiliar pacotes. Por coiiseguiiite, roteaclores e eiilaces ao longo do menor caiiiiiil-io 

eiitre dois iiós podein apresentar coiigestioiiameiitos quando as suas capacidades são 

excedidas. O fato de camiiilios mais curtos de clifereiites fluxos de tráfego poderem 

se sobrepor em alguiis trechos também contribui para isso. Como resultado, o ca- 

iniiilio mais curto eiitre dois pontos pode ficar congestionado eiiquaiito camiiilios 

alternativos iiiais longos estão ociosos. 

Estes probleinas são eiifreiitados atualmente por ISPs, motivaiido o uso d a  eii- 

geiiliaria de tráfego para otimizar recursos, aumentar o cleseiiipeiilio de suas redes 

e aumeiitar a renda sem a iiecessiclacle de grandes iiivestiineiitos na infra-estrutura. 

Porém; a engenharia de tráfego fica difícil de ser implemeiitada através cle proto- 

colos IGP por vários motivos. Em primeiro lugar, mesmo com alguns protocolos 

incorporando a opção ECivIP (Equc~l-Cost MultiPath) [22], a qual permite dividir 

a carga igualmente entre vários cainiillios mais curtos, a fração para cada rota não 

pode ser alterada. Portanto, alguns camiiilios podem terminar carregando muito 

inais tráfego que os demais porque também suportam tráfego de outras fontes. Em 

seguiiclo lugar, não 1iá balanceamelito de carga eiitre camiiilios cle custos diferentes 

em protocolos IGP. Em terceiro lugar, a modificação de métricas em uin protocolo 

IGP para desviar o tráfego convenientemente teiicle a produzir efeitos colaterais, pois 

desvios iiidesejáveis também podem ocorrer. Finalmente, para redes simples talvez 
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Tabela 1.3: Atributos dos LSPs. 
Nome do atributo I Significado 

I I ou dinamicamente 

Largura de faixa 

Atributo do caininlio 

Valor mínimo para criação do LSP 

Determina se a rota é especificada manualmente 

Prioridade de configuração Decide qual LSP fica com um recurso disputado 

por vários LSPs 

Prioridade de preempção 

I Coiifiabilidade I Decide por miidaiiqa de rota em caso de iall-ias 

Decide quando um LSP já criado pode ceder um 

recurso para um novo LSP 

Afinidade (cor) 

Capacidade de aclaptação 

seja possível para os aclmiiiistraclores iinplementar alguma eiigeiiliaria de tráfego 

coilfiguraildo maiiualmeiite os custos clos enlaces, mas para redes maiores e mais 

complexas outros mecanismos acabam seiido iiecessários. 

Por estas razões, o uso de téciiicas que suportem a automatização da  engeiil-iaria 

de tráfego são estimuladas. Entre estas títcnicas estão MPLS [23, 241, o roteamento 

baseado em restriqões [16] e o uso de IGPs de estaclo de enlace (link state) com 

moc1ificac;ões apropriadas [25]. 

MPLS provê suporte a eiigeiiliaria de tpráfego em coiijui-ito com o roteamento 

baseado em restrições. Coiit,uclo, para que o roteamento compute os LSPs sujeitos 

As restrições, um protocolo IGP de estado cle enlace modificado deve ser usado 

para propagar os atributos clos enlaces, além clas informações normais inerentes ao 

roteaineiito coilve1-iciona.l. A tabela 1.3 lista atribiitos que podem ser associados a 

um LSP, de forma a controlar eficient.erneiite os enlaces que o compõem [23]. 

Com a ut,ilização destas três técnicas em conjunto (figura 1.4), dois clos proble- 

mas c1iscuticlos anteriormente são resolvidos através da engenliaria de tráfego. O 

esgotamento cle recursos é solucionado fixaiido a máxima largura de faixa reserváwl 

para cada enlace como a sua própria capacidade e configurando os requerimentos cle 

largura cle faixa para cada LSP. Deste modo, o roteamento baseado em restrições 

evita colocar mais LSPs do que o suportável em cada enlace. A figura 1.5 mostra 

um exemplo onde o CBR automaticaineiite coloca o LSP B-E num caminho mais 

longo para evitar um congestionamento iio enlace C-E. 

Propriedade administrativa 

Controla a mudaiqa para rotas mais adequadas 
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Figura 1.4: Engenharia. de tráfego com MPLS, CBR e IGP modificados. 

Roleador A Roteador C Roleador E 
LSP A-E, 120 1 

Figura 1.5: Prevenção de congestionamento com MPLS e CBR. 

A distribuição ineficiente de tráfego é resolvida através a criação de novos LSPs 

quando o tráfego de uma fonte excede a capacidade do caminho de menor custo. 

A distribuição de carga é especificada conforme desejado, podendo ser derivada 

automaticamente da especificação de largura de faixa para o fluxo de tráfego. A 

figura 1.6 exemplifica este caso. Se o tráfego de A para C chegar à 160 Mbit/s, 

então um novo LSP de 30 Mbit/s é criado de A para C passando por B. Esta 

solução não seria possível com o roteamento de menor caminho nem com a opção 

ECMP dos protocolos IGP. 

Outras vantagens são: especificação de rotas explícitas para LSPs possibilitando 

o controle preciso da trajetória do tráfego, obtenção de matrizes de tráfego através 

de  estatística,^ por LSP e definicão de LSPs reservas pa.ra prover uma degradação 

elegante do nível de serviço em caso de falhas. 
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Figura 1.6: Balanceamento de carga com MPLS e CBR.. 

Serviços Integrados 

A proposta de Serviços Integrados (Integrated Seruices - IntServ) [10, 261 deter- 

mina que para prover QoS para. fluxos de tráfego, os roteadores devem ser capazes de 

reservar recursos e, consequentemente, manter estados para cada um destes fluxos 

localmente. 

Em sua a,rquitetura, três tipos de serviço são propostas de acordo com os reque- 

rimentos de retardo das aplicações. O Serviço Garantido (Guaranteed Seruice) [27] 

provê limites determinísticos de retardo enquanto que o Serviço de Carga Contro- 

lada ( Controlled-Lond Seruice) [28] provê limites probabilísticos. Ambos baseiam-se 

em exigências quantitativas de nível de serviço e requerem sinalização e controle 

de admissão. O terceiro tipo é o conhecido Serviço de Melhor Esforço, o qual é 

particionado em três categorias: rajada interativa (interactiue burst) que abrange 

por exemplo tráfego HTTP (WWW), X e NFS; transferência em lotes interativa 

(interactive bulk transfer) como no caso de trá,fego FTP; e transferência em lotes 

assíncrona (asynchronous buk transfer) como no caso de tráfego de correio eletrô- 

nico. 

O modelo de referência da arquitetura IntServ possui três componentes principais 

(figura 1.7): controle de admissão, o qual verifica se a rede pode suportar a. solici- 

tação de um novo serviço um função de seus requerimentos, evitando a degradação 

de outros; mecanismos de encaminhamento de pacotes, os quais realizam opera- 

ções de classificação, suavização (shaping), policiamento (policing) e escalonamento 

(scheduling); e um protocolo de sinalização para a reserva de recursos. Embora a ar- 

quitetura não esteja amarrada a nenhuma solução específica, RSVP [29, 301 muitas 

vezes é referido como o protocolo de sinalização para IntServ [31, 321. 

RSVP foi concebido como um protocolo de sinalização que permitisse que as 
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Figura 1.7: Modelo de referência da arquitetura IntServ em roteadores. 

aplicações reservassem recursos. Na sinalização (figura 1.8), a fonte envia uma 

mensagem de caminho (path message) para o próximo nó de acordo com o protocolo 

de roteamento. Ao receber uma mensagem de caminho, o destino responde com uma 

mensagem de reserva (reservation message), solicitando os recursos para o fluxo de 

tráfego. Qualquer roteador intermeditirio pode rejeitar ou aceitar o pedido de uma 

mensagem de reserva. Se a mensagem for rejeitada, o roteador notifica o destino e o 

processo de reserva é terminado. Se a mensagem for aceita, largura de faixa e espaço 

em bufler são reservados para o fluxo e informações sobre o estado desta reserva são 

armazenados no roteador. Estas reservas são mantidas em estados voláteis (soft 

states) que precisam ser renovados periodicamente para permanecerem ativos. Para 

isto, mensagens de caminho são periodicamente enviadas da fonte para o destino, 

o que permite também o restabelecimento automático de uma reserva em casos de 

mudança da rota. Outra funcionalidade presente é a definição de estilos de reserva 

(reservation styles), onde filtros presentes nos roteadores e a.ssociados as reservas 

controlam qmis pacotes podem utilizar determinados recursos. 

A maior vantagem da proposta IntServ é a de prover classes de serviço que 

possam acomodar os requisitos de QoS de diferentes aplicações. Enquanto o serviço 

o é apropriado para aplicações críticas e intolerantes, o serviço de carga 

controlada suporta algumas a.plicações críticas porém mas malieáveis. As demais são 

suportadas pelas categorias do serviço de melhor esforço. 
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Reserva 4 

Figura 1.8: Sinalização RSVP 

Contudo, a aceitação dos serviços integrados por pa.rte dos provedores de servi- 

ço tem sido limitada. principalmente por problemas de propriedade escalar. Estes 

problemas surgem porque é necessário que os roteadores mantenham o controle dos 

estados de todos os fluxos de tráfego que estão sendo encaminhados por eles. Em 

enlaces com capacidades da ordem de gigabits e terabits, com milhões de fluxos 

simultaneamente ativos, a arquitetura IntServ impõe obstáculos em termos de im- 

plementação (devido ii explosão de estados), gerência e contabilidade. Por estes 

motivos, atualmente o uso de RSVP e serviços integrados é mais recomendado para 

redes menores e confinadas [33]. 

Uma das motiva.ções para o surgimento da proposta de Serviços Diferenci- 

ados (Diflerentiated Services - Di£€Serv) [ll, 121 foi a dificuldade de implementação 

dos serviços integrados e RSVP. Como uma alternativa de provisão de QoS, a arqui- 

tetura DiffServ objetiva prover serviços diferenciados de forma simples e escalável. 

Para isto, DiflServ baseia-se na premissa de que, em última instância., os fluxos de 

dados de aplicações diferentes podem ser classificados em um conjunto mais genérico 

e reduzido de categorias de tráfego. Seguindo este princípio, os fluxos de dados são 

discriminados e tratados de acordo com as suas classes de tráfego. 

Entre domínios, níveis de serviço unidirecionais são acordados entre provedor e 

cliente (usuário ou outro provedor) para o tráfego que entra na rede do provedor. 

Internamente, o provedor do serviço é totalmente responsável pelo aprovisionamento 

dos recursos e pelas políticas de serviço. 

Nas fronteiras de um domínio DiffServ (DS), o tráfego é condicionado para as- 



1.2 Propostas para Obtenção de QoS na Internet 17 

segurar coiSormiclacle ao perfil de tráfego correspolidelite ao nível de serviço coiitra- 

taclo, e que geralmente irá se basear iio tráfego agregado. Para tratar os pacotes de 

forma diferenciada, são utilizados bits de um campo do cabegalho IP, cleiiomiiiaclo 

cainpo DS [ll]. Aiites cla entrada em um domínio DS, este campo é marcado com 

iim valor que especificará o tipo de tratamento foriieciclo iio eiicamiiiliameiito deste 

pacote. 

Devido a estas características, a complexidade ligada à classificaqão e ao mapea- 

iiieilto dos fluxos lias classes de tráfego é deslocada do iiíicleo para as bordas da rede 

de serviços clifereiiciaclos, simplificando a arquitetura do seu iiíicleo. Além disso, 

clifereiites iiíveis de serviço são oferecidos ao tráfego agregado" não a cacla fluxo, o 

que torna a proposta DiffServ escalável. Estes dois poiitos coiistituem as principais 

vaiitageiis desta alteriiativa. 

Coiituclo, a proposta de serviços clifereilciados também apresenta alguns obs- 

twculos ao seu clesenvolviineiito em larga escala. Conforme dito aiiteriorineiite, a 

coinplexiclacle coilceiitrada rias bordas da rede através cle aprovisioiiameiito e confi- 

guração, coiitribui para a simplificação do iiíicleo. Porém, prover níveis distiiitos de 

serviço ao mesmo tempo não é uma tarefa simples em f~iilção das possíveis iiiterações 

adversas entre classes diferentes, ou até mesmo cleiitro de cada classe. Mecailisinos 

que miiiimizem estes problemas têm siclo alvo de pesquisa atual, iiicluiiiclo este tra- 

balho (seção 1.3). Além disso, DiffServ baseia-se em acordos locais lias fronteiras 

eiitre provedores e clientes. Coiisequeiitemeiite, serviços fim-a-fim só poclein ser ob- 

tidos através da  coiiciliação dos contratos eiitre as fronteiras de cada clomíiiio iio 

cainiiilio eiitre fonte e destiiio. A construqão deste serviços fim-a-fim não é trivial, 

constituilido-se também em objeto de pesquisa atual. 

Comparando de forma simples as propostas IiitServ e DiffServ, pode-se dizer 

que so1iic;ões para QoS que utilizam armazeiiainento de estados (stateful solutions) 

como IiitServ, provêem serviços mais flexíveis e fornecem maiores níveis de garantia 

em relação a soluções de QoS sem armazeiiameiito de estados (stateless solutions). 

Coiituclo, as primeiras são menos escaláveis e robustas que as íiltimas. A arquitetura 

SCORE (Scalable Core) [34] é um exemplo de proposta intermediária eiitre IiitServ 

e DiffServ, e que tenta reunir as vaiitageiis de ambas. 

Várias propostas do IETF para a provisão de QoS lia Iiiterilet foram descritas, 

cacla uma com seus objetivos, vaiit,ageiis e limitações. Como integrar estas propostas 

3Composto por vários fluxos de menor nível de agregação ('lsubfluxos") ou microfluxos. O mesmo 

que fluxo agregado. 
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de forma a construir uma infra-estr~~t~ura global que implemeiite QoS fim-a-fim é um 

ponto aiiicla em discussão [I, 4, 5, 351. Os provedores de serviço também necessitam 

de mecailisinos que regulem quais usuários, aplicações e estações devem ter acesso a 

quais serviços e em que condições. Esta infra-estrutura política, compreendendo um 

conjunto de protocolos, modelos de informação e serviços é necessária para transfor- 

mar iiitenções administrativas em um tratamento diferenciado para os pacotes na 

rede [36]. O protocolo COPS (Common Open Policy Service) [37] é uma proposta 

clo IETF para a provisão de QoS. Outro aspecto importante é a questão contratua1 

expressa lios chamados Contratos de Nível de Servip (Service Leve1 Agreements - 

SLAs) [38], cletermii-iai-iclo os serviços a serem clispoi~ibilizaclos. Além disso, o sucesso 

da  implantação de QoS depende de SLAs que maximizem os gai-il-ios cle ambas as 

partes, tanto provedor como usuário. 

Dentre as propostas discutidas ailteriormeilte, os serviços cliferei-iciados constitu- 

em uma alt,ernativa viável para a provisão de níveis cle serviço discriminados e de 

alguma forma superiores ao de mellior esforço. Como consequência, uma larga va- 

riedade de estudos vem seilclo feitos nesta área. Dentre eles, podem ser destacados 

trabalhos sobre modelos matemáticos [39, 401, tarifação [41, 421, adequação para 

transporte cle voz, vídeo e t,ráfego multicast [43, 44, 451, propostas e avaliações de 

ilovos serviços [46, 47, 481, além de outros traball-ios citados no decorrer do texto. 

Conforme já foi dito, a proposta Diffserv baseia-se em um conjunto de mecanis- 

mos que tratam pacotes de forma diferenciada em função da marcação clos bits do 

campo DS. Em termos cle padronização, dois tratamentos ou Comportamentos Por 

Enlace (Per-Hop Behnviors - PHBs) foram especificados: o Encaminliameilto Ex- 

presso (PHB-EF) [49] e o Encaminhamento Asseguraclo (PHB-AF) [50]. O PHB-AF 

serve de base para a irnplemeiitação do Serviço Assegurado [51], o qual permite que 

um provedor ofereça diferentes níveis de garantia de encaminliameilto de tráfego a 

seus clientes. Os pacotes são encamiill-iados com probabiliclade alta se a taxa do 

tráfego cle cada usuário não exceder o valor contratado. O tráfego excedeilte é eil- 

caminl-iaclo com probabilidades menores. O estudo deste serviço tem sido bastante 

incentivado pela falta de garantia no encamiilhamento de tráfego na Iilternet. 

Para garantir o nível de serviço desejado através cla marcação do campo DS clos 

pacotes, o condicionamento de tráfego é executado na entrada de um domínio DS. 

Vários estuclos propuseram marcadores para o serviço assegurado [52, 53, 54, 551 e 
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avaliarani os seus clesempeillios [56, 57, 58, 59, 60, 611. Como coilsequêiicia, foram 

identificados vários problemas de justiça entre os fluxos que compõem o tráfego 

assegurado quando estes coinpartilliam recursos da rede de um provedor. Mais 

especificamente, a falta de justiça entre fluxos que estão associados a um mesmo 

perfil de tráfego ainda é um problema pouco explorado. 

O objetivo deste trabalho é propor um condicionador de tráfego eficiente em 

terinos de justiça entre fluxos de um mesmo tráfego agregado, consideraido o com- 

partilliainento das larguras de faixa assegurada e excedente. Como ponto de partida, 

uma solução clei~omi~iacla Fi'd ( F ~ ~ i r  Mnrker) [62] é apresentada. Estudos através de 

simulações são feitos de forma a entender o ajuste de seus parâmetros e avaliar o 

seu cleseinpenho. De acordo com os resultados obtidos nas simulações, o FM garan- 

te um alto grau cle justiça iio compartilliamento da largura de faixa assegurada, a 

clepeiider do ajuste aclequado de seus parâmetros. Porém, o FM se mostra incapaz 

de prover jwtic;a no compartilhameiito da  largura de faixa excedente, especialmente 

quanclo o fluxo agregado é formado pela mistura de fontes de tráfego T C P  e UDP. 

Para suprir esta deficiêiicia, este trabalho propõe a utilização de uma extensão do 

FM, clenominada TCFM ( Three Color Fnir Marker) [63], cujo desempeiil-io também 

é avaliado através cle simulações. 

O traballio está organizado da seguinte maneira. O capítulo 2 aborda a arquite- 

tura  Diffserv, seus principais elementos e serviços propostos. O capítulo 3 descreve os 

mecanismos principais utilizaclos na implemeiitação do serviço assegurado, iilcluiiido 

marcadores de tráfego e gerenciamento ativo de filas. No capítulo 4, o problema da  

justiça é discuticlo, estruturado e suas causas aiialisaclas. Em seguida, as principais 

estratégias para combat,er o problema da justiça entre fluxos de um mesmo agiega- 

dos são comparadas. No final elo capítulo, os marcadores FNI e TCFM são descritos 

em clet~alhes. O capítulo 5 apresenta os modelos e cenários utilizaclos nas simu1ac;ões 

e a análise clos resultados obticlos. Finalmente, no capítulo 6 são apresentadas as 

conclusões deste trabalho, assim como sugestões para traballios futuros. 

O trabalho apresenta ainda cinco apêndices. O apêndice A contém os conceitos 

ligados ao controle de coilgestionamento do protocolo TCP, fundamentais para o 

entenclimento do texto e clos resultados obtidos. Além disso, suas principais im- 

plei-nentações são descritas e comparaclas. O apêndice B contém os algoritmos de 

gereiiciarneiito ativo de filas utilizados no trabalho. O apêndice C apresenta resul- 

tados adicionais referentes ao capítulo 5. O apênclice D contém um glossário e o 

apêllclice E uma listas de enc1erec;os eletrônicos relacionados ao trabalho. 



Este capítulo aborda os Serviços Difereiiciaclos (DiffServ) [ll, 121, uma das pro- 

postas do IETF para QoS ila Iilteriiet, conforme visto no capítulo l .  Eiitre outros 

aspectos, serão apresentados os priiicipais componentes de sua arquitetura, as formas 

de trataineilto difereiiciado dos pacotes ila rede e os principais serviqos propostos. 

O capít,iilo termiiia com as coiisideraqões mais atuais sobre o assunto. 

DiffServ busca viabilizar a criaqão de níveis clistiiltos de serviqo de forma escalá- 

vel. Isto se deve à ausêilcia cle armazenamento de estados por fluxo e de siilalização 

por 116. A iclkia fuilclameiital é definir um coiijuiito pequeiio de inecailismos que 

possam ser implemeiitaclos lios nós da recle e que suportem uma variedade cle ser- 

viços, fim-a-fiin ou iiltra-clomíiiio. Os requerimeiitos cle desempeilho que definem os 

servips  podem ser quantitativos ou estatísticos em cima de parâmetros como por 

exemplo vazão, retardo, jitter e perdas; ou podem ser especificados em forma de 

prioridades relativas de acesso aos recursos da  rede. 

O princípio cle fuilcionainento da proposta DiffServ pode ser resumido d a  seguinte 

forma. Nas bordas da  recle, os bits de um campo do cabeça1110 I P  denomiiiaclo campo 

DS são marcados de modo a atribuir-lhe um valor específico. Esta marcaqão está 

coildicioiiada aos reqtlerimeiitos e regras de cada serviqo. No interior da  recle, os 

mesmos bits são utilizados para determinar o tratamento que será claclo aos pacotes 

em termos de eilcamiilliameilto . 

A arquitetura DiffServ é composta de um coiijuilto de elemeiltos funcionais im- 

plemeiltaclos em cada 116, iiicluiildo: formas de encamiiiliameiito dos pacotes em 
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ftmção da marcaqão, deilomiilaclas Comportamelitos Por Enlace ( P e r - H o p  Behnv i -  

o r s  - PHBs), funções de classificação de pacotes e fiiilções de condicionamento de 

tráfego. A proposta se torna escalável na  medida em que as fimções mais complexas 

de classificação e coiidicionamento são iniplemeiltaclas apenas nas bordas, onde a 

concentração de tráfego é menor. Além disso, os PHBs são aplicados ao tráfego 

agregado e iião a cada fluxo, elimiilaiido a necessidade de maiiuteiição de estados 

pa.ra fluxos individuais iio núcleo da rede. 

De uma forma mais abrangeilte, três elementos são utilizados para implementar 

os serviqos cliferenciaclos, sendo importante distinguí-10s: 

e o serviço a ser entregue ao tráfego agregado; 

a os elementos da  arquitetura DiffServ expostos acima (classificação de pacotes, 

coildicionamento de tráfego e PHBs), utilizados para implemeiitar os serviços; 

a o vdor do campo DS (DS codepoint ou DSCP) usado para marcar os pacotes 

e selecionar o PHB. 

Vale notar que a definição e a provisão clos serviços estão separados das defini- 

ções das formas de eilcamiilhar os pacotes internamente na  rede. Duas iinplicações 

importantes surgem deste desacoplamento. Em primeiro lugar, uin espaço é criado 

para o desenr~olvimeilto de uma variedade de serviços em cima dos PHBs, tornando 

a proposta mais flexível. Em seguido lugar, os PHBs mais básicos poclem continuar 

os mesmos enquanto que os serviços podem ser criados e reformulados continua- 

mente, garantindo a evolução da proposta ao longo dos anos. Por este motivo, a 

especificação dos serviços iião faz parte do escopo de trabalho do IETF lia área cle 

DiffServ. 

O campo DS tem a função de indicar, para cada pacote, qual o comportamento 

por nó que deve ser atribuído a ele. Este campo substitui os octetos TOS (Type Of 

Service) no IPv4 e classe de tráfego no IPv6 [ll]. Os seis primeiros bits, utilizados 

para a marcação de tráfego, são cliamaclos de codepoint ou DSCP. Os outros dois 

bits iião são utilizaclos atua.lmente e estão reservados para uso futuro. Porém, foi 

proposto [64] que o campo DS corresponda apenas ao seis bits menos significativos 

clos octetos, e que o termo codepoint corresponda ao valor do campo DS. Esta 
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última definição tem sido adotada na literatura e o mesmo será feito neste texto1. 

A figura. 2.1 mostra a localização do campo DS nos cabeçalhos dos protocolos IPv4 

)-- Campa OS ---t 
1 2 3 4 5 6 7  

Endereça Fonte 
Endereço Fonte 

Endereço Dertino 

Opçáes 

Op@es Enchimento 

IPv4 

TCIP Tamanho doCabeçalho IP 
TiL-  Time To Lhe (Limite de Nós) 

Versão 

I I - Indicadores IFlarrsl I 

Figura 2.1: Campo DS no IPv4 e no IPv6. 

TCIP 

Os seis bits do campo DS definem um espa,ço de codepoints de sessenta e qua,tro 

valores possíveis. Este espaço é dividido em três regiões de acordo com a tabela 2.1. 

A maior região abriga os valores sujeitos à padronização enquanto que as demais 

TOS Tamanho Total 

Identificação I Desvio de Frarnenlação 

estão reservadas para experimentos e uso local. 

TrL 

I Valores I Núm. 

XXXXXO 32 

Pratomlo Soma de Checagem do Cabeçalho 

Política de uso 

Sujeita à ação dos padrões 

Experimentos e uso local 

Experimentos e uso local; sujeita à 

ação dos padrões caso necessário 

Quando um pacote tem um codepoint atribuído ao campo DS, ele passa fazer 

parte de um tráfego agregado composto por todos os pacotes de mesmo valor de co- 

'GItOSSMAN [64] propôs correções nas definições de alguns termos do coritexko de Dimerv, as- 

sim como introduziu novos termos. Este texto adota estas modificações por entender que procedem 

e são consenso dentro do meio acadêmico, embora não oficializadas até o momento. 
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depoint. O mesmo PHB deve ser aplicado a toda esta porção de tráfego, cle~iomi~iacla 

Agregado cle Comportamelito (Behavior Agregate - BA). 

A arquitetura DiffServ foi proposta [12] com vários objetivos, dentre eles o de 

ser escalável e poder evoluir continuainente. É assimétrica proporcio~iaiiclo a dife- 

renciação dos serviços em apenas uma direção do tráfego. A seguir, seus principais 

coiiceitos serão descritos. 

.3.1 Domínios, egiões e Nós 

Uin nó DS é aquele em coilforiniclacle com os documentos que definem Diff- 

Serv [ l l ,  121, seiido capaz de suportar os serviços e PHBs clefiiiiclos. Por sua vez, 

um domínio DS correspoiide a um coiijuiito contíguo de nós DS que operam sob 

uma mesma política de provisão de serviços, possuem o mesmo conjunto de PHBs 

iinpleineiitaclos em cada 116, e possuem uma froiiteira bem clefinicla. Um domínio DS 

pode coiisistir de uma ou mais redes sob mesma administração, ISPs ou iiitranets 

organizacioiiais. 

Um domínio DS possui iiós DS de fronteira e nós DS iiiteriores. Nós DS de 

fronteira iilterconectam um domínio DS a um outro domínio DS ou a uin domínio 

iião-DS. Também exercem f~~iições de coildicioilameiito de tráfego obedeceildo um 

Contrato de Coiiclicionameiito de Triifego (Tra,fic Cyonditioning Agreernent - TCA), 

parte de um SLA que t,rata especificamente das regras de c1assifical;ão cle pacotes 

e coiidicioiiameiito de tráfego? Nós DS interiores coiiectam-se a outros 116s DS 

interiores ou a 116s DS de fronteira, e podem exercer coiidicioiiameiito de tráfego em 

situações especiais. Um i16 DS de fronteira pode atuar como um nó DS interior caso 

não haja iiecessidacle de coiidicionar o tráfego entre dois domínios. Tanto nós DS de 

fi-onteira como 116s DS interiores devem ser capazes cle aplicar os PHBs apropriados 

aos pacotes baseaiido-se no DSCP. 

O tráfego entra em um domínio DS através de um nó DS de ingresso e sai por 

2GROSSMAN [G4] definiu ainda mais dois termos importa,ntes: Especificaç%o de Nível de Ser- 

viço (Service  Leve1 Speczfication - SLS) e Especifica,çã.o de Condiciona,mento de Tráfego ( P a f i c  

Conditioniny Specification - TCS). Estes termos ohjetiva,m sepasa.r questões contratua,is e de ne- 

gócio tais como pra.zos, cobra,riça,s e multas, contidas no SLA e no TCA, de questões pumnente 

técnicas que fica.ria,m concentradas no SLS e no TCS, respectivamente. 
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um nó DS de egresso. Nós DS de ingresso asseguram a conformidade do tráfego com 

o TCA. Nós DS de egresso também podem condicionar o tráfego encaminhado do 

seu domínio para um vizinho em função do TCA entre eles. 

Uma região DS compreende um ou mais domínios DS contíguos que suportam 

serviços diferenciados em rotas que os atravessam. Nas fronteiras entre domínios 

adjacentes que suportam diferentes PHBs e mapea.mentos DSCP I-+ PHB, deve ser 

estabelecido um SLA que especifique o condicionamento de tráfego na fronteira 

entre eles. Já no caso de domínios que suportam um conjunto de mesmos PHBs 

e mapeamentos DSCP I-+ PHB, a necessidade de condicionamento de tráfego na 

fronteira pode ser eliminada para os pacotes com DSCPs comuns aos dois domínios. 

A figura 2.2 ilustra os conceitos discutidos nesta subseção. 

Figura 2.2: Domínios, regiões e nós DS. 

2.3.2 Com 

Um PHB corresponde à descrição das ações que um nó DS deve exercer sobre um 

agregado de comportamento (BA) em termos do encaminhamento dos seus pacotes. 

Serviços podem ser construídos utilizando um ou vários PHBs relacionados entre si 

e especificados em conjunto, constituindo um grupo de PHBs. 

Os PHBs devem ser definidos em termos de características de comportamento 

relevantes a política de provisão de serviços e não em termos de mecanismos parti- 

culares para implementá-10s. Isto é, são válidas especificações de reserva de recursos 

tais como bufler e largura de faixa, e de características observáveis de tráfego in- 

cluindo retardo, perdas e prioridade em relação a outros PBBs. Por outro lado, 

PHBs não podem ser definidos em cima de disciplinas de filas ou algoritmos de es- 
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calonamento específicos, ainda que tais mecanismos possam ser sugeridos. O fato de 

a definição de um PHB não estar presa às formas de implementá-lo é f~iiiclamental 

para permitir a continuidade e evolução clos serviços diferenciados. 011 seja, novos 

mecanismos poclem sempre estar sendo desenvolvidos para melliorar o clesempenlio 

do PHB, enquanto que o seu conceito permanece o mesino. Um analogia pode ser 

est,abelecicla com o roteamento na Internet. Passados vários anos desde o início 

d a  Internet, o conceito de roteamento continua basicamente o mesmo, onde o pa- 

cote é encaminliaclo nó a nó em função do endereço IP  destino. Porém, ao longo 

de todos estes anos novos aIgoritinos foram criados e modificados para melliorar o 

desempenho clesta tarefa. 

A implementação, configuração, operação e administração dos PHBs e grupos 

de PHB suportados nos 116s de um domínio DS devem particionar efetivamente os 

recursos da o de por entre os agregados cle comportarnei~to, de modo a garantir o 

cumprimento clos SLAs. Condicionadores de tráfego poclem controlar o iiso destes 

recursos através da  aplicação dos TCAs e também de informações operacionais dos 

nós e de outros condicionaílores de tráfego iio domínio. 

2.3.3 Classi cação e Con 

Para estender serviços através de domínios DS, é necessário estabelecer entre 

esses clomínios um SLA cujo TCA especificará regras de classificação e coiidicioiia- 

mento de tráfego nas s~uas fronteiras. 

Uma política de classificação de pacotes identifica um subconjunto de tráfego que 

deve ser condicionado de acordo com o TCA, recebeiiclo os valores apropriados de 

DSCP. Para executar esta tarefa, dispositivos deiiominados classificaclores baseiam- 

se em alguma inforiiiação do cabepllio dos pacotes I P  para dirigí-los aos seus con- 

dicionadores de tráfego. Na arquitetura DiffServ dois tipos foram definidos (121: o 

classificador BA (Beha~ ior  Aggreynte) que seleciona os pacotes baseando-se apenas 

no campos DS; e o classificador WIF (Multi-Field) que utiliza um ou mais cam- 

pos dentre o endereço I P  fonte, endereço IP destino, campo DS, identificador de 

protocolo, porta fonte e porta destino. 

BERNET et al. [65] apresentaram classificadores de forma mais flexível, onde 

poclem ser utilizados vários critérios de seleção denominados filtros. Valores exatos, 

prefixos, mkcaras,  intervalos e cadeias de caracteres poclem ser utilizados para a 

classificação em cima de campos do protocolo IP e até da camada de enlace. Exem- 

plos deste íiltimo caso incluem o campo prioridade do padrão IEEE 8 0 2 . 1 ~  e o campo 
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identificador de VLAN (Virtual Local Area Network) do padrão IEEE 802.1Q. 

Condicionadores de tráfego objetivam assegurar que o tráfego que entra num 

domínio DS está em conformidade com o perfil especificado no TCA. O perfil de 

tráfego corresponde a um conjunto de propriedades temporais de um fluxo de tráfego 

selecionado por um classificador. Logo, medindo estas propriedades temporais pode- 

se determinar se um pacote está dentro (in-profile) ou fora (out-profile) do perfil e 

diferentes ações podem ser aplicadas em função desta condição. 

Os condicionadores de tráfego executam funções (não necessariamente todas) de 

medição, suavização (slzaping) , marcação e policiamento (descarte). A complexidade 

destas funções depende do perfil de tráfego, que por sua vez está ligado ao tipo de 

serviço que se quer oferecer. 

A figura 2.3 mostra o diagrama de blocos de um condicionador de tráfego gené- 

rico processando um fluxo de tráfego selecionado por um classificador. O medidor 

mede as propriedades temporais do tráfego selecionado por um classificador contra 

o perfil desejado. O resultado desta medição age sobre a marcação, o descarte e a 

suavização aplicada sobre o tráfego, conforme ele esteja dentro ou fora do perfil. O 

marcador apenas atribui ou modifica (remarca) o valor do campo DS com o code- 

point apropriaclo, adicionando cada pacote a um agregado de comportamento. O 

suavizador (shaper) atmsa pacotes de um fluxo de tráfego para ajustá-lo ao perfil. 

Com o mesmo propósito, o "descartador" (dropper) pode eliminar pa.cotes. 

Fluxo 
de 

Pacotes 
IP 

Classificador r - 
de I 

I 
Pacotes I 

Condicionador de Tráfego N 

Informação de Controle 
Pacotes 

Figura 2.3: Condicionador de tráfego. 
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Geralmente, coilclicionadores de tráfego e classificadores localizam-se na froiiteira 

de uni domínio DS, no nó de egresso do domínio aiiterior (upstrenm domain) ou no 

iió de ingresso do domínio posterior (dou~nstream domnin). Aiiida 11á a possibilidade 

de ambos os nós de fronteira desempenharem estas funções, o primeiro executando 

e o seguiido policiando para assegurar obediência ao TCA. 

A classificação e o coiidicioiiamento de tráfego podem ainda estar localizados no 

domíiiio DS de origem (onde o tráfego é gerado), em domínios não-DS e em nós DS 

interiores. No priineiro caso, fontes de tráfego ou nós iiitermecliários se encarregam 

destras fmções. As vaiitageiis desta marcação inicial ou pré-marcação são a simplifi- 

cação das regras de classificação devido à proximidade da  aplicação, e a diminuição 

da  carga de processamento lios nós de fronteira através da distribuição da  inarcação. 

Neste caso ainda pode haver a iiecessidade de coiidicioiiamento na fronteira para po- 

liciar o tráfego. No segundo caso, fontes de tráfego e nós iiltermecliários em cloiníiiios 

liao em conformidade com a proposta DiffServ executam as funções de classificação 

e coiiclicioiiameilto (pré-marcação), assim como no caso anterior. Porém, as regras 

locais que regem estas fiinçoes ficam escondidas. Além disso, o condicioiiameiito na 

fronteira se torna obrigatório antes do iiigresso em um domíiiio DS. No último caso, 

nós DS interiores abrigam classificadores e condicionadores de tráfego. Apesar da 

arqliitetura DiffServ determinar que a complexidade adviiicla da  impleinentação des- 

tes mecailisinos esteja nas fronteiras, o aparecimento destas funções no interior da  

rede não é proibido. Coiitudo, esta alternativa só deve ser utilizada em casos muito 

específicos devido aos problemas de propriedade escalar. Um exemplo seria a res- 

trição de acesso a enlaces de dados estratégicos de um provedor para cletermii~aclos 

clientes. 

Deve existir um PHB padrão em cada nó DS [ll]. O nível cie serviço deve 

correspoiider ao de mellior esforço. Este PHB é util qualido se deseja iinplemeiitar 

um nível de serviço para pacotes que ingressam num domínio DS com codepoint 

iião pac~ronizado ou não definido para uso local. Assim, é permitido que usuários 

que iião contratam serviços diferenciaclos continuem utilizando a rede. O valor cle 

codepoint recomeiiclaclo para o PHB paclrão é 000000. 
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Para assegurar compatibilidade com o uso corrente do campo prececlêiicia do 

protocolo IP (subseção 1.2.2), um grupo de PHBs cleiiomiiiaclo PHBs Selecioilaclores 

cle Classe foi especificado. O espaço de codepoints reservado é XXX000. Daclos dois 

pacotes com valores de codepoint diferentes e perteiiceiites a PHBs selecioiiaclores 

de classe, o pacote de maior valor de codepoint deve ter maior ou (no miiiimo) igual 

prioridade de eiicaminliameiito em relaqão ao de meilor valor. 

O Eiicainiiiliameiito Expresso ou PHB-EF [49] é clefiiiiclo como o tratamento 

cle um agregado de comportameiito particular, onde sua taxa de saída em cada iió 

sempre é maior ou igual a uma taxa coiifigurada. O PHB-EF deve maximizar o 

recebimento desta taxa inclepeilcleiltemente da  inteiisidade de outros tráfegos atra- 

vessaiiclo um nó, miiiimizaiiclo ao mesmo tempo o impacto nestes. 

Para que a preseiqa de outros PHBs não interfira iio tráfego EF,  mecaiiismos 

de preeinpção podem ser utilizados. Porém, em caso de preen1pc;ão ilimitada, deve 

haver uma taxa máxima permitida para o tráfego E F  a fim de restringir o prejuízo 

a outros PHBs. Todo o excesso em relação à taxa máxima deve ser descartado. 

Portalito, em termos de coilfiguração, o PHB-EF pode ser clefiiiiclo através cle uma 

taxa mínima e uma taxa máxima. 

O PHB-EF pode ser usado para construir um serviço fim-a-fim de baixa perda, 

baixo retarclo, baixo j i t ter e largura de faixa assegurada. Devido a estas caracterís- 

ticas, este serviço é coiilieciclo como liiilia privada virtual. Para satisfazer os seus 

requerimentos, as filas ao longo do camiillio devem ser maiitidas vazias ou quase va- 

zias, pois perdas, retardo e j i t ter  são causados pelo encliimeiito das filas. Isto pode 

ser coiiseguido garaiitiriclo que em cada iió a taxa máxima cle chegada do tráfego 

agregado E F  seja meilor do que a siia taxa de saída. 

A implaiitação do serviço fim-a-fim descrito acima requer a co1ifigurac;ão clos nós 

DS para que os agregados teiiliam sempre uma taxa de saída bem definida. Isto é, 

filw maiitidas praticamente vazias e iiifluências de outros tipos de tráfego minimi- 

zaclas. Esta configuração também deve levar em conta os pontos de coiivergêiicia 

e diwrgêilcia clos agregados de tráfego através dos enlaces. Além disso, funções de 

coiiclicioiiameilto cle t,ráfego, iiicluindo descarte e suavizaqão, devem ser aplicaclas a 

cada agregado, garaiitiiiclo conformidade à taxa contratada. 
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Em termos de iinplemeiitaqão, vários mecaiiismos podem ser empregados, dentre 

eles: uma fila com prioridades simples, uma ou várias filas servidas por um escalo- 

iiador WRR (Weiyhted Round-Robin) [66] oiide a taxa do tráfego E F  corresponde 

à taxa coiitratada e, por último, um escaloiiador CBQ (Class-Based Queuing) [67] 

oilde o tráfego E F  tem prioridacle sobre os demais até a taxa contratada. 

O valor de codepoint recomeiiclaclo para o PHB-EF é 101110. 

ssegurado (P 

Coiiforme visto no capítulo 1, existe uma clemaiicla para um eilcamiiihameiito 

assegurado de pacotes IP na Iiiteriiet. Ou seja, a iiecessidacle de garantir que pa- 

cotes IP  sejam entregues com alta probabilidade clesde que tráfego não exceda uina 

det,ermiiiacla taxa contratada. 

O Esicamiiihamento Assegurado ou PHB-AF [50] especifica quatro grupos de 

PHBs (classes AF). Para cada classe é reservada uma quaiitidacle de recursos em 

cada i16 DS. Dentro de cada classe existem três níveis diferentes de prececlêiicia de 

clescarte. Pacotes IP  que queiram se utilizar de um grupo de PHBs AF  devem ser 

marcados (pelo cliente ou provedor) com DSCP pertencente à classe AF  correspoli- 

dente, e com uma das três prioriclacles dentro dessa classe. Em caso de congestio- 

namento, a prioridade de clescarte deterinina a importância relativa de cada pacote 

dentro de cada classe. 

Portanto, em cada i16 de um domínio DS que implemente o PHB-AF, o nível cle 

garantia de eiicamiiiliaineiito de um pacote IP dependerá, na ordem que se segue: 

m cla quaiitidacle de recursos reservada para a classe AF  a que pertence o pacote; 

m da carga de tráfego existente lia rede para a classe AF  a qual pertence o pacote 

(nível de coilgestioiiameilto deiitro da  classe); 

e da prioridacle de descarte do pacote dentro de sua classe em casos de coliges- 

tioiiament,o. 

A tabela 2.2 mostra os codepoints recomeiiclaclos para o PHB-AF, cujo formato 

geral é CPO. "C" corresponde aos três bits com o iiíimero cla classe (de 1 a 4) e "P;' 

aos dois bits que iiidicam a prioriclacle de clescarte (de 1 a 3). Quanto maior o valor 

da  prioridacle de descarte, maiores são as cliances do pacotes ser clescartado. Um 

codepoint também pode ser representado pela iiotação AFxy, oiide "x" representa a 

classe e "y" a prioridade cle clescarte. 
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Tabela 2.2: Codeuoints recomeiidaclos Dara o PHB-AF 
Prioridade de descarte 

1 - Baixa 

/ 3 - Alta 

Dentro de cada classe AF, um i16 DS deve aceitar pacotes dos três DSCPs e 

prover no mínimo dois níveis diferentes de probabilidade de descarte. Caso apenas 

duas probabilidades de descarte sejam implemeiltadas em uma classe "x", pacotes 

com o DSCP AFxl  terão probabilidade de descarte menor eilquailto que pacotes 

com os DSCPs AFx2 e AFx3 terão probabilidade de descarte maior. 

Recomeiicla-se que um 116 DS implemeiite todas as quatro classes AF. Além disso, 

mais classes e prioridades de descarte podem ser definidas para uso local. Pacotes 

de uma classe têm que ser encaininhaclos de forma iiidepeildente em relação aos das 

cleinais. Porém, ilacla impede que uma classe A F  possa receber recursos de outros 

grupos de PHBs e outras classes AF, liaveilclo clispoi~ibiliclacle. 

Quanto ao condicioilameilto de tráfego, uin doiníiiio DS pode controlar a quail- 

ticlacle de tráfego AF  cle cada prioridade de descarte que entra e sai deste através de 

descartes, silavizac;ão, aumento e climiiiuiqão da prioriclade de descarte ou muclaiqa 

de classe AF. No entanto, um n6 DS iiiiilca poderá reorcleiiar pacotes cle um mesmo 

microfluxo e mesma classe AF. 

O PHB-AF deve miiiimizar coiigestioilamentos de longa duração. Quando ocor- 

rerem, pacotes devem ser descartados através de um algoritino que seja iilseilsível às 

características de curta duração de um microfluxo. Isto é facilitado através clo uso 

cle unia função aleatória cle descartes. Assirn seiido, fluxos de diferentes formatos de 

rajadas em escalas de teinpo mais curtas, mas com mesmas taxas de transmissão em 

escalas de t,empo mais loiigas, devem ter as mesmas taxas de perda a longo prazo. 

Por outro lado, corigestioiiamentos cle curta duração devem ser suportados a fim 

de aconiodar rajadas de tráfego. Quaildo ocorrerem, pacotes devem ser eilfileirados. 

Como coilsequência, deve-se utilizar discipliiias de filas que operem em função do 

nível m-édio de pacotes. Recomeilda-se também que coilgestionameiitos sejam sina- 

lizados aos 116s fontes através de descartes graduais, a fim de permitir que o sistema 

entre em equilíbrio (não oscile). 

Classe 1 

O01010 

Classe 2 

O10010 

Classe 3 

O11010 

Classe 4 

100010 
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Conforme visto aiiteriormeiite, a definição clos serviços que podem ser construí- 

clos atxavés da  arquitetura DiffServ forma uma camada iiidepenclente clo modo de 

eiicamiiiliarrieiito dentro da. rede representada pelos PHBs. Isto é, vários serviços 

distiiitos poclem ser cleseilvolvidos utilizando um mesmo PHB. De qtlalquer maneira, 

estes dois componentes importantes sempre estarão intimamente ligados no sentido 

da  adequação do PHB ao serviço que se quer clisponibilizar. 

A seguir, as propostas de serviço difereiiciados mais importantes serão descritas 

suciiitameiite. Vale a pena notar que a maioria delas surgiu antes da especificação da 

arquitetura DiffServ, servindo de impulso para iniciativas na  direção de padronizá-la. 

O serviço premiurri [68] é caracterizado por uma taxa de transmissão de pico e por 

retarclos extreinamente baixos. Além clisso, a taxa de pico para o tráfego eiitrailte em 

cadaborda deve ser menor que a capaciclade do enlace de saída. Nas bordas da  rede, 

o tráfego agregado é colidicionado de forma a garantir esta coiidição. Duas ações são 

permitidas: descartar os pacotes acima da taxa de pico (policiamento) ou atrasá- 

los até que o tráfego eiit,re liovameiite em conformidade com o perfil especificado 

(suavizaçiio) . 
Pelas suas características, não é difícil observar que o serviço premium pode ser 

s~port~aclo pelo PHB-EF. Na verdade, sua proposta antecede a do PHB-EF e serviu 

de estímulo à. sua especificação. Este serviço pode ser utilizado para voz [43, 69, 701, 

vicleoconferêilcia, linha privada virtual, transferência de arquivos em tempo fixo e 

aplicações de baixo retardo. 

Se rv ip  Assegura 

O serviço assegiirado [51, 711 é caracterizado por um nível de garantia estatís- 

tico e portanto menos rígido que o serviço premium. O nível de serviço é definido 

iiormalmeiite por uma largura de faixa contratada e possivelmente um certo grau de 

flutuac;ão (rajadas curtas). O tráfego é condicionado nas bordas para cada cliente 

de modo a garantir conformidade com os seus respectivos perfis de tráfego. Para 

cada usuário, o tráfego que obedece ao seu perfil de tráfego deve ser entregue com 

alta probabilidade. O restante, fora do perfil, constitui um tráfego oportuiiista que é 

marcado de forma clifereiite. Em iiistantes de coiigestionameiito, pacotes marcados 
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como fora do perfil terão preferência de descarte. Cabe ao provedor provisionar a 

sua rede para garantir a alta probabiliclacle de eilcamiilliameiito do trá.fego dentro 

do perfil. Este serviço tt adequado tanto para aplicações tradicionais baseadas em 

TCP tais como trailsferêiicias cle arquivos, acessos a banco de claclos e servidores 

WPVVi7, como para aplicações mais sofisticadas como voz [43, 701 e vícleo em tempo 

real. 

0 s  princípios do serviço assegurado foram introduzidos por CLARK e FANG [52] 

atravtts de uma proposta denomiliada estrutura de capacidade esperada (expected 

capcc.city f7-amework). Este trabalho em muito impulsionou o surgimelito da  proposta 

DiffServ. Mais tarde, este esquema foi combiilaclo com o serviço premium para a 

defiiiiqão de uma arquitetura de serviços diferenciados utilizailclo um campo de dois 

bits iio cabeçalho do protocolo IP  [72]. Depeiideiido do valor deste campo um 

dos serviços seria escolhido, introduzindo a iclítia mais tarde formalizada através da 

definição clo campo DS, oiide o codepoint define o PHB.  

O serviço assegurado serviu de base para a especificação do PHB-AF. Conforme 

visto lia seção 4.1, o serviço assegurado coiistitui o cenário para os estudos deste 

t,ra.ballio e será visto em cletallies iio capítulo 3. 

O serviço olímpico [73] provê três níveis de serviqo: ouro, prata e bronze. Em 

casos cle congestioiiameiito, o serviço ouro irá obter uma largura de faixa maior que 

o serviço prata, que por sua vez irá obter uma fatia maior que o serviço broiize. 

Qualido não existem pacotes clos serviços ouro e prata, o serviqo bronze pode obter 

toda a largura de faixa dispoiiível. Os pacotes são classificados e marcados de 

acordo com o nível de serviço desejado lias bordas da  rede. Não existe uma forma de 

clifereiiciação prtt-definida para os três níveis. Um exemplo seria atribuir perceiituais 

de obteiição de largura cle faixa de 60% para o ouro, 30% para o prata e 10% para o 

broiize. Estas seriam as fraqões de largura de faixa obtidas por cada agregado quando 

iiin eiilace estiver coiigestioiiaclo. No serviço olímpico, usuários não especificam 

um perfil de tráfego particular, não 1iá controle de admissão e os fluxos não são 

suavizados iiein policiados de ileiihuma forma. Um exemplo de aplicaqão desta 

solução iiiclui difereiiciação do nível de serviço para usuários clentro de um ISP, 

empresa ou campus. 



2.5 Serviços Propostos 3 3 

User-Share iflerentiation (USD) 

O serviço USD [74] iiltrocluz dois termos para a atribuição de largura de faixa: 

usuário e fatia. O usuário se refere ao cliente podendo ser uma rede, um grupo de 

redes ou iim usuário individual. A cada usuário é atribuída uma fatia calculada em 

fiiilqão de alguiis parâmetros como por exemplo o quanto cada usuário está pagando 

pelo serviço. Definidas as fatias de cacla usuário, o serviço USD irá dividir a largura 

de faixa excedente em cada enlace por entre estes usuários de forma proporcioiial 

à fatia de cacla um. Portanto, esta proposta permite um ISP diferenciar fluxos de 

tráfego por usuário da  seguinte forma. Primeiro, cada usuário tem uma garantia de 

largura de faixa mínima em alguns ou todos os enlaces do seu domínio, que corres- 

poiicle a sua taxa contratada. Segundo, a largura de faixa excedente em cada enlace 

é cliviclicla proporcionalmente à fatia de cada usuário. Este serviço difere do serviço 

olímpico na meclicla em que esta proporção deve ser inaiitida iiiclepeiicleiiteineilte 

da  ocorrência de congestionamentos ila rede. Logo, enquanto a fatia total de cada 

usuário depende do tráfego competidor (outros agregados), a proporção entre eles é 

inaiitida fixa. 

BAUNIGARTNER at al. [75] descreveram o serviço USD de forma mais deta- 

lhada juntamente com os serviços anteriores. BASU e WANG [76] compararam o 

clesempeillio do serviqo USD, a arquitetura de dois bits e a estrutura de capaciclade 

esperada. 

Na clifereiiciação relat,iva de serviços [46], o tráfego da rede é agrupado em N 

classes de serviço, as cluais são cliferenciadas através do nível de qualidade no en- 

caminliamento cle seus pacotes. Mais formalmente, uma classe i é mellior (ou pelo 

iineiios não pior) do que a classe (i- I), para 1 5 i 5 N ,  em termos de retardo e taxa 

de perda em cada nó. Um exemplo simples cle clifereilciagão relativa são os PHBs 

selecionadores de classe. Neste caso, oito classes distintas são obtidas com níveis de 

serviço clifereiiciados, onde a classe mais alta (maior valor de codepoint)  tem maior 

probabilidade de encamiilliameiito de seus pacotes (mellior nível de serviço) que a 

classe imediatamente inferior e assim por diante. 

O conceito de clifereiiciação relativa se opõe à noção de diferenciação absoluta de 

serviços [77]. Neste último caso, o usuário requisita à rede um parâmetro absoluto 

de desempeiilio, tal  como largura cle baiicla ou retardo fim-a-fim. Cabe então ao 
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provedor aceitar ou não o pedido em fiiilção dos recursos disponíveis, e de outras 

garantias porventura existentes e passíveis de sofrerem alguma degradação. Uma 

característica importante deste modelo é a iiecessidade de reserva de recursos, e por 

conseguilite, coiitrole de admissão. O servic;o premium é um exemplo de diferencia- 

ção absoluta com relação à largura de faixa contratada. 

Já lia clifereiiciação relativa os usuários não obtêm garantias de nível de serviço 

absoluto, e pode não haver reserva de recursos nem controle de admissão. A única 

garantia está iio fato de que quanto maior (mellior) a classe, mellior o serviço. Sendo 

assim, os usuários e aplicações escolhem a classe que mell-ior satisfaz os seus requisitos 

de clesempeillio, custo e outras restrições. De uma forma genérica, a quantidade de 

serviço recebida por uma classe e a resultante qualidade cle serviço percebida por um 

usuário ou aplicação dependem da carga de tráfego iilstaiitâilea de cada classe na 

rede. Portanto, variações de qualidade podem ocorrer, fazendo com que este modelo 

seja mais adequado para aplicações adaptativas. 

Existem diversas maneiras de prover clifereiiciação relativa de serviços. Talvez 

a mais simples clelas seja através de prioridades rígidas oiicle as classes maiores são 

servidas primeiro. Porém, este modelo pode levar a longos períodos de ausência cle 

serviço para classes menores. Além disso, não há como ajustar o "espaço" (diferença) 

entre as classes. Por estas razões, diz-se que o modelo é incontrolável. Uma segunda 

forma de diferenciação relativa seria por discriminação de custo, tal  como o esque- 

m a  de Tarifação do Metrô de Paris (Paris Metro Priciny - PMP) [42]. A premissa 

deste esquema é impor preços maiores para classes mais altas para reduzir a carga 

e melliorar sua qualidade de serviço em relação às classes mais baixas e populo- 

sas. Uma desvantagem deste esquema é que existe a possibilidade de sobrecarga de 

usuários "ricos", faze~lclo com que o nível de serviço cle classes mais baixas seja mo- 

meiitaneame~ite superior ao de classes mais altas. Este problema toriia este modelo 

iiiiprevisível. Um terceiro exemplo de diferenciação relativa é através da  reserva de 

quantidades maiores de recursos (largura de faixa e espaço em buffer) para classes 

maiores, calculadas relativamente a carga esperada para cada classe. Este esquema, 

assim como no caso anterior, pode apresentar problemas em escalas de tempos mais 

curtas. Neste caso, grailcles surtos de tráfego em classes mais altas podem levar o 

seu iiível de serviço para patamares inferiores aos de classes mais baixas. 

Com o objetivo de endereçar as limitações presentes nos esquemas citados de 

diferenciação relativa de serviços, um modelo de difereiiciação proporcional foi clefi- 

i d o  [77]. O modelo de cliferenciação proporcional é um serviço relativo no sentido 
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de que há garantia de que a classe i será sempre melhor do que a classe i - 1. Porém, 

esta diferenciação obedece a uma relação proporcional onde uma classe i é ci/cj  v tezes 

mellior em relaqão ii classe j .  Os pariimetros q < c2 < ... < CN são denominados 

Parâinetros cle Diferenciação de Qualidade (Qudity Di8erentia.tion Parameters - 

QDPs). 

Este modelo objetiva oferecer um serviço controlável na  medida em que os ad- 

ministradores das ~ d e s  devem ser capazes de ajustar a diferença de qualidade eiit,re 

as classes, isto é, ajustar os QDPs de acordo com seus próprios critérios. Além dis- 

so, esta diferença deve ser coilsistente iilcliisive em escalas de tempo mais curtas e 

iiidepencleilte clas variações de carga de cada classe. Isto torna este modelo também 

previsível, diferentemente do que acontece nos esquemas de diferenciação relativa 

abordados anteriormente. Foram definidas e avaliaclas propostas de implerne1ltac;ão 

do modelo proporcioilal para níveis difereilciados de retardo [47] e taxa de perda [48]. 

O projeto Internet 2 é formado por uma parceira de centenas de organizações, in- 

cluindo iiniversidades, empresas e outras entidades. Um clos seus principais objetivos 

técnicos é o de conceber e realizar uma arquitetura de QoS escalável, aclininistrável 

e interoperável. Para atingir este objetivo, no final de 1998 foi lançada a iniciativa 

QBoiie [78]. Trata-se cle um ambiente de teste iiistrumentado para prover DiffServ 

entre domínios. No QBone, serviços experimentais serão desenvolvidos, depurados 

e refinaclos de forma a acomodar as iiovas e avançadas aplicações de rede. Inicial- 

mente, apenas o serviço premium do Qboiie ou QPS (QBone Premium Service) será 

testado, utilizando o PHB-EF. 

O QBoiie é formando por várias redes entre elas vBNS, Abilene e CA*net 11. 

Para que os serviqos diferenciados possam interoperar, SLAs (mais especificamente 

SLSs) devem especificar o serviço de trânsito dos agregados de tráfego por entre os 

domínios. Se o número de serviqos clifereilciaclos oferecido for pequeno e os contratos 

relativamente estáticos, os SLSs entre os domínios poclerão ser manualmente nego- 

ciados e os eqiiipamentos configurados através de ii1tervenc;ão llumaiia. Porém, se o 

níiinero de serviços e usuários for grande, será necessário automatizar a negociação 

clos SLSs, o controle de admissão e a configuração dos equipamentos, cle forma a 

suportar os serviços cle QoS provisionados. Para isto, é necessário um mecanismo 

que execute sinalização de QoS entre estações e roteadores, e entre os domínios DS. 
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É importante notar que a arquitetura DiffServ proposta pelo IETF não inclui tal 

mecanismo como requerimento [79]. 

Para suplantar esta carência, foi introduzido o conceito de Corretores de Largura 

de Faixa (Bandwidth Brokers - BB). Um BB mantém informaçã,~ sobre os SLSs 

definidos entre um domínio DS e seus clientes, sejam eles usuários locais ou redes 

adjacentes. Além disso, utiliza as informações dos SLSs para configurar os roteadores 

no domínio DS local e tomar decisões de controle de admissiio. 

A figura 2.4 ilustra o funcionamento dos BBs. Antes que seus pacotes possam 

ser transmitidos, uma fonte deve contactar o BB local para iniciar a reserva de um 

serviço. Neste momento, funções de autenticação e controle de admissão são de- 

sempenhadas. Se o serviço for admitido, o BB local inicia um pedido de reserva 

fim-a-fim através dos BBs dos domínios DS que formam o caminho que será atra- 

vessado pelo fluxo de tráfego. Nos domínios DS onde o serviço é admitido, cada BB 

configura os roteadores para suportá-lo. Deste modo, os BBs permitem que domínios 

DS administrados separada,mente gerenciem seus recursos de forma independente, e 

ainda assim cooperem com outros domínios para prover serviços de QoS fim-a-fim, 

dinamicamente. 

Figura 2.4: QBone: DiffServ interdomínios através de SLSs e BBs. 



Coiiforme visto lia subseção 2.5.2, o Serviço Assegurado é um dos serviços cli- 

fereilciaclos propostos para a Iiiteriiet. Neste capítulo, este tipo de servigo será 

descrito de forma mais detalhada que iio capítulo 2, jiiiitamente com os mecaiiismos 

utilizados na sua implemeiitação. 

A multiplexação estatística lia Iiiternet proporciona um uso mais eficiente da  

largura de faixa, permitindo um número crescelite de usuários e aplicaCõesl. Por 

outro lado, há iilcerteza quanto à capacidade disponível e, coiisequeiitemeiite, quanto 

ao nível de serviqo experimeiitaclo por usuários e aplicações a cada iiistante. Mas 

liem por isso os usuários da Iiiternet se sentem inibidos de utilizar a rede, já que 

possuem uma expectativa quanto a este nível de serviço. Além disso, pequeiias 

degraclac;ões são toleradas lia maioria das vezes. 

Baseando-se nestas premissas, o serviço assegurado visa atencler usuários que 

porveiltiira desejam contratar um iiível de serviço que não precisa ser sempre sa- 

tisfeito, mas que ao mesmo tempo deve apresentar baixas probabiliclacles de falha. 

Este serviço pode perfeitameiite coexistir com os serviços de garantia absoluta, icle- 

ais para cletermiiiaduc; aplicações e iiecessiclades de negócio, e que requerem muitas 

vezes 100% cle disponibilidacle. Sob este aspecto, o serviço assegurado representa 

uma alternativa menos ciistosa tanto para o provedor quanto para o clieiite. 

Este perfil de serviqo provisioiiaclo de forma estatística foi batizado [51, 521 de 

' ~ s t e  ganho de multiplexa~ção esta,tística ocorre devido à. mtureza explosiva (em ia.ja,das) da. 

nnioria do trAfego que circula na. Internet. 
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"perfil esperado" (eqected projcile), e correspolide iiormalmeiite a um valor de largura 

de faixa reservada para cada usuário (recle de uma empresa, estação de trabalho ou 

aplicação). Este termo não sugere uma garantia absoluta, mas sim uma expectativa 

que o usuário tem sobre o iiível de serviço que vai receber em momeiitos de com 

gestioiiameiito. De uma certa forma, isto se assemellia ao que acontece no cenário 

atual da Interiiet, onde quase sempre se tem uma idéia (ainda que pouco precisa) do 

iiível de serviço que será recebido, mesmo em liorários de pico de tráfego. Por outro 

lado, se lia Iiiteriiet atual cada usuário recebe uma fatia imprevisível da capacidade 

dispoilível em momeiitos de coiigestioiiamento, no serviço assegurado esta divisão 

deve ser bem definida. Alem disso, os níveis de expectativa de serviço podem ser 

diferentes para cada usuário, possibilitailclo políticas de tarifação com preços bem 

diferenciados. 

Esseiicialmeiite, uma garantia estatística é fuiição direta clo aprovisionameiito 

de recursos. Quanto maior o iiível de aprovisionamento da  rede, maiores serão as 

garantias de obtenção do serviço e menores as probabilidacles de degradação do seu 

iiível. O provedor deve portanto controlar a quantidade de tráfego assegriraclo que 

atravessa os varios enlaces da rede, e prover recursos suíicientes para suportá-lo. 

Portaiito, o controle de admissão passa a ser muito útil como forma de automatizar 

este processo. Além disso, deve-se proteger o tráfego prioritário, constituído pela 

soma das porções de cada usuário que obedece aos seus perfis contratados. Senclo 

assim, em instantes de coiigestioiiamento deve-se descartar prefereiicialmeiite o trá- 

fego oportunista, representado pela soma das porções fora dos perfis coiitratados e 

pelo tráfego cle mellior esforço. Coiisequentemeiite, um usuário que não ultrapassar 

o seu perfil de tráfego iiidividual terá probabilidades muito baixas de descarte de 

pacotes. Caso o seu perfil seja ultrapassado, o usuário deve entender que o tráfego 

em excesso i ~ â o  será eiitregue com a mesma alta probabilidade. 

Ein termos de iinplemeiitação, o serviço assegurado necessita de dois mecanismos 

principais: um antes da entrada do domínio do provedor, para identificar a porção 

de tráfego de cada usuário que está dentro ou fora do perfil; e outro, iio interior da  

recle, para priorizar o tráfego dentro do perfil em momeiitos cle congestionamento. 

Em termos de elemelitos da arquitetura DiRServ, o primeiro mecanismo corresponde 

aos coiidicionadores de tráfego, enquanto que o segundo corresponde ao PHB-AF. 

Portanto, nas fronteiras do domínio DS do provedor, condicioliadores de tráfego 

marcam pacotes com maior ou menor prioridade de descarte, de acordo com a a- 

derência ou iik~ ao perfil de tráfego contratado. No interior da rede, disciplinas 



de gerenciamento ativo de filas aplicam o PHB-AF através de probabilidades de 

descarte distintas em fiiiição da marcação de cada pacote. 

O serviço assegurado provê grande flexibilidade quanto à definição dos serviços 

a serem disponibilizaclos. Basicamente, um serviço será implementaclo através de 

um condicionador de tráfego específico, o qual assegura a aderência ao perfil cle 

tráfego correspoildente. Logo, para mudar o serviço, basta mudar o coildicioiiador 

de tráfego. Internamente, os roteaclores irão exercer um mecanismo íinico para 

cada agregado de comportamento, independente da natureza clos serviços oferecidos. 

Conforme os pacotes são tra.nsportaclos através da rede e agregados a outros fluxos, 

os roteadores nas bordas clos domínios vizinhos policiam somente o tráfego agregado. 

São especialmente importantes para a descrição de um serviço: 

e o que exatamente está sendo oferecido ao cliente (por exemplo, um 1 Mbitls 

de largura de faixa); 

s oiicle o servigo é válido (do cliente para um destino específico, do cliente para 

um grupo de destiiios, em todo o domínio do provedor, etc.); 

m o nível de garantia do serviço ou, de forma equivalente, o nível de incerteza 

que pode ser tolerado pelo cliente. 

Uma questão importante é que o usuário pode não querer contratar serviços dis- 

tintos para cada inicrofluxo (ou par fonte e clestiiio), preferilido uni contrato em cima 

do tráfego agregado. Na verdade existem fortes desvantagens em se definir níveis 

distintos de serviqo para fluxos de fina graiiulosiclade (baixo nível de agregação). Em 

primeiro lugar, um número exorbitante cle especificações pode ser necessário. Em 

seguiido lugar, a soma das larguras de faixa asseguradas de cada fluxo está limitada 

a princípio à capacidade do enlace de acesso do cliente para o o que for- 

ça  a diminuição do nível de serviço para cada fluxo inclividualmeiite. Finalmente, 

nem sempre é possível saber todos os destiiios possíveis de antemão. Estes moti- 

vos favorecem ao coiidicioilameilto de tráfego por agregação, conforme será visto no 

capítulo 4. 

Um outro ponto importante sobre a utilização do PHB-AF no serviço assegurado 

é o niimero de prioridades de descarte a ser utilizado. Conforme visto na  seção 2.4.4, 

o PHB-AF provê três níveis de prioridade em cada uma de suas quatro classes. 

"ma. forma de contrariar esta regra seria. tra.balha,r com um certo gmu de subdimensiona,inento 

da rede a. sei compensado por um ganho de mu1tiplexa.çã.o esta,tística,. 
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Apesar disso, sua implementação pode incluir duas ou três prioridacles conforme a 

necessidade. De acordo com a defiiiigão do serviço assegurado, é iiecessário apenas 

diferenciar o tráfego prioritário do restante oportunista. Logo, duas prioridades de 

descarte são suficientes a princípio. Porém, duas razões distintas impiilsionarain 

trabalhos que propõem a utilização de três níveis de prioridade no encaminhamento 

dos pacotes: 

ca o desejo de implementar mecanismos de condicionamento de tráfego mais so- 

fisticados [53, 54, 551, os quais medem o tráfego contra um níimero maior de 

paiametios. Um exemplo disso é medir o tráfego contra uma taxa assegurada 

e uma taxa de pico, marcando os pacotes com uma prioridade de descarte 

intermediária qua.ndo o tráfego se encontra entre estes dois valores. Algumas 

destas propostas serão descritas na seção 3.2 deste capítillo; 

e melliorar a justiça iio compartilhamelito das larguras de faixa assegurada e ex- 

cedente entre fluxos agregados de diferentes clientes, ou fluxos de uma mesma 

agregação de tráfego. Conforme será visto em cletallies no capítulo 4, proble- 

mas de justiça ocorrem devido a diversos fatores. Dentre eles, a presença de 

tráfego não resPonsivo3 motivou o liso de três prioridacles de descarte como 

forma de proteção ao tráfego T C P  [61, 80, 81, 82, 83, 841. 

A seguir, condicionadores de tráfego (seção 3.2) e cliscipliiias de gerenciamento 

ativo de filas (seção 3.3) serão vistos com mais detalhes a respeito dos seus empregos 

na implementação do serviço assegurado. 

Conforme visto na subseção 2.3.3, os condicionadores de tráfego objetiv (clin as- 

segurar que os pacotes que entram num domínio DS estão em conformidade com o 

perfil contratado. O resultado principal do conclicionamento de tráfego é a marca- 

ção dos pacotes, a qual determinará o tipo de encaminhamento que estes receberão 

3O terino nã.0 responsivo se refere à a,usência. de controle de congestionainento, o qua.1 força a, 

redução da ta.xa de tia.nsmissão de um fluxo nesta situa,ção. Aplica,ções que utiliza,in o UDP como 

protocolo de tmnsporte são exemplos de trá.feg-o não responsivo na Internet. 
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dentro do domínio DS. Por este motivo, os coildicionaclores de tráfego são chamados 

muitas vezes de marcaclores4. 

No serviço assegurado, o perfil de triifego corresponcle basicamente a uma taxa 

assegurada. Portanto, o mecanismo de medição clos coiidicionaclores cle tráfego 

deve incluir uma forma de comparar a taxa de transmissão do tráfego com a taxa 

assegurada. Apesar do clesempeiilio de uma aplicação ser sensível à vaziio efetiva5 

(yoodput), três razões importantes estimulam a medição da taxa de transmissão [85]. 

As duas primeiras são simplicidade e iiiclependêiicia do protocolo de traiisporte. 

No caso do T C P  por exemplo, medir a vazão efetiva implicaria em ter acesso aos 

pacotes de reconl-iecimento. Isto nem sempre é possível clepeiideiido da  localização 

do marcador, já que os camiilhos de ida e volta podem ser distintos. Mas a principal 

razão para medir a vazão local é incentivar o envio de pacotes que têm grailcles 

cliaiices de serem entregues. Com isso, uma fonte de tráfego não responsiva mal 

comportada pode ser peiializada iiiclepeildesitemeiite da entrega clos seus pacotes. 

Os condicionadores cle tráfego propostos na literatura podem ser classificados em 

duas categorias principais quanto à forma de medição: baseados em baldes de ficlias 

e baseados em estimadores de taxa média. A seguir, serão descritas as características 

de cada categoria juntamente com alguns condicionadores de tráfego propostos. 

O algoritino balde cle ficlias (token bucket) [86] pode ser utilizado para controle 

de congestionamento em redes (suavização de tráfego), assim como o algoritmo do 

balde furado (letcky bucket). Embora semelhantes, eles não devem ser confuiidiclos. 

Ambos os algoritmos possuem apenas dois parâmetros: o tamanl-io do balcle B 

e a taxa de preenchimento (balcle de fichas) ou vazamento (balcle furado) do balcle 

T. O parâinetro B pode ser expresso em bytes (ou bits) ou pacotes conforme os 

algorit,mos sejam utilizados no modo em bytes"oi1 em pacotes, respectivamente. 

Da mesma forma, o parâmetro T pode ser expresso em bytes (ou bits) ou pacotes 

por segiinclo. A fim de comparar os dois algoritmos, será considerado que cada um 

clos suavizaclores fuiicioiia no modo em pacotes e está conectado a um enlace com 

"ste texto utilizaxá, daqui pa.ra frente o termo ina,rccador e ina,rca,ção como sinônimos de condi- 

cionador e condicionainento, respectimmente. 
'Qua.ntidade de infornlaçáo correta.mente entregue ao destino por unidade de tempo. 
"Ideal p r a  redes onde os pacotes têm ta,nmnho variá,vel. 
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capacidade de transmissão C, onde C > T. 

No algoritmo balde furado (figura 3.la), o tráfego pode ser injetado na rede a 

uma taxa máxima T ,  independente do valor de C. Enquanto a taxa de chegada não 

ultrapassa T, a taxa de saída acompanha a taxa de chegada7 (primeiro desenho da 

figura 3 . 1 ~ ~ ) .  Porém, quando a taxa de chegada é maior que T ,  o tráfego na sa,ída fica 

limitado em T;  sendo o excesso acumulado no balde (segundo desenho da figura 3. la )  . 

Se esta situação persistir até que o balde seja totalmente preenchido com B pacotes, 

descartes começarão a ocorrer (terceiro desenho da figura 3.la). Portanto, este 

algoritmo não permite que ocorram rajadas de tráfego com taxa superior a T, na 

sa.ída do dispositivo. Em termos de implementação, o balde furado consiste em um 

fila de capacidade de armazenamento B e taxa de serviço constante T.  

(a) Balde furado. (b) Ba.lde de fichas. 

Figura 3.1: I\/Iecanismos de suavização de tráfego. 

No algoritmo balde de fichas (figura 3.lb), o balde é preenchido com fichas a 

uma taxa T.  Cada pacote deve consumir uma ficha para ser transmitido8. Caso 

7Assume-se que a taxa de saída está sendo observada em escalas de tempo bem maiores do que 

o tempo de transmissão de um pacote, onde a taxa de saída vale zero ou C. 
8No modo em bytes, cada pacote deve consumir uma quantidade de bytes em fichas igual ao seu 
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não liaja ficlias, o pacote não é transmitido, podendo ser armazenado ou descartado 

depencleiiclo da implemeiitação. Do mesmo modo que no balde ftiraclo, a taxa de 

saída acompaiilia a taxa de cliegada até quando o valor desta última é menor ou 

igual a T (primeiro desenho da  figura 3.lb).  Neste caso a ~ ;  ficlias não consumiclas 

vão sendo acumuladas no balde até encliê-10. A partir daí, as fichas são percliclas. 

Poréin, quando a taxa de cliegacla é maior que T, a taxa de saída vai depender da 

quailticlacle de ficlias arinazeiiaclas no balde. Enquanto houver ficlias a consumir, a 

taxa de saída acoinpanlia a taxa de entrada até um máximo igual à velocidade do 

enlace C (segiiiiclo desenlio da figura 3.lb).  Quaiiclo não há  mais ficlias a consumir, 

o tráfego é forçado a obedecer à taxa de geração de ficlias T (terceiro desenho da 

figura 3.lb).  Logo, este algoritino permite que ocorram rajadas de tráfego com taxa 

superior à T lia saída do dispositivo, sendo mais flexível que o balde furado. A 

duração máxima At de uma rajada de taxa C (balde cheio no início da  rajada) 

pode ser calculada através da equação 3.1 [86]. 

Essencialinente, o balde de ficlias é um mecanismo mais tolerante quando dá  ao 

t,ráfego explosivo (em rajadas) mais chances de injetar informação na rede a unia 

taxa inéclia igual à T. Isto ocorre porque quando o tráfego está a uma taxa R menor 

que T, a largura cle faixa não aproveitada (T - R) vai sendo armazenada em forma 

de fichas para uso futuro. Desta forma, partindo do princípio que C > T e que 

nenliiima ficha foi perdida, ainda será possível atingir a taxa média T. 

Ein ~ d e s  Diffserv que implemeiitam o serviço assegurado, condicionadores de 

tráfego baseaclos em balde de ficlias se caracterizam por utilizar como mecanismo de 

ineclição um ou mais balcles cle ficlias. A marcação é função geralmente apenas da 

clisponibiliclade de ficlias iio(s) balde(s), embora algoritmos mais complexos possam 

ser introduzidos para realizar esta função. Outra cara~t~erística importante é que o 

número de baldes de fichas é função do número cle níveis utilizados na inarcaqão. 

Para dois níveis de marcação, um balcle é utilizado. Para três níveis de marcação, 

dois balcles são utilizados. 

Marcador Balde de Fichas ou TBM (Token Uucket  Marker) 

Um condicionador de tráfego simples pode ser construído a partir de uma adap- 

taçâo do algoritmo balde de fichas. Este marcador pode ser utilizado quanclo o 

ta,rnanho pa.ra sei transmitido. O excesso de fichas, ca,so exista.; é resermdo pasa. consumo futuro. 
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perfil de tráfego consiste apenas em uma taxa contratada e possivelmente em um 

grau de absorção de rajadas. Existem apenas dois níveis de marcação (prioridades 

de descarte) conforme o tráfego obedeça ou não a este perfil de tráfego. 

O mecanismo funciona da seguinte forma (figura 3.2). O balde de tamanho 

CBS (Committed Burst Size) é preenchido com fichas a uma taxa C I R  (Committed 

Information Rate). Portanto, a cada segundo o balde é incrementado de CIR bytes 

em fichas até o valor má.ximo de CBS bytesg. Para cada pacote de um microfluxo 

ou fluxo agregado, um único teste é realizado. Se há um número de fichas suficiente, 

isto é, o balde tem uma quantidade de bytes em fichas maior ou igual ao tamanho 

do pacote, o resultado do teste é positivo e o pacote é considerado dentro do perfil 

ou in (in-profile). Neste caso, as fichas são consumi da.^ e o pacote é marcado com 

codepoint A F z l .  Se não há um número de fichas suficiente, o resultado do teste 

é negativo e o pacote é considerado fora do perfil ou out (out-profile). Desta vez, 

nenhuma ficha é consumida e o pacote é marcado com codepoint AFz2 ou AFz3. 

Figura 3.2: Marcador balde de fichas ou TBM. 

arcador de Três Cores de Taxa Única ou S (Single Rate Three 

Color Marker) 

O SRTCM [53] é útil por exemplo em casos onde o comprimento das rajadas do 

tráfego que está sendo condicionado é mais importante que a taxa de pico. O perfil 

de tráfego é composto por uma taxa contratada e dois limites para os tamanhos de 

rajada. O marcador possui três parâmetros: CIR (Committed Information Rate), 

CBS (Committed Burst Size) e EBS (Excess Burst Size). 

'Será assumido que todos os ma.rcadores apresentados operam iio modo em bytes, por ser mais 

adequado para a Internet. Portanto, todos os tamanhos de baldes são medidos em bytes e todas 

as taxas de preenchimento são medidas em bytes por segundo. 
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O marcador utiliza dois baldes, C e E, e três níveis de prioridade de descarte 

(figura 3.3). CBS corresponde ao tamanho do balde C e EBS ao tamanho do balde 

E. A taxa C I R  é utilizada para encher o balde C e o balde E .  Porém, o balde 

E só recebe fichas quando o balde C já está cheio. Para cada pacote, um teste é 

realizado de acordo com o número de fichas no balde C. Se há um número de fichas 

suficiente, estas são consumidas e o pacote é marcado com codepoint AFxl  (cor 

verde). Caso contrário, um novo teste é realizado de acordo com o número de fichas 

no balde E. Se este for suficiente, as fichas são consumidas e o pacote é marcado 

com codepoint AFz2 (cor amarela). Se o número de fichas for insuficiente, nenhuma 

ficha é consumida e o pacote é ~narcado com codepoint AFz3 (cor vermelha). 

Figura 3.3: Marcador de três cores de taxa única ou SRTCI\/I. 

Deste modo, o SRTCM é quase idêntico a,o TBM. Porém, em momentos de grande 

ociosidade do tráfego, o balde C pode encher e a partir daí fichas serão armazenadas 

no balde E .  Com isso, rajadas de maior duração serão permitidas no futuro. Porém, 

o excesso da rajada, composto pela parte que consome as fichas amarelas do balde 

E, terá uma probabilidade intermediária entre o tráfego dentro (pacotes verdes) e 

fora (pacotes vermelhos) do perfil. 

Este marcador possui ainda um modo de operação denominado atento às cores 

(color-aware), útil para condicionamento de tráfego pé-imrcado. Neste modo, o 

pacote pode manter ou diminuir a prioridade e encaminhamento. Para mantê-la, 

o resultado da marcação deve ser igual ou maior do que o da pré-marcação. Caso 
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Tabela 3.1: SRTCM: resultado da  marcação iio modo ateiito às cores. 

I Verde I Verde, amarelo ou vermellio I Mesmo da  ma,rcação 1 
Pré-marcação 

I Amarelo I Amarelo ou verde I Amarelo I 
I Amarelo I Vermelho I ~ermel l io  I 

R4 arcagão Resultado filial 

coiitrário, prevalece a marcação. A tabela 3.1 descreve esta lógica. 

Vermelho 

Marcador de Três Cores de Taxa Dupla ou TRTCM ( T w o  Rate  Three 

Color Marker )  

O TRTCM [54] se destina por exemplo a casos em que o perfil de tráfego es- 

pecifica não só uma taxa assegurada, mas também uma taxa de pico que precisa 

ser controlada. O marcaclor possui portanto cluatro pariimetros: C I R  (Committed 

Information Rate), CBS (CYommitted Burst Sixe), PIR (Pea.k Informntion Rnte) e 

PBS (Peak Burst Size). 

São utilizados dois baldes, P e C,  e três níveis de prioridade de descarte (figu- 

r a  3.4). PBS correspoilcle ao tamaillio do balde P e CBS ao tainaiilio do balde C. 

A ta,xa P I R  é utilizada para eiiclier o balde P e a taxa C I R  para eiiclier o balcle 

C. Para cada pacote, um teste é realizado de acordo com o ilúinero de ficlias no 

balcle P. Se este não for suficiente, o pacote é marcado com codepoint AFx3 (cor 

vermelha). Caso coiitrário, ficlias do balcle P são coiisuinidas e um iiovo teste é 

realizado de acordo com o número de ficlias iio balde C. Se este não for suficiente, 

o pacote é marcado com codepoint AFx2 (cor amarela). Senão, fichas do balcle C 

são coiisiimidas e o pacote é marcado com codepoint A F s l  (cor verde). 

Logo, o TRTCM basicamente compara o tráfego com cliias taxas. O tráfego re- 

cebe alta prioridade de encaminhamento caso obedeça à taxa assegiirada, prioridade 

iilterinecliária caso se situe entre a taxa assegurada e a de pico, e baixa prioridade 

caso ultrapasse a taxa de pico. 

Assim como o SRTCM, o TRTCN'I também possui um modo ateiito à cores que 

impleineiita a mesma lógica descrita lia Tabela 3.1. 

Não importa Vermellio 
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Figura 3.4: Marcador de três cores de taxa dupla ou TRTCM. 

3.2.2 os em Estima ores de Taxa 

Na marcação baseada em estimadores de taxa média, o processo de medição 

é feito através da estimativa da taxa média de informação enviada pelos fluxos 

individuais ou agregados. A razão para medir a taxa média ao invés da instantânea 

é acomodar a natureza em rajadas do tráfego TCP. Nos mecanisnlos anteriores, esta 

habilidade é viabilizada pelo acúmulo de fichas nos baldes. 

Talvez a forma aparentemente mais óbvia para se obter a taxa média de um fluxo 

de tráfego seja através de uma filtragem passa-baixas da taxa instantânea1'. Porém, 

tal abordagem apresenta uma desvantagem. A taxa média decai com a chegada dos 

pacotes e não com o tempo. Isto faz com que uma conexão TCP rápida (RTT baixo) 

esqueça a história passada mais rapida,mente do que uma conexão TCP lenta (RTT 

alto), em um mesmo intervalo de tempo. Portanto, a.lgoritmos mais complexos são 

necessários para medir de forma eficiente a taxa média do tráfego. 

Outra cara.cterística importante das pr0posta.s de marcadores baseados em esti- 

madores de taxa média é a existência de um algoritmo separado para a marcação 

propriamente dita. Porém, isto não é uma condição obrigatória para que um marca- 

dos seja classificado nesta categoria, pois nada impede que a marcação seja função 

1°Qualquer expressão na forma T M  = TA4.w + TI.( l  - w) onde TM é a taxa média, T I  a taxa 

instantânea calculada através da divisão do tamanho do pacote pelo intervalo entre a chegada de 

pacotes, e w um valor entre O e 1 que regula a frequência de corte do Eltro. 
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direta do resultado da  medição, assim como no caso dos marcadores baseados em 

baldes de fichas apresentados anteriormeiitx. 

Marcador de Janela Deslizante no Tempo ou TSW (Time Sliding Win- 

dow) 

O TSW [52] é a proposta pioileira para marcadores de tráfego baseados em 

estirnaclores de taxa méclia. E útil para perfis cle tráfego constituídos de uma taxa 

assegiiracla RT e utiliza dois níveis de marcação. No algoritmo de mediqão, a taxa 

média é estimada a cada chegada de um pacote. Mas para evitar o problema descrito 

anteriormente, a taxa é calculada em lima janela de tamaillio finito e portanto decai 

com o tempo. O algoritmo 3.1 descreve a lógica para a estimativa da taxa méclia 

utilizada pelo TSW. 

Algoritmo 3.1: Estimativa da taxa média no TSMT. 

win  - length: tamallho da  janela de tempo para a estimativa da  taxa média 

cc.ug - rate: taxa média estimada 

t - f rosat: instante de tempo da chegada do peiiúltimo pacote 

nau): iilstaiite de tempo da  chegada do último pacote 

pk:t - size: tamaiiho do último pacote 

wisz - length t coiastnizte 

aug - rate t RT 

t- f r o n t  t O 

A cada chegada cle um pacote: 

bytes - in - T S W  t nvg-rate.wisz-le~zgtlz 

neu) - bytes t- bytes-isz-TSW + pkt-sixe 

nvg-rate t szew-bytes/(now - t-,froszt + wiiz-lengtlz) 

Quanto ao algoritmo de marcação, o objetivo é manter uma conexão ou grupo 

cle coiiexões TCP oscilando entre 0.66RT e 1.33RT, de modo que ila média a taxa 

RT seja atingida. O t amai i l i~  da  jailela utilizado para a medição é da ordem de um 

dente de serra TCP de 0.66RT à 1.33RT. Os pacotes são marcados como out com 

probabilidade P = (nvg rnte - RT)/(nvg-rnte),  quando avg-mte excede RT. O 

uso de probabilidade visa espalhar a marcação de pacotes como out ao longo cio 
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tempo, reduziildo a chance de timeout para o T C P  e consequentemente da  entrada 

na  fase de início lento (slow stccrt)ll [87]. Para valores de avg-rnte abaixo de RT, 

todos os pacotes são marcados como 212. 

E importante notar que quando avy-rnte > RT, um auniento no valor de 

cmy - rate aumenta a probabilidade de marcaqão de pacotes como out. Este tipo 

de solução aclaptativa é comum em marcadores baseados em estimadores de taxa 

méclia [85] e objetiva punir proporcionalmente ao grau de desobediência ao perfil de 

~orecer tráfego desejado. No eiltaiito, este tipo de n1arcat;ão probabilística pode F~T' 

o tráfego não-responsivo [56]. Por exemplo, uma fonte de tráfego CBR (C'onstant 

Bit Rude) transmitindo a uma taxa maior que a contratada RT irá obter uma vazão 

de pacotes in  maior que este valor. Isto não acontece com o balde de fichas pois a 

vazão cle pacotes i12 é limitada pela taxa de geração de fichas, que deve corresponder 

a taxa contratada. 

Marcador de Janela Deslizante no Tempo de Três Cores TSWTCM (Time 

ndow Three Color Marker) 

O TSWTCM [55] é util para perfis de tráfego que especifiquem uma taxa assegu- 

rada e uma taxa de pico, assim como o TRTCM. Estes parâmetros são clenomiiiados 

CTR (Committed Ta.rget Rate) e PTR (Peak Tnrget Rde) .  

No TSTVTCM, ileiiliuin algoritmo particular de inecliqão é estipulado. No en- 

tanto, recomenda-se que a estimativa da taxa média decaia com o tempo, tal  como 

no TSWT. No algoritmo de marcaqão, semelhante ao do TSW, o crescimento da 

taxa média aumenta a probabilidade de marcaqão dos pacotes como amarelo se 

C T R  < avg-rnte 5 P T R ,  e como vermelho se nvg-rate > P T R .  O algoritmo 3.2 

descreve a lógica completa de rnarcaqão para o TSTVTCM. 

As estratégias de marcaqiio ainda podem ser classificaclas quanto ao tipo de 

informação em que provedor e (ou) usuário se baseiam para marcar os pacotes. A 

grande maioria dos trabalhos apresentam dilas possibilidades: marcaqão por fluxo 

e marcaqão por agregado, conforme o marcador atue em uma conexão ou em um 

grupo de conexões respectivamente. Estas estratégias, assim como uma terceira 

iritermecliária entre elas, serão apresentadas e discutidas no capítulo 4 sob a ótica 

cla justiqa entre os fluxos de um mesmo agregado de tráfego. 

110 controle de congestiona,inento do protocolo TCP é descrito no a,pêndice A. 
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Algoritmo 3.2: iMarcação no TSWTCM. 

se nvg-rate 5 C T R  

o pacote é marcado como verde 

senão se C T R  < nvg-rnte 5 P T R  

calcular PO = (nvg-rnte - CTR)/azig-rnte 

com probabilidade PO o pacote é marcaclo como amarelo 

com probabiliclade 1 - PO o pacote é marcado como verde 

senão 

calcular P 1  = (avg-rnte - PTR)/nvg-rate  

calcular P2 = ( P T R  - CTR)/avg-rate  

com probabilidade P 1  o pacote é marcado como vermellio 

com probabilidade P2 o pacote é marcado como amarelo 

com probabiliclade 1 - ( P 1 +  P2)  o pacote é marcado como verde 

Foi visto que os condicioliadores de tráfego marcam os pacotes entrantes iio do- 

mínio DS, icleiitificaildo as porções de tráfego dentro e fora do perfil. Para completar 

a iinpleineiitação do serviço assegurado, resta aplicar o tratamelito diferenciado aos 

agregados de comportameiito, dentro destes domínios. Para realizar esta fiinção, 

utiliza-se o PHB-AF com duas ou três prioridades de descarte. 

Conforme visto lia subseção 2.4.4, o PHB-AF deve minimizar coiigestioiiamentos 

de longa duraqão através de descartes, assim como suportar os coiigestionameiitos 

de curta duração através do eiifileirameiito dos pacotes. Para atingir este objetivo, 

deve-se utilizar disciplinas de filas que operem em cima do nível médio de conges- 

tioiiameilto. Isto significa dizer que os descartes só serão efetuaclos quando o nível 

médio de ocupação da fila for alto, caracterizando um coiigestionamento de 1011- 

ga duração. Curtas rajadas serão absorvidas sem descartes caso iião provoquem 

alterações sigiiificaiites no tamaiilio médio da fila. 

O PHB-AF também deve ser iiisensível as características de curta duração de um 

fluxo. Isto é, fluxos de diferentes formatos de rajadas curtas mas mesmas taxas de 

trailsmissão a longo prazo devem ter as mesmas probabilidades de perda de pacotes. 

Além disso, coilgestioiiamentos devem ser sinalizados cle forma gradual para evitar 

oscilações. A obteiição destas propriedades pode ser facilitada através do uso cle uma 

função aleatória de descartes, espalhaiiclo as perdas de pacotes entre as conexões e 

no tempo. 
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Um algorit,mo com tais características é o RED (Random Enrly Detection) [88], 

que será visto com mais detallies na subseção 3.3.1 a seguir. O RED é um tipo 

de disciplina de gerenciainento ativo de filas. Estes algoritmos têm como principais 

objetivos: 

e reduzir o tamanlio médio da filas nos roteadores e consequentemente reduzir 

o retardo fim-a-fim dos pacotes; 

B) fazer com que os recursos da recle sejam utilizados mais eficientemente, reclu- 

zindo o iiílmero de perdas que ocorrem cpanclo as filas se enchem por completo. 

O desenvolvimento de disciplinas de gerenciamento ativo de filas é necessário 

porque o controle de congestionamento do T C P  não 6 suficiente para impedir que 

tais situações ocorram. Além disso, nem todo o tráfego da Internet é responsivo. 

Portanto, algum mecanismo interno à recle deve suplantar esta necessidade. 

O RED [88] objetiva principalmente evitar congestionamentos longos, cont.ro- 

laiiclo o nível médio de ocupação das filas. Sua proposta se baseia no fato de que 

o roteaclor é o elemento mais apto a detetar uma situação de congestionamento, 

sem o risco de coiifuildir os retarclos cle propagaqão e transmissão com o retardo de 

enfileiramento. Partindo deste princípio, os roteaclores podem sinalizar situações de 

congestionamento às fontes, de forma a controlar a quantidade de carga na  rede. 

Portanto, o RED é clirecionaclo para redes onde o protocolo de transporte respon- 

de às indicações de congestionamento, ou, mais especificamente, onde uma íinica 

marcaqão ou descarte de um pacote é suficiente para sinalizar ta l  situação. 

O T C P  é um protocolo com esta propriedade pois nas suas implementações 

mais comuns1" a janela de transmissão é reduzida na ocorrência de timeouts e 

no recebimento de reconliecimentos duplicados. Isto ocorre porque partinclo do 

princípio de que os temporizaclores estão bem ajustados, isto é, timeouts não são 

disparados precipitadamente, ambos os eventos são causados por descartes. Por sua 

vez, os clescartes na Internet ocorrem preclomiiiaiitemei~te devido ao esgotamento 

dos recursos1"89]. Logo, o T C P  considera timeouts e reconliecimentos duplicados 

12Qua.tro das implenlenta.ções imis utilizadas do TCP, Ta.hoe [89]; Reno [90], New Reno [91] e 

SACK [92], encontram-se descritas no apêndice A. 
13Ra.zões menos frequentes incluem perda da rota (TTL - T i m e  To Live )  e corrupção do conteúdo 

(CRC - Cyclic Redundancy  Ch,eck). 
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indicadores de congestionamento. Isto faz com que o RED se torne adequado para ser 

utilizado em coiljunto com o TCP, tendo em vista que um íinico descarte proposital 

é o sinal que este último precisa para reagir ao congestionamento. 

O RED possui ainda dois objetivos adicionais: 

e evitar o sincroilismo global1% a rejeição ao tráfego em rajadas, os quais ocor- 

rem em filas FIFO convencionais (Tad Drop); 

e impor um limite superior ao tamanho médio d a  fila mesino na ausência de 

protocolos de transporte que respondem ao congestionamento. 

O algoritino funciona da seguinte maneira. Qiiando a fila está cheia, o RED 

inonitora o tamanho méclio da  fila, calculando-o através de uma filtragem passa- 

baixas do seu valor instantâneo. A equação 3.2 mostra como é feito este cálculo, 

sendo avg e q os tamanhos méclio e atual da  fila, e w, um fator ponderador que 

controla a frequência de corte do filtro. 

Quaiiclo a fila está vazia, nvg decai gradualmente em fwlção do seu tempo de 

ociosidade, conforme a equação 3.3. O valor de m equivale ao número de pacotes que 

poderiam ser trailsmitidos durante um período de ociosidade, e pode ser calculado 

pela razão entre este intervalo de tempo e o tempo de transmissão de um pacote de 

tamaiiho típico. 

A cada cliegacla de um novo pacote, é calculado o tamanho médio da fila avg, o 

qual tt comparado a dois outros parâmetros: minLh, e 'maxth.. Quando nvg < snintl,,, 

o algoritino está no modo de operação normal e o pacote é enfileiraclo. Quando 

mintl,, < u.vg < mClxth,, a fila entra no modo de prevenção ao congestionamento. 

Nesta fase, o algoritmo calcula uma probabilidade de descarte para o pacote que 

cliegou. Esta probabilidade cresce com o nível cle congestionamento nug até um 

valor máximo max,, conforme avg tende à 7naztl,,. Quanto maior maxp, mais a 

probalsiliclacle de descarte acompanha as variações no nível inédio da  fila, tornando 

o algoritmo mais agressivo. Portanto, o RED não espera que a fila encha para cles- 

cartar os pacotes. Ao contrário, ele descarta os pacotes mais cedo a fim de sinalizar 

l"enômeno no qua,l a,s conexões TCP reduzem e a,uinenta,m a,s suas jme1a.s de tiansmissáo em 

sincronia,; ca.usa,ndo instabilida,de na rede (carAter oscila.tório). 
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para as fontes de tráfego um princípio de congestionamento, e desta forma controlar 

o tamanho médio da fila (primeiro objetivo). O uso da função aleatória de descartes 

visa espalhá-los entre as conexões e no tempo, a fim de não punir o tráfego em raja- 

das e evitar o sincronisino global, respectiva.mente (segundo objetivo). Finalmente, 

quando avg 2 maxth, o RED entra na fase de controle de congestionamento, on- 

de todos os pacotes são descartados. Neste caso trata-se de um congestionamento 

longo, o que deve ser evitado. Para isso, o RED impõe um limite incondicional ao 

ta.manho médio da fila (terceiro objetivo). O algoritmo original completo do RED 

encontra-se no apêndice B. Sua representação gráfica é ilustrada na figura 3.5. Vale 

no tx  que o RED pode funcionar no modo em bytes ou em pacotes. 

Figura 3.5: Represeiitação gráfica do RED. 

Apesar do seu uso ter sido recomendado pelo IRTF (Internet Research Task 

Force) num documento conhecido como "RED Manifesto" [93], a eficácia do RED 

ainda terri sido motivo de muita pesquisa. ?VIA\' et al. [94] realizaram experimentos 

com uma mistura de tráfego HTTP, FTP e UDP. Foi observado que para filas de 

tamanho pequeno, o RED tem desempenho equivalente a uma fila Tail Drop em 

termos de vazão e de retardo. No entanto, o RED se mostrou eficiente no controle 

do nível de ocupação de filas maiores. CHRISTIANSEN et al. [95] compararam o 

desempenho do RED com o da fila Tail Drop em termos de tempo de resposta ao 

usuário, para tráfego somente WWW (HTTP) . Os resultados obtidos mostraram 

uma grande equivalência de desempedc entre os dois n~ecaniçmos, e foi apontada 

a necessidade de mais pesquisa para justificar a implantação do RED na Internet. 

BONALD et al. [96] avaliaram o RED através de nlodelos analíticos e simulações, 
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e os resulta,clos apontaram dguinas deficiências no seu desempeiiho. Em primeiro 

lugar, a eliminação da rejeição ao tráfego ein ra.jadas ocorre através do aumento das 

perdas para o tráfego suave, e nã,o através da diiniiiuiçáo das perdas para o txáfego 

TCP. Em segundo lugar, o RED causa o aumento do número de perdas consecutivas 

em relaqão à fila Tail Drup, contribuindo para o sincronisino entre as foi1t.e~ TCP. 

Por íiltimo, apesar do R.ED melhorar o retardo fim-a-fim através do controle do nível 

inkiio de ociipação das filas! ele aumenta o jitter para fontes de tráfego siiave. M o  

comprometeria o uso do RED em a.plica,ções de tráfego suave, como voz sobre IP. 

No entanto, mais recentemente, ABOUZEID e ROY [97] criticaram as premissas do 

modelo utilizado por BONALD et  al. e estudaram o coi~~port~amento do R.ED em 

regime permanente para o tráfego TCP. Os resultados mostraram a eficácia do R,ED 

ila climinuição da rejeição a,o tráfego em rajadas. 

Formas variaiit,cs do RED tanll16in foram propostas com o int,uito dc eliminar 

alguma,s de suas cleficiências. LIN e NIOR.RJS [98] observaram que o R,ED impõe as 

riiesi~ias taxas de perda aos diferentes fluxos, indepe~ideriteinerite do espaço ocupado 

por cada uni destes na fila. A partir disso, propuseram um algoritino tlenomiiia(1o 

FRED (Flom Rnndom Early Drup), onde a taxa de perda para cada fluxo é pio- 

porcioaal à sua. ocupac;ão na fila, visando o aumento da justiça. Com este rnesino 

propósit,~, ANJUM e T.1SSIULAS 1991 propuseram um outro algoritino denomina- 

do BR.ED (Balancecl RED). OTT et al. [I001 observaram que o iinpact,o de uma 

perda lia diminuição da taxa de chegada de pacotes do tráfego TCP varia com a 

quantidade e a natureza das conexões. Este impacto é alto quaiido a ocupa,ção da 

fila é domiliada por poucas conexões com grandes janelas de congestionamento, e 

baixo quando é dominado por muitas conexões com janelas pequenas. Isto porque 

reduzir à inet,ade iiina janela grande provoca maior rediição na ta.xa de transiniss5o. 

OTT et ul. propuseram então um algoritmo denominado SR.ED (Stahilixed RED), 

no qual a,s probabilidades de descarte são proporcionais ao níiinero estima.do de flu- 

xos ativos. Com isso, o nível de ocupação da, fila. flutua em torno de um patainar 

pré-estabelecido, independentemente deste valor. De forma semelliante, FENG et  

al. [I011 propuseram o RED adaptativo, onde a agressividade do algoritmo é con- 

trolada pela variação do parân~et~ro ~-rzax~, de acordo o valor de uvg .  Porém, vale 

notar que um nível médio de ocupação maior nem sempre corresponde a um maior 

inúinero de fluxos a,tivos. 

Outra qucstã.~ importante tanto para o RED coino para as suas formas varian- 

tes, é o ajuste atlequatlo dos seus parâirietros. Uin estwio exato solxe como ol~ter  
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um a,juste ótimo pa.ra uma determinada situação ainda não foi obtido [94, 96, 971. 

Porém, algumas recmmendações foram feitas [102, 1031 a este respeito através de 

estudos que utilizaram ~nodelos analíticos. FLOYD e JACOBSON [&SI fizeram uma 

série de considerações sobre este assunto'5. Porém, estas dicas de configuração vêm 

sofrendo alterações de acordo com novos estudos [104]. 

Concliii-se então que há lima controvkrsia a respeito dos reais benefícios da iin- 

plantação do R.ED na, Interiiet. Apesar disto, este mecanismo tem sido largamente 

iitiliza,do lia pesquisa. do serviço assegurado, por preencher as reconlendações do 

PHB-AF a respeito de congestioilamentos curtos e longos, na medida em que opera 

em cima do tainanlio médio da fila e efetua o descarte aleatório de pacotes. 

no Serviço Assegurado 

Apesar de preenclier alguns requisitos do PHB-AF, o RED não possui nenliunia 

lógica para diferenciar as prioridades de descarte dos pacotes eiii função da mar- 

cação. O R.IO (RED with 171 and Out) [52] foi a proposta pioneira neste sentido e 

trabalha com dois nívcis dc prioridade (duas com) .  O algoritino funciona da incsma 

maneira que o RED irias corri dois corlju~itos distintos de parârnetros: mil para os pa- 

cotes in. (minth.-in, nzuxth-in, naax,-in) e outro para os pacotes O Z L ~  ( n ~ i n ~ ~ ~ o u t ,  

mnxth,-out, nzax,-out). Além disso, duas estimativas para. o tamanho médio da 

fila são calculadas: avg-in, levando em conta apenas os pacotes in,  e avg-totccl, 

coiisiderando todos os pacotes. Na chegada de um pacote in, o algoritino RED é 

executado com c i z ~ g ~ i n  e OS parâmetros ~ m i ~ z ~ ~ , ~ i ? z ,  nzaxth - in e mnxPPin. Para os 

pacotes ozit, são utilizados avg-total, rninth-out, maxtlL_out e rnax,-out. 

De acordo com o PHB-AF, o descarte deve ser mais agressivo para os pa.cotes 

out. Isto já acontece na, medida em que avg-total > avg - in. Contudo, o PLIO 

inip1emeiit.a ainda três formas adicioiiais de diferenciar a probabilidade de descarte 

entre pacotes de cores distiiitas. Primeiro, minthPout é menor que nzinth-in para 

c p  os pacotes out comecem a ser descartados mais cedo. Segiindo, rn,~.l:,-out 6 

maior que ma,z,-in para que o descarte dos pacotes out seja mais agressivo do que 

o dos pacotes zn na fase de prevenção de congestionamento. Por íiltimo, nzaxth-ozit 

é inuito menor que n~ax~h,- in  para que a fase de controle de congestiona,mento 

ocorra bem mais cedo para os pacotes out. Se além destas condições, maxth-out 

for menor ou igual à nzinth-iiz, eiitão a fase de preveiição de congestionamento 

para os pacotes i n  só começará quando os pacotes out já estiverem em controle 

15Estas recomendaç6es estão resiiinidas no apêndice B. 
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de congestionamento. Isto significa que o RIO descartará os pacotes out primeiro 

quando detectar um congestionamento. Se esta situação persistir, ele descartará 

entiio todos os pacotes out. Somente se houver um grande número de pacotes in, 

o RIO começará a descartá-los. Porém, isto não deve acontecer se a rede for bem 

provisionada, já que os pacotes i n  correspondein à porção de tráfego dentro do 

perfil. A figura 3.6 mostra a representação gráfica do RIO com todas a,s condições 

anteriores e mazth -out = minth-in. 

L 

Figura 3.6: Representação gráfica do RIO. 

O RIO pode ser generalizado para casos onde três cores são utilizadas, conforme 

mostra a figura 3.7. Neste caso seriam necess6rios três conjuntos de parâmetros, 

um para cada. cor. Além disso, três ta.ma,nhos médios de fila seriam calculados 

utilizando somente os pacotes verdes, os pacotes verdes e amarelos, e por últiino 

todos os pacotes. Estes valores seriam utilizados pelos três algoritmos RED no 

tratamento dos pacotes verdes, amarelos e vermelhos, respectivamente. 

O RIO não é única forma de iinplementar diferentes probabilidades de descar- 

te entre agregados de comportamento para o serviço assegurado. Outras variações 

existem e podem ser aplicadas também &s formas variantes do RED citadas ante- 

riormente [105]. De acordo com as opções utilizadas na diferenciação, estas formas 

podem ser classificadas da seguinte maneira [61]: 

e Única Média Único Limiar (Single Average Single Threshold - SAST): neste 

caso, existe apenas um tamanho médio de fila calculado, e os limiares minth e 

maxth são OS mesmos para todas as cores. Logo, a única forma de 



isciplinas de Gerenciamento Ativo 57 

Figura 3.7: Generalização do RIO para três cores. 

é a,tribuindo valores distintos para max,, de acordo com a cor [83, 841. Caso 

contrário, o algoritmo corresponderá ao RED tradicional sem diferenciação 

alguma entre as cores. 

e cnica Média Múltiplos Limiares (Single Averuge Multiple Thresholds - SAMT): 

neste ca.so, uma única estimativa para o tamanho médio da fila é calculada 

contabilizando todos os pacotes. Contudo, pacotes de cores diferentes possuem 

limiares de descarte distintos [61, 811. 

s Múltiplas Média,s Único Limiar (Multiple Averuge Single Threshold - MAST): 

aqui os limiares são os mesmos para todas a,s cores. Porém, uma estimativa 

para o ta,manho médio da fila é feita para cada cor [83, 841. 

e Múltiplas Médias Múltiplos Limiares (Multiple Average Multiple Thresholds - 

MAMT): este caso é o mais genérico, onde a diferenciação é implementada 

através de limiares e médias distintas. O RIO pertence a esta categoria. 

Nas variações com múltiplas médias (MAST e MAMT), duas abordagens distin- 

tas podem ser utilizadas. A primeira é a descrita no RIO, onde o cálculo das médias 

contabiliza os pacotes da cor correspondente, juntamente com os das cores inferio- 

res, caso existam. A segunda contabiliza apenas os pacotes da própria cor [83, 841. 

Argumentos a favor da primeira abordagem inchem o fato dos pacotes fora do perfil 

constituirem um tráfego oportunista, para o qual geralmente não se tem uma noção 

exata da quantidade adequada 1521. Isto dificulta a escolha dos parâmetros para este 
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tráfego na variação hIAMT. Além disso, com as médias acuinuladas, consegue-se ter 

uma noção clara da ocupação total da fila, inílependentemente das proporções de 

tráfego dentro e fora do perfil. 

4 seguir, o algoritmo FRED será visto de forma mais detalhada, devido ao seu 

emprego em marcadores de tráfego que serão vistos no capítulo 4. 

ED (Flow Random Early 

O uso de uma fiinção aleatória de descartes faz com que o R.ED imponha a 

mesma, ta.xa. de perda para os fluxos que coinpartil1ia.m a largura. de fadxa do enla,ce 

de transinissã,o. Isto é, o número de descart-es para cada fluxo é proporcional à sua 

ocupação lia fila. Esta política causa desigualdades no compartilliamento da largura 

de faixa por fluxos de diferei1t.e~ características 1981, devido aos seguintes fatores: 

e coriexões TCP mais lentas (i-riaiores RTTs) reageiri mais leritai-rierite aos des- 

cartes. Logo, a perda de um único pacote periodicamente para esta.s conexões 

pode fazer com que elas não atinjam as suas porções justas, mesmo que cone- 

xões TCP mais rApidas tenham mais perdas. Além disso, conexões TCP com 

janelas maiores são mais tolerantes aos descartes porque são menos suscet,íveis 

a timeouts; 

e o descarte aleatório pode fazer com que o R.ED elimine um pacote de um fluxo 

que possui nenhum ou poucos pacotes na fila. Isto pode acontecer inclusive 

para conexões simétricas (mesmo RTT) e causa uina injustiça temporária: 

significante principalmente em casos de tráfego composto por coiiexões de 

curta duração16; 

a a aceitação de um pacote para uma dada conexão cont,ribui para o aumento 

do tamanho da fila e da probabilidade cle descarte para todas as conexões. 

Portoailt,o, uni tráfego não responsivo pode impor uma alta ta.xa de descarte 

para todas as conexões, fazendo com que os fluxos adaptativos não coiisigam 

atingir as suas porções justas. 

O algoritmo funciona basicamente da mesma forma, que o R.ED, mas com al- 

guinas morlificaqões. Priineiro, são introduzidos dois novos limiares, ,min, e m a ~ , ,  

16ABOUZEiD c ROY [97] mostraram cliic, cm rcgimc pcrinancntc, o RED tcndc a compcn- 

sar estas desigualdades; proporcionando a mesma vazão pasa as conexões, inclusive em casos de 

concxõcs de RTTs difcrcntcs. 
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correspondendo aos números mínimo e máximo de pacotes que cada fluxo pode ter 

ila fila, respectivamente. Segundo, uin estado é arniazenaclo pa,ra cada fluxo que 

possui pelo inenos um pacote na fila (fluxo a,tivo) conteiido: o níiinero de pxotes  

na fila pa.ra determinado fluxo i, qleni, e o número de vezes que um fluxo L tenta ter 

mais do que nzaz, pacotes na fila, strikei. Por último, uma ilova variálsrel, avgcq, 

armazeiia o níimero inkdio de pacotes por fliixo ativo. 

De inodo a combater as tr6s defici&ncias do R.ED descritas anteriormente, o 

FRED utiliza estes novos parâ,metros e va.riáveis da, segiiinte forina.. Em priineiro 

lugar, para proteger fluxos com menores janelas (mais lentos), o FRED permite que 

ca,cla conexão eilfileire até nzin,, pacotes na fila, desde que o algoritmo não esteja 

na. fase de controle de congestioilainento ( a ~ g  > mazth). Em seg~indo lugar, o 

FRED restringe os desca.rtes aleatórios para os fluxos que possuem mais pacotes do 

cluc avgcq ou nzin,, o cluc for nlaior. Em tcrcciro lugar, o FRED i 6 0  pcrinitc cluc 

um fluxo a,rIriaAeiie mais do que rrraz, pacotes na fila, co~ita~biliaanclo em strikei 

as tentativas de urii fluxo i erri exceder este limite. Firialrriente, os fluxos com alt,os 

valores para sts.Lkei ficarri proibidos de aririazenar mais do que augcy pacotaes na fila. 

Deste modo, o FRED permite que fluxos adaptativos enviem ra,jadas de tráfego, ao 

mesmo tempo que proíbe que fluxos não responsivos abusem do espaqo na fila. 

O algoritmo FRED completo encontra-se no apêndice B: juilt,amente com algu- 

mas considerações sobre o a,juste dos seus parâmetros. Além de podei funcionar nos 

modos em hvtes e em pacotes, assim como o RED, o FRED ainda possui uma forma 

variante para um número excessivo de fluxos. 



Este capítiilo divide-se basicainente em duas partes. A priineira aborda o pro- 

blema da justiça entre os fluxos que const.itiiem o tráfego a.ssegurado. De forina. a, 

facilitar seu enteildimeilto e análise, este problema será, estruturado e dividido em 

duas situações distintas de menor complexidade: justiça entre fluxos agregados cor- 

respoildeiltes a diferentes perfis de tráfego e justiça entxe os fluxos que compõem uin 

mesmo fluxo agrega,do. Em seguida, as suas principais causas serão a.presentadas e 

discutidas. 

A seguiida parte aborda especificainente a justiça eiitre os fluxos de uni mesmo 

tráfego agregado, cvitlcilciaritlo as varit,agcris do uso dc coildicionatlorcs tlc t,ráfcgo 

como solução para este probleiria. A seguir, as estratégias de rnarcação existeiites 

serão apresentadas e comparadas. O capítulo teriniiia com a descriçao do marcador 

FNI (Fair Marker) [62], uma proposta para fornecer justiça entre fluxos de uin 

mesmo trá,fego agregado. Finalmente, uma exteilsão ao F M  denominada TCFM 

(Tlzree Color Fair Marker) 1631 será proposta de forma a suprir suas deficiências. 

O probleina da justiça no serviço assegurado coiisiste na divisão dos recursos 

disponíveis entre diferentes fluxos ou microflusos cle tráfego, de forina nã,o desejável 

segiindo os int,eresses do provedor e (ou) do cliente1. Tendo em vista que ilo serviço 

assegiirxlo a vazão obtida k a inktrica de desempenho fiindameiital, os recursos 

'isto é; q i i e ~  oferece e quem o utiliza o serviço, respectivarnerite. Estes dois papéis poderri se 

confmdir, por exemplo, qiianrlo uma política de diferenciação de serviços for implantada interna- 

inei~te em iinio, íiiii(:n inst0it,iiição. 
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supracitados correspondem principalmente à largura de faixa e espaço em bufler. 

Este assunto tem sido abordado através de cenários bastante heterogêneos dificul- 

ta,ndo o seu entendimento de uma forma global. É necessário portanto estruturá-10, 

identificando as diferentes situações em que faz sentido pensar em justiça na divisão 

dos recursos de uma rede que implementa o serviço assegurado. Além disso, deve 

ficar claro o que representa um cenário justo em cada um destes casos. 

Conforme visto na subseção 2.3.3, os classificadores atuam sobre fluxos agregados 

de tráfego (figura 4.1). Deste modo, o tráfego de melhor esforço (ME) é separado 

do tráfego a ser condicionado e marcado apropriadamente, em função dos serviços 

diferenciados contratados junto ao provedor. No caso mais genérico, um mesmo 

cliente contrata mais de um serviço. Isto faz com que fluxos de menor nível de 

agregação, ou seja, menor número de microfluxos, sejam condicionados de acordo 

com os seus respectivos perfis de tráfego. Além disso, um escalonador é necessário 

para o compartilhamento do enlace de saída. 

Fluxo de 
Tráfego 

Total 
para o 

Provedor 

Cond. Tráfego 1 
(PHB-AF1 ) 

I I 

Fila 1 

Cond. Tráfego 2 
(PHB-EF) 

Fila 2 
Escalonador 
(WRR p.ex.) 

Fluxo de 
Tráfego Total 
Condicionado 

para o 
Provedor 

Roteador de Saída para a 
Internet 

Figura 4.1: Diferentes perfis de tráfego em um mesmo cliente. 

Pode-se dizer então que todo o tráfego que entra e sai de um provedor é for- 

mado pela mistura destes fluxos agregados associados a diferentes perfis de tráfego. 
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Normalmente, estes fluxos vão pertencer a diferentes clientes e apresentar diferentes 

níveis de agregação. Além disso, os diversos microfluxos que os compõem disputam 

os recursos do provedor. Este compartilhamento pode ser bastante complexo em 

função da diversidade das rotas entre fonte e destino para cada microfluxo, e da 

própria complexidade da arquitetura da rede do provedor. No entanto, em miiitos 

casos, não é difícil identificar como os recursos estão sendo compartilhados. Um 

exemplo típico é ilustrado na figura 4.2, onde vários clientes se ligam a um ISP. 

Neste caso, largura de faixa e espaço em bufFer no enlace de acesso à Internet são 

compartilhados pelos diversos fluxos de tráfego dos usuários. 

Enlace Compartilhado 

Roteador de 

Cliente N 

Figura 4.2: Compartilhamento de recursos entre diversos fluxos em um ISP. 

Vale notar que nas figuras 4.1 e 4.2 foram representados outros PHBs além do 

PHB-AF, ilustrando uma situação mais genérica em que um mesmo provedor suporta 

mais de um PHB. Nestes casos, os recursos serão distribuídos de forma independente 

entre os PHBs e grupos de PH s (classes AF distintas por exemplo) [12], através do 

uso de disciplinas de escalonamento tais como WRR. Para a análise do serviço asse- 

gurado, isto permite que a rede do provedor possa ser visualizada em subconjuntos 

formados pelos recursos reservados a. cada classe AF de PHBs. Tal aproximação é 

justificada pelo baixo impacto da presença de outros PI-IBs no PBB-AF, em termos 

de vazão obtida2. A figura 4.3 mostra a mesma rede da figura 4.2 apenas com os 

recursos reservados à classe AF1 do PHB-AF. 

20 mesmo pode não ocorrer para o PBB-EP, onde retardo e jztter são importantes. 
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Enlace Compartilhado 

Roteador de 

a Internet 

Capacidade = 188,6 Mbitls 

Figura 4.3: Subconjunto de recursos destinados à classe AFI. 

Partindo da premissa de que é possível identificar como os recursos do provedor 

estão sendo compartilhados pelos diferentes fluxos agregados de uma determinada 

classe AF, deve-se garantir que alguns destes fluxos não sejam privilegiados em 

detrimento de outros, sem deixar de levar em conta as diferenças entre os respectivos 

perfis de tráfego. Além disso, pode ser importante a ausência de distorções na 

forma com que os diferentes microfluxos, usuários, aplicações ou subredes dividem 

os recursos obtidos por cada fluxo agregado. Sendo assim, para cada classe AF 

em questãoj o problema da justiça pode ser dividido em dois problemas distintos e 

independentes: 

e justiça entre os fluxos agregados que correspondem aos diferentes perfis de 

tráfego. 

Dentro deste contexto, a definição de justiça para este tipo de compartilha- 

mento ainda vai depender da forma de aprovisionamento dos recursos da rede. 

No caso de uma rede superdimensionada, um cenário justo será aquele em que 

todos os Auxos agregados atingem as suas taxas contratadas. Isto é, inde- 

pendentemente das diferenças entre os perfis de tráfego aos quais estes fluxos 

estão associados, todos devem obter o nível de serviço pelo qual estão pa,- 

gando, já que há recursos suficientes para que esta condição seja satisfeita. 

Quantos aos recursos excedentes, a questão admite três soluções mais ime- 
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dia,tas. A primeira delas considera mais just,o dividir os recursos excedentes 

proporcionalmente aos valores das taxas asseguradas de cada perfil de tráfe- 

go [ G O :  106, 1071. Portanto, um cliente que contrata uma taxa asseguracla 

de 1 Mbit/s deverá atingir uina vazão adicional duas vezes maior do que uiil 

outro que contrada 500 kbps, desde que a rede esteja superclimensioilada. As 

demais soluções partem do princípio de que os recursos excedentes, por não 

estarem sendo contratados, não devem ter correlação com os perfis de t,ráfego. 

No ent.anto, esta mesma premissa. conduz a cluass abordagens distintas: divi- 

dir os recursos igualmente [80] ou até mesmo não aplicar qualquer política de 

compa~rtilhamento [58]. 

No caso de redes subdimensioi~adas, não há como fazer com que todos os flu- 

xos agregados atii~jain as suas taxas asseguradas3. Neste caso, o mais justo 

será distribuir os recursos proporcionalinente aos perfis de tráfego contrata- 

dos [83, 841, causando uina degra,dação suave no nível de serviço de cada 

cliente. No entanto; assim como no caso anterior, outras abordagens também 

si20 defendidas, como por exemplo a. de não aplica,r nenhuma política específi- 

ca 1581. Este ponto de vista ganha força através do argumento de que o cliente 

é imis sensível ao nã,o cumprimento do serviço, ii~rlepenclentemente do nível 

da defasagem. 

a .justiça entre os fluxos que compõem um fluxo agregado correspondente a um 

perfil de tráfego. Estes "subfiuxos" de menor nível de agregação não corres- 

pondem necessariamente a microfluxos (caso potencialmente majs coii.im), 

porlendo representar t a m b h  o tráfego de uni grupo de usuários; estações de 

trabalho, aplica,$es específicas e até subredes de uma empresa ou cainpus. 

A definição de justiça para este caso é mais simples, pois parte-se da premissa 

de que no SLA é definido apenas um perfil de tráfego para o fluxo agrega- 

do. Logo, se em termos contratuais não 1iá nenhuma diferenciação explícita 

sobre o nível cle serviço que deve ser obtido pelos fluxos que compõem o trã- 

fego total, a princípio deseja-se que os recursos do provedor sejam repartidos 

"Emhora sitiiações como esta não devam ocorrer no estado de operação normal de lima rede, 

seli estudo 6 jiistificaclo pela tendência em se maximizar o limo atiav6s do iiso de iniiltiplexaç50 

estatística,: rediizindo-se a margem de siiperdimensionainento [58]. Deste modo, mesmo com o 

desenvolvimento de ferramentas yiie ajiiclem no aprovisionamento e gerenciainento de redes Diff- 

Sem, í: prudente assiiniir silrtos periódicos e limitados de tráfego assegiirado (prioritário) acima 

da capacidade m&xima da rede. 
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Tabela 4.1: Coinpartilhamento justo de recursos no serviço assegurado. 

Aprovisioiiainento Siib dinlensiona,do I Superdiinensionado 

Recursos 

Entre fluxos 

Entre fluxos que 

compõem uni 

fluxo agregado 

Excedentes 

Proporcional aos 

pcrfis dc tráfcgo 

contratados ou 

igual para todos 

Igual para todos os 

fluxos 

Contra.ta.dos 

Proporcional aos 

pcrfis dc tráfcgo 

contratados 

Igual para todos os 

fluxos 

igualineiite ent.re estes fluxos [108, 1091. Este ponto de vista indepeiide do 

aprovisioilamento da rede, valeiido portanto para os casos subdiiiiei~sionaclo e 

supercliinensionado, no que se refere ao coinpartilhainento das taxas assegura- 

da e excedente. Contudo, nada inipede cl~le o cliente adote uma política interna 

p r a  a divisão dos recursos contratados, ficando o provedor responsável a,penas 

pelo policiamento do tráfego total na entrada do seu domínio (subseçã~o 4.3.4). 

Contrarta.dos 

De modo a a.ten- 

der todos os pcrfis 

de tráfego contra- 

taclos 

Igual para todos os 

fluxos 

4 tabela 4.1 resume de forma estruturada o problema ela justiça no serviço 

asseguraclo. Para cada unia das situações discutidas acima, são descritos os cenários 

justos mais comuns, em função dos recursos que estão sendo compartilhados e do 

aprovisionaineiito da rede. É import~ante notar que estes não são critérios ímicos, 

cabendo ao provedor definir o que deve ser feito quanto a forma de repartir os 

recursos, lesrando ou não em consicleração os miseios de seus clientes. De qualquer 

forma; esta C unia dccisão dc ncgócios quc não dcvc ser influenciada por liinitaçõcs 

técnicas [107]. Logo, clualcluer que seia a alternativa adotada por uin provedor. ele 

deve ter os componentes necessários para in~pleinentá-Ia. 

Urna vez definida a política a ser adotada, dois termos importmtes devem ser 

bem cluantificaclos e diferenciados para que se possa avaliar a justiça: taxa reservacla 

(assegurada ou contratada) e taxa alvo (ta-et rute). A taxa reservada corresponde 

ao valor contratado, enquanto que a taxa alvo é a taxa reservada mais a porção 

excedente, em função da política escolhida. Mais forinalineiite, se C é a capacidade 

total de transmissão de uni eiilace de acesso ou cle gargalo compartilhado por vários 

fluxos em uin provedor, e R, é a taxa contratada que define um perfil de tráfego 

i, então a largura de faixa total asseguracla R pode ser calculada pela ecluação 4.1, 
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onde N é o número total de perfis de tráfego. Consequentemente, a la,rgura de faixa 

excedente total E é obtida através da equação 4.2. 

De acordo com os critérios de justiça da tabela 4.1, cada fluxo agregado i deve 

obter, a . l h  de sua taxa reservada Ri, uma taxa excedente Ei definida conforme 

a equação 4.3. Já p r a  o critério de compartilhainento igualitário dos recursos 

excedentes, a taxa excedente para cada fluxo é definida de forma diferente, conforme 

a equação 4.4. 

Independentemente dos critérios acima no entanto, a taxa alvo Ti será obtida 

através equação 4.5. 

Com relação aos 12 fluxos que compõem um fluxo agregado i, as taxas reservada 

rij, excedente e,ij e alvo tu pam. ca,rla "siibfliixo" (o11 inicrofliixo) j ,  são rlefiinidas 

através das equações 4.6, 4.7 e 4.8, respectivamente. 

Com o surgiinento da proposta do serviço assegurado, vários trabalhos ohjetiva- 

ram investigar até que ponto se pode garantir a obtenção das taxa,s contratadas pa.ra 
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flusos individuais ou agregados [56, 59, 60, 106, 110, 1111. Na gra.nde maioria destes 

estudos foram utilizados os inecanisinos de implementação descritos no capítulo 3, 

isto é, filas RED com nií~ltiplos níveis e marcadores baseados em estiinadores de 

taxa média ou balde de fichas (marcadores convencionais). 

A partir daí, diversos fatores foram identificados como capazes de influir no 

desempenho do serviço assegiirado (obtenção da taxa reservada) e consequeiitemente 

na qiiestáo da jiistiça (obtenção das taxas reservada e alvo) [58]. Algixiis destes 

fa,tores serão discutidos a seguir a respeito de como contribuem para o problema da 

justiça no serviço assegurado. 

4.2.1 Controles de Fluxo e de Congestionamento do TC 

O protocolo T C P  utiliza duas janelas para efetuar os cont.roles de fluxo e de 

congestionainent~o (apêndice A). O nó destino impõe um limite correspondente ao 

espaço disponível no seu bufer de recepção. Este valor é transmitido ao nó fonte 

através dos pacotes de reconliecinieiito e é denominado janela anuncia,da (advertised 

winrlow). J;í. o nó fontc calcula uma jancla dc congcstionamciit~o como uina incdida 

da capacitlatle da rede. Como resultado t1esta.s duas rnetliçoes, o nó font,e não deixa 

circular na rede um número de pacotes niio reconliecidos maior do que o mínimo 

entre estes dois valores. Qiiando a perda de um pacote é detectada, o TCP entra 

na fase cle recuperaçiio rápida (fast recovery) ou início lento (slow start): reduzindo 

a janela de cong-estioila~nento à nietade o11 um segmento, respectivamente. Este 

comportamento do TCP é conservativo na medida em que não é sensível ao nível de 

serviço. Consequentemente, conexões TCP podem deixar de atingir a taxa alvo ou 

até mesmo a taxa reserva,da. 

Outro fator agravante é o surgimento de intervalos no fluxo de reconliecimentos, 

gerando consequenteniente interrupções no fluxo de transmissão. Estes intervalos 

fazem parte de uin fenômeno conhecido como conipressão de reconhecimentos (ack- 

corn,psession,) [I121 e podem ser causados por vários fatores [110]. O algoritmo de 

início lento faz com que o TCP envie dois pacotes "colados" (buck-to-back) ao re- 

cebimento do primeiro reconhecimento, a,umentaiido as chances de que os reconlie- 

cimentos se.jain enviados pelo destino próximos uns dos outros e assim por dimte. 

Outro fator é a dinâmica do algoritmo de recuperação rápida, a qual faz coin que o 

TCP reduza sua janela à metade e interrompa a transmissão de novos segmentos até 

que metade dos pacotes da janela original deixem a rede. Deste modo, uni intervalo 

6 gcrado na scqueiicia dc transmissão c propagado para o fluxo dc rcconliccinrcntos. 
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Finalmente, a influência do tráfego da rede através de coiigestioiiaiiielitos nas dire- 

ções normal e reversa, hem como atrasos adicio11a.i~ ein filas e jittes. causado pela 

abertura de novas conexões, podem gerar intervalos significantes no fluxo de reco- 

nlieciinentos [85]. Por estas razões o TCP apresenta características de um tráfego 

em rajadas. 

Soinain-se aincla a estes fatores alguns outros específicos da implementasção do 

TCP que está sendo utilizada. Conforme será visto na si~bseção 4.2.4, as imple- 

meiitações mais comuiis do TCP [113], Reno e Kew Reno, têm seu rleseinpeiilm 

degradado na presença de múltiplos descartes em uina mesma janela de congestio- 

nameiito. 

Todos estes fatores contribuem para que fluxos de tráfego TCP tenham dificul- 

dade eni atingir as suas taxas reservaclas. YEOM e REDDY [I111 desenvolverain 

inodclos matcináticos para cstinlar a mzão obtida para niicrofluxos isolados, ou scja, 

cada conexão coni o seu perfil de tráfego específico. Os resultados principais indicarri 

que para coiiexões corn niesino RTT e probabilidades de descarte, qua,iito riiaior a 

tasa ~eçervatla inerior será a taxa excederite recebida relativair~erit~e, até o ponto em 

que nem a taxa reservada é atingida. Como consequência, o compartilhainento da 

baiida excedente tende a favorecer os fluxos de menor taxa reservada, ferindo os 

critérios de justiça entre fluxos agregados nos critérios proporcional e igualitário. 

Como coiisequência., quanto menor o exceclei~t~e de recursos, maior a será justiça 

entre fluxos agregados distintos. Estas ohservações correspondein a,os resultados de 

estudos anteriores utilizando sinlulações [52, 56, 59, 60, 80, 1141. A justificativa para 

esta teildêiicia. é que a redução da janela de trailsmissiio em virtude de um descarte 

afeta muito mais fluxos com taxas reservadas maiores. Também foi observado que 

a taxa obtida é inversamente proporcional ao RTT. Mais tarde, SAHT! et al. [I061 

se inspiraram no trabalho de YEOM e R.EDDY para obter um modelo que levasse 

em conta a infliiêiicia do uso cle marcaclores ba,seados em baldes de fichas. Resul- 

tados qditativamerite semelhantes foram obtidos. Além disso, f0ra.m identifica da,^ 

condições em que onde o auineilto do balde não afeta a vazão obtida. Mais especifi- 

camente, a influência do taina,nho do balde diminui juntamente coni o valor da taxa 

reservada, o RTT e a probabilidade de descarte de pacotes. No entanto, para casos 

de RTTs e taxas reservadas i1ia.i~ altas, o aiinieiito do balde ajuda na ohteiição da 

taxa assegurada até mil limite oxide rajachs muito graiides de pacotes prioritários 

(in ou vcrdcs) podcin provocar o rlcscartc dc triifcgo assegurado [110]. 

Corno forma alternat,iva ao aurnerito do tainanho tios t)aldes. BONAVENTURE 
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e CNODDER. [I151 propuseram dois suavizadores de tráfego. Denominados SR.R.AS 

(Single Rate Rate Adaptiue Shqer)  e TRRAS (Two Rate Rate Adaptiue Shaper): 

foram criados para serem utilizaclos em coiijuiito com os inarcadores SRTCM e 

TRTCM, respectivamente. Estes suavizadores se localizam antes do coiidicionador 

de tráfego e correspondem a uma fila FIFO com t.axa de serviço variável em fun- 

ção da ociipaçáo da fila. Os suavizadores visam eliminar parte da característica 

em rajadas do TCP antes da passagem pelo condicionador de tráfego, de forma a 

ei~ine1ita.r a taxa de inarcaqão de pacotes verdes e contribiiir para a obteiqã,o da 

taxa reserva,da. Os resultados apresenta,ram uma melhora no desempenho [82, 1151 

apesar da clesvantagein da iiltrodução de retardos adicionais. 

Outra consequêilcia, da. d i n h i c a  do TCP já mencionada é a iiifluêiicia do RTT lia 

vazão ohtida por uma conexão. O TCP utiliza uin mecanismo de janelas deslizailtes 

oiidc a clicgada dc rcconlicciinciitos dispara novas transniissõcs. Logo, a vclocidacic 

c0111 que uma conexão cresce a sua janela de transmissiio é inversamente proporcional 

ao RTT. Este efeito é ilustrado forrilalmeilte lia expressiio 4.9 [88]: onde VAZ é 

a vazão, MSS (Adu:c.im.u.m Sqrr~w~t  Sixe) o tarsianho niáxirrio do segnierito e p a 

probabilidacle de descarte de pacotes" 0 mesmo vale para as velocidacles cle detecção 

e reagão à ocorrência de descartes. Para o serviço assegurado, estes fatores fazem 

com que fluxos TCP de menor R.TT te1iha.m mais cliance de atingir as suas taxas 

reservadas. Além disso, para o caso de redes supercliineiisionaclas~ estes fluxos ohtêin 

a maior parte da largura de faixa excedei~t~e. Estes resultados foram observados em 

vários estudos através 

modelos inateniáticos 

de simulações [52, 56, 59, 801, experimentos [60] e também nos 

propostos por YEOM e R.EDDY [lll] e SAHU et al. [106]. 

Para o caso de fluxos agregados compostos por microfluxos TCP de RTT distin- 

tos, os fluxos de menor RTT também tendem a obter melhor desempenho quanto 

às taxas asscgurac-la c cxccdciitc, quando houvcr [107, 105, 1091. 

O tráfego não-resporlsivo, ao contrário do TCP, não efetua corltrole de fluxo 

riem controle de ço~igestioiiarsierito. Seiiclo assirn, não reduz a taxa de trarmnissão 

4Esta expiessão vale para a fase de prevenção de congestionainento (congestion a~ioidnnm) r10 

TCP (apendicc 4 ) ,  não scndo rcpicscntativa para outras fases. 
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na ocorrência. de descartes. FLOS'D e FALL [I161 propuseram mecailisinos para 

identificar e peiializar estes fluxos. Outros mecanisnlos incluem: escalona~niento 

por iniciofluxo, como por exemplo Fair Queueing [117]; escalonamelitos que traba- 

lham com níveis de grailulosidade maior do que inicrofluxos, tais como Class-Bused 

Queueing (CBQ) 1671 e Stochustic Fair Queueiny (SFQ) [118]; ou filas FIFO com 

descart,e diferencial pa.ra fluxos com consixino desproporcional de largilra de faixa, 

como o FR.ED. 

No serviqo a.ssegiirado, fontes de tráfego UDP podem impedir que fontes TCP 

obtenham as suas taxas reservadas caso ambos os tipos de tráfego se.jam coridici- 

onaclos da mesma forma! ou seja, utilizem a,s mesmas prioridades de descarte de 

uma mesma, classe AF. Isto vai depender de alguns fatores como a agressividade das 

fontes UDP em relação a ca.pacidarte do enlace compartilhado, os valores dos RTTs 

c das taxas rcscrvadas para as fontcs TCP, c tambbm a cscollia dos parâirictros das 

filas RIO. Sobre este último fator, recoinenda-se uma diferericiação l~ein agressiva 

pa.ra pacotes fora do perfil. Uni exemplo é adotar o esquema MAMT onde os limi- 

ares ruíriiirio e rnáxiino para os pacotes 51.1 e out  iião se superpõem e as médias são 

a,cuinulativas. Deste modo, os fluxos TCP podem ter suas taxas reservadas prote- 

gidas 160: 1141 ou niio 152, 561, a depender de todos os demais fatores. Em redes 

subcli~~~eiisioiladas, os fluxos UDP podem "esmagar" as fontes TCP quando a soma 

de suas taxas asseguradas for comparável à ca.pacidade do enlace gargalo [114]. 

Unia solução bastante proposta para este problema é a utilização de tres priori- 

dades de descarte, de forma que os tráfegos TCP e UDP sejam diferenciados quanto 

ao iiúmero e escolha das prioridades de descarte. E,LLOUMI e CNODDER. 1821 im- 

pleinentaram esta proposta utilizando o TRTCM em um cenário com váfrias fontes 

TCP e i m a  fonte TJDP. Para as fontes TCP o marcador é configurado com PIR, 

igual à ca,pacidarle c10 enlace gargalo enquanto que para a fonte UDP P I R  = CIR .  

Desta forma., o trá-fego excedeiite para as fontes TCP é apenas a,inaselo e para a. 

fonte UDP apena,s vermelho. Este esquema se: mostrou eficaz na proteção da taxa 

reservada para as fontes TCP. Porém, o fluxo UDP obtêm apenas o valor da taxa 

reservada independentemente da sua taxa de transmissão. Isto ocorre porque no 

cenário utilizado a largura de fa.ixa excedeiite é tot,alniente ocupada pelo "tráfego 

amarelo" das fontes TCP, o que fere os critérios de justiça entre fluxos agregados 

p x a  o coilipartilliaiiie~ito da largura de faixa excedente. GOYAL et al. [61, 811 fi- 

zcranl um cst,urlo scinclliantc utilizando o nicsnio critcrio dc inarcação pa,ra fontcs 

TCP e UDP. Através da utilização do iriétodo ANOVA ( A ~ ~ u l y s i s  of Vuriunce) [119], 
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ressaltaram a grande influência da taxa de inarcação de pacotes amarelos na justiça 

ilo coinpartilhamento da largura de faixa excedente. SEDDIGH et al. [83, 841 estu- 

daram esta questão de forma mais abrangelite através de experiinentos. Variando 

os ma~peainentos dos pacotes dentro e fora de perfil para. os fluxos TCP e UDP de 

seis formas diferentes, cliegarain a conclusão de que o cenário com resultados mais 

próximos dos critérios de jiist,iça eiit.re os fluxos agregados foi o inesmo utilizado nos 

estiiclos acin1a5. 

Uina outra. solii@~ mais imediata l>a,~-a este proldema é 1napea.r os tráfegos 

UDP e TCP em classes AF distintas, utilizando recursos reservados separada,meii- 

te. NANDY et al. [I071 comprovaram a eficácia deste método em relação ao uso de 

probabilidades de descarte distintas. No eiita,nto, a desvantagem está na maior coili- 

plexidade nas regras de c1assificaçã.o e aprovisionamento. Além disso, o volume de 

tráfcgo UDP, quando coniparado ao voluinc dc tráfcgo TCP (principaliiiciitc HTTP 

e FTP), pode não justifica,r a coritratação de um serviço exclusivo, o que reforça a 

coexistê~icia dos dois numa mesina classe AF. 

No caso tle forltes TCP e UDP fazereiri parte tle ui-ri mesmo perfil de tráfego, as 

fontes TCP são levada,s a coiistantes tinzeouts e 115.0 conseguem atingir suas porções 

justas da taxa reservada do fluxo agregado [1201, bastando para isso que as fontes 

UDP sejam agressivas o suficiente. Com isso, o critério de justiça para fluxos de um 

inesmo agregado não é possível de ser atingido. Soluções para este problema serao 

vistas em det,allies na seçiio 4.3. 

4.2.3 Número de luxos Ativos 

O nílinero de fluxos tainbém influi lia justiça, pois fluxos agregados com maior 

voluine de ~iiicrofluxos tenclein a obter maior desemperiho quanto às taxas asseguracla 

e excedente, se houver [Go l .  Isto ocorre porque quanto maior o número de microfluxos 

em i1111 fluxo agregado, menor serão os tamanhos de suas janelas de congestionamento 

para iiina, dada taxa contratada [100]. Sendo assim, as perdas sofridas tem menor 

iinpac,t.o na redução da taxa de transmissão total. Além disso, o TCP aumenta sua 

janela de congestioiiamento até que h . j a  uma perda. Portanto, quanto mais fluxos 

maior o aumento do tráfego total do agregado em uin dado interva.10 de tempo. 

Desta forma, mesmo que a,s taxas reservadas dos agregados sejam iguais, aquele 

que tiver o maior ní~iiiero de fluxos será mais competitivo no compartilha.ineiito cla 

'SEDDIGH et al. [83, 841 utilizaram no riiáxiino duas prioridades de descart,e para cada. tipo 

de tráfego. 
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largura de faixa excedente [108, 1091. 

O nfiinero total de fluxos ativos no nficleo da rede tainbéiii tem influência na 

vazão obtida pelos microfluxos de um fluxo agregado. A flutuação na vazão obtida 

por fluxos TCP e a consequente fa.lta de justiça no coinpartilhainento de um enlace 

gargalo aumentam c0111 o número de microfluxos. Segundo MOR,R.IS [121], este 

efeit,o começa a aparecer cliiando o ní~inero de fliixos supera o de pacotes qiie calmn 

na ineinória da rede (procliito entre o ret,ardo e a largixra de faixa de gargalo). 

4 eficácia dos pa,râiilet.ros do RED ta.inhéin depende do niímero de fliixos 

ativos [98]. Toda conexão TCP tenta manter pelo menos um pacote em trânsito. 

Logo, um número grande de conexões tende a enclier a,s f i h ,  fazendo com que 

o limiar médio niá.xiino (mnxth) seja atingido, causando muitas perdas e levando 

algumas conexões ao timeout. Sendo assim, o con~partilhamento da largura de faixa 

obtida por uni fli~xo a,grcgado por cntrc os scus riiicrofluxos tciidc a ser mcnos 

uniforme quanto maior o número de fluxos, iriesino para RTTs iguais [113]. 

Cada irnylerrientação do TCP tem a sua maneira de reagir aos descartes de 

pacotes. O TCP Tahoe entra em inicio lento reduzindo sua janela a um segmento 

tanto na ocorrência de timeout como no recebimento de reconhecimentos duplicados. 

Isto represelita um coinportarnento extremamente conservativo quando são poucos 

os pacotes (lescartados dentro de uma inesma.jaiiela de congestionamento. Já o TCP 

R.eno evita a execução do algoritino de início lento para o caso de reconhecimentos 

duplicados .através do algoritino de recuperação rápida. No enta.iito, foi mostrado 

que o TCP Reno tem o seu desempenho degradado quando vários pacotes de uina 

mesma janela sã,o desca.rtados. Mais especifica.mente, três descartres ou mais numa 

mesma janela, a depender do espaça.meiito entre eles: quase sempre fazem necessário 

a espera de um timeout para a retransmissão [122]. Uma forma variante, cl-iamarla 

New R.eno, evit,a a necessidade cle miiitos destes timn,eouts. Porkin, o nó fonte fica 

limitado a transmitir no máximo um segmento por RTT, degradando em muito o 

seu desempenho nestas ocasiões. FALL e FLOYD [I221 mostra,ra,in estas deficiências 

através de siinulações, comparando as três implementações acima com o TCP com 

reconhecimentos seletivos ou ÇACK (Selective ACKnowlecZgments) [92]. Atraxés 

deste estudo, defendera,lii o uso do TCP SACK para corrigir os problemas acima e 

evita- a retransmissão de pacotes ent,regues com sucesso. No entanto, enqua.iito os 

TCPs Rcno c Ncw Rcno rcqucrcni inodificaçõcs apenas no nó fontc, o TCP SACK 
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requer modificações em anhos os nós da conexão. Logo, apesar do desenvolvimento 

agressivo de novas versões, muit,as delas ficam comprometidas quanto à implantação 

em larga escala na Ii~ternet~. 

Portanto, a capacidade de manter a vazão na presença de descartes é diferente 

em cada caso. Sendo assim, duas conexões ou fluxos agregados com as mesmas 

probabilidades de desmrte podem apresentar diferentes deseinpenhos em t,erinos de 

obtenç5o das larguras de faixa assegiirada e excedente? dependendo da iinplemen- 

ta@o utilizaria. FEROZ et nl. [I131 compa.ra.ram o desempenho de dois niarcadores 

com as iinplementaq5es Reno, New Reno e SACII'. Foi observado que o TCP SACK 

reduz ein muito o número de timeouts mas o desempenho quanto a taxa de perdas 

e vazão niédia obtida pelos fluxos foi ligeira.inente inferior ao R.eno e ao New R.eilo. 

Não foram observadas granrles diferenças cluant,o à jiist.iça. 

4.2.5 Tamanho do 

O talrianho do pacote utilizado por urna conexã,o TCP também influeiicia lia 

forma como os rccursos scião diviclidos. Fluxos TCP com incsino RTT mas tama- 

iilios de pacotes tlifererites poderri apreseritar tliferent.es desempe~ihos em t,emios de 

obtençáo das larguras de faixa assegurada e excedente. Mais precisamente, para 

fluxos individuais ou agregados com mesina taxa assegurada e mesmo RTT: aqueles 

que tiverem maior taina,nho de pacote irão obter maior largura cle faixa excedente, 

pois num inesino intervalo de teinpo enviam um maior volume de informação 1601. 

Isto explica, porque as expressões makeináticas para a vazão do TCP são clireta- 

mente proporcionais ao tamanho c10 segmento [111> 1221. O mesmo vale para o 

co~np~rtilhament~o de largura de faixa entre fluxos de um inesino agregado. 

A partir daqui, este trabalho se concentra nas propostas para atacar o problema 

da justiça entre fluxos de um mesmo agregado. O grande estímulo para este pro- 

blcina 6 a tcndencia natural dc quc os clicntcs contratem serviços bastando-sc no 

tráfego total em direção ao provedor. Conforme visto anteriorineiite; vjrios fatores 

irifluericiani a justiça no corilpartilliarrieiito das larguras de faixa assegura e exceden- 

te. As piincipais abortlageris para amenizar o efeito destes fatores serão discutidas 

a seguir. 
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.3.  oluções Propostas 

As três principais soluçóes para a falta de justiça diferem basicamente pela loca- 

l i z a @ ~  do mecanismo que tenta fornecer a justiça. A primeira abordagein se localiza 

no próprio protmolo e propõe n~odificações no controle de congestionainento do TCP 

de forma a torná-lo sensível ao nível de serviço desejado. O protocolo modificado 

denomina-se TCP de duas janelas (two-windows TCP) [80, 851 porque divide a 

janela de congestionainento em uma janela reservada e outra excedent,e. A janela 

reservada é calculada multiplicando-se a taxa reservacla pelo RTT estimado pelo 

TCP: enquanto que a excedente é obtida subtraindo a janela reservada da janela de 

congestioixment,~. O TCP é inodificado para reduzir somente a janela excedente 

pela metade qiiando iim pacote out for desca,rt,ado (algoritino 4.1). Para o descart,e 

de pacotes in não há modificações e a janela cle congestioiiamento é redixzida à 

nlet,ade. 

Algor i tmo 4.1: Controle de congestionainento modificado. 

rw~zd:  janela reservada 

ewnd: jailela excedente 

Parâmetros: 

ri:  taxa assegurada 

Após cada perda de um pacote: 

se o pacote descartado é out 

rwncl= R.TT.ri 

senão 

4 proposta TCP de duas janelas; apesar de fornecer uma maior proteção quant,o 

à, obtenção da taxa reservada, possui algumas defici6iicias que limitam ou até mesmo 

condeliam a sua adoçã,o: 

m requer modifica.ções no protocolo de transporte direcioiladas ao serviço asse- 

gura,do, quando a Internet e o próprio Diffçerv oferecem vários outros serviços; 
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e necessita que o nó fonte receba informações do condicionador de tráfego pa,ra 

saber o resultaclo da marcação de cada pacote. Nenhuma proposta foi feita 

sobre coiilo irnpleinentar este mecanismo adicional; 

a nã,o há nenhum mecailisino para garantir a obtenção da taxa excedente. Isto 

é, se rwnd é sensível a ri, o mesmo não ocorre para ewnd e ei. Desta forma, 

fluxos coin menor RTT serão favoreciclos sob este aspecto; 

e f~inciona apenas para o TCP e não lida coin a iilfluência dos fluxos não- 

respoasivos. 

Unia segunda abordagem propõe modificações nos roteadores dos nós DS a.tra~és 

do uso de discipliiias de gereiiciaiiiento ativo qiie protejam os fliisos TCP mais frágeis 

(ina,iores RTTs) e perializein os fluxos não responsivos. Uma forma de implementas 

este mecanismo é utilizando filas FRED de múltiplos níveis [85]. 

Porém, no interior de um domínio DS o nível de agregação se torna maior e pro- 

blemas de ordem esca1a.r passam a ser uma preocupação! mesmo coiisiderando que 

o FR.ED só mantém estados para os fluxos que possuem pacotes na fila. Sob este 

aspccto talvcz a utilização dc filas FRED scja 1na.i~ adcquada para a justiça cntrc 

fluxos agregados distintos [105]. Alíim disso, o algoritino FRED tcntca dist,rihuir a 

largura de faixa disporiível igualmente entre todos os fluxos. Logo, alguma altera- 

qão deve ser feita no algoritmo para tratar casos com perfis contratados distint,os 

(potericialrneiite mais conmns) . 

Uma outra questáo a ser considerada é a adição de complexidade no interior da 

rede. Além disso, apesar dos serviços diferencia.dos esta.rem ainda em processo de 

padronização e portanto suscetível a mudailças, a sua arquitetura hoje determina 

que o tratamento recebido no interior de um domínio DS seja f~inção apenas do 

valor do codepoint. Portanto! a,dotar esta estra.t,é.gia significa mudar este conceito na 

medida em que o PHB passar a ser função tainhéin do nível de serviço contratado 

por cada cliente. 

Fiiidinente, os roteadores do provedor teriam que ser reconfigiirados na contra- 

tação e encerramerit,~ de serviços, de forma, a redistribiiir os recilisos contratados e 

excedentes de forma justa, segimdo o critkrio a,dotado. 

4 terceira abordagem é a utilização de estratégias de marcação que enderecem 

a questão da  justiça.. Esta proposta consiste em distribuir o volume de informação 

marcada. piioritariamente de forma justa entre os fluxos que compõein o trãfego 

tota.1. Importantes vantagens podem ser ident,ificadas coin relação as abordagens 
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ant eriores: 

e siinplicidade pois a informação sobre o perfil de tráfego fica armazenada nos 

próprios condicionadores de tráfego; evitaiido a necessidade de comunicação 

entre coinponentes distintos da rede; 

a atua lias bordas da rede seiido inais escalável e de acordo com a filosofia Diff- 

Serv; 

B permite constantes evoluções dos algoritmos cqjas atualizações causam menor 

impacto do que nos casos anteriores. Nesta abordagem, apeims os marcadores 

nas bordas de domínios DiffServ devem ser modificados, certamente em nú- 

mero menor do que os rot,eadores DiffServ (nós DS) e estações com TCP/IP 

instalado. 

é mais flesíuel na medida em que soluções específicas podem ser desenvolvidas 

dependendo do tipo de tráfego a ser coiidicioiiado em u m  cloiníiiio restrito. 

Por todos estes motivos, este traballio defende fortemente o uso cle inarcado- 

res justos como a principal e mais adequada forma de endereçar o problema da 

justic;a entre fluxos de um mesmo agregado. A seguir, as possíveis estratégias de 

marcação para atingir este objetivo serão classificadas e comparadas quanto aos se- 

guintes critérios: propriedade escalar, ut.ilização dos recursos da rede, complexidade 

do niarcador, custo financeiro, custo de manutenção e, obviamente, justiça. 

.3.2 Estratégias de arcação para Obtenção 

Na niarcação por agregado um único coridicioiiatlor atua diretarriente sobre o 

tr&fego agregado do cliente em direção ao provedor. Além disso, a medição e a mar- 

cação são feitas baseando-se apenas no estado total do fluxo agregado (figura 4.4). 

Portanto, esta estratégia de marca,ção não fornece nenhum mecanismo para conter 

as causas da falta de justiça di~cut~idas na subseção 4.2, o que iiiviabiliza sua. escolha 

quando a just,iça é uma métrica de desempenho fiiiidainental. Os marca,dores con- 

veiicionais apresentados no capítulo 3 são exemplos desta estratégia quando atuam 

sobre um fluxo agrega.do de tráfego. 

Mesino não sendo uma e~t~ratégia indicada para resolver o problema da justiça, 

vale a pena verificar algi~iis de seus benefícios a t,ít,iilo de comparação com a,s a.bor- 

dagens que serão apresentadas a seguir. Além disso, podem surgir casos em que a, 
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Subrede 2 Roteador de 

I 

Saída para o 
Provedor 

Subrede N 

Figura 4.4: Marcação por agregado. 

justiça não seja um fator fundamental para a qualidade de serviço contratada. Uma 

primeira vantagem é a baixa complexidade dos condicionadores de tráfego dada a 

simplicidade dos seus algoritmos de marcação. Outra é o baixo custo com equipa- 

mento específico, pois apenas um condicionador é necessário para todo o tráfego. 

Isto reduz ainda os custos de manutenção. Outra opção é que o próprio provedor 

realize o condicionamento de tráfego ao invés de policiamento simples, eliminando a 

necessidade de qualquer componente da arquitetura Dimerv no cliente. Finalmen- 

te, não há problemas de ordem escalar na medida em que o número de fluxos que 

compõe o tráfego agregado nada influi na complexidade do marcador. 

Uma primeira alternativa de tentar resolver o problema da justiça é utilizar 

vários marcadores, um para cada um dos n subfluxos para os quais se deseja um 

compartilhamento justo da largura de faixa. A condição necessária para possibilitar 

esta solução é saber de antemão quantos e quais são estes subfluxos, o que é mais 

viável quando correspondem a porções de tráfego bem definidas e com um certo nível 

de agregação. Um exemplo clássico seria o tráfego de subredes de um campus. Neste 

caso, um condicionador de tráfego seria colocado em cada enlace entre as subredes 

e o roteador de saída para o provedor (figura 4.5). 
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Esta estratégia apresenta a. vantagem de permitir ainda que o perfil de tráfego 

contratado seja repartido da forma desejada, não necessariamente de forma igual 

entre todos os subfluxos. Sendo assim, há uma grande flexibilidade para o esta- 

belecimento de políticas internas dentro do domínio do cliente. No entanto, uma 

única restrição é que a soma dos perfis de tráfego de cada subfluxo não ultrapasse 

o valor contra,tado, a fim de evitar que o policiamento do provedor efetue descartes 

na entrada do seu domínio. 

Roteador de 

Subrede N 

Figura 4.5: Marcação por fluxo. 

Outra vantagem é a ausência de problemas de propriedade escalar dado que a 

sua aplicaçiio é restrita a casos onde o número de fluxos é limitado. Além disso, 

condicionadores de tráfego convencionais de simples implementação podem ser uti- 

lizados para dividir a ta.xa assegurada entre os fluxos. Para repartir as larguras de 

faixa assegurada e excedente, podem ser empregados marcadores de três cores. Dois 

exemplos seriam o TRTCM com CIR = ri e P I R  = ti, e o TSWTCM com 

CTR = ri e PTR = ti. 

Dentre os pontos negativos desta alternativa estão os maiores custos financeiro e 

de manutenção associados ao maior número de equipamentos necessários para a sua 

implemelliação. Urna outra desvantagem muito importante é a atribuição de porções 

fixas do trafego assegurado (ri) para cada marcador. Isto faz com que subfluxos em 

períodos mais ociosos desperdicem sua fatia do tráfego assegurado, enquanto que 
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os demais ficam impedidos de reaproveitá-la porque são condicionados por outros 

marcadores6. Este problema não ocorre na marcação por agregado. 

No entanto, para os casos onde os subfluxos correspondem a fluxos de menor 

nível de agregação, tais como o tráfego de usuários, estações ou até microfluxos, 

a adoção deste tipo de solução vai se tornando inviável. Isto porque o problema 

da ineficiência na utilização da largura de faixa a,ssegurada se torna mais crítico. 

Além disso, especialmente pa.ra o caso de microfluxos, provavelmente será impossível 

prever o número de microfluxos bem como a duração de suas conexões. Logo, uma 

outra estratégia se faz necessária para satisfazer a justiça nestes casos, conforme será 

visto a seguir. 

or Agregado Atenta a 

A marcação por agregado atenta a fluxos visa unir as vantagens das duas propos- 

t a . ~  anteriores. Isto significa prover justiça entre os fluxos que compõem o tráfego 

agregado sem os problemas de ineficiência no aproveita.mento da largura de fa,ixa 

assegurada, e ser capaz de lidar com um número imprevisível de fluxos. 

Para atingir este objetivo, esta estratégia utiliza apenas um marcador para todo 

o fluxo de tráfego do cliente, da mesma forma que a MA. Porém, estados são criados 

e mantidos para cada subfluxo para o qual se deseja prover uma porção justa do 

tráfego assegurado (figura 4.6), conforme seus pacotes passam pelo condicionador de 

tráfego. Estes estados guardam informações que serão utilizadas por um algoritmo 

de marcação que possui duas funções básicas. A primeira é distribuir o número 

de pacotes marcados como dentro do perfil da forma desejada. A segunda é evitar 

que esta distribuição prejudique o fluxo agregado em termos de obtenção da taxa 

assegurada. Portanto, a eficácia da estratégia NIAF quanto à capacidade de pro- 

ver a justiça e à utilização da largura de faixa a.ssegurada dependem do algoritmo 

utilizado. 

É verdade que a complexidade dos marcadores tende a ser maior para esta estra- 

tégia. Porém, os custos com equipamento e manutenção sã.0 basicamente os mesmos 

para o caso da marcação por agregado, pois um único ma.rcador é utilizado7. A tabe- 

la 4.2 resume a comparação entre as estratégias de marcação apresentadas segundo 

todos os critérios discutidos. 

'%ma forma de atacar esta limitação seria através de mecanismos de comunicação entre os 

marcadores. 
7Este custo pode ser aumentado em função da complexidade associada à implernentação da  

lógica do mai-cador. 
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Subrede N 

Figura 4.6: Marcação por agregado atenta a fluxos. 

Apesar de seus benefícios potenciais, poucos marcadores foram propostos ado- 

ta.ndo esta estratégia como forma de combater a justiça. FEROZ et al. [I131 pro- 

puseram um marcadoi baseado em balde de fichas cujo algoritmo tenta proteger 

os fluxos TCP mais frágeis (com maiores valores de RTT). Para isto, o algoritmo 

distribui as fichas disponíveis prioritariamente entre estes fluxos. Além disso, o algo- 

ritmo tenta espaçar os pacotes marcados como in para cada fluxo de forma a evitar 

rajadas de tráfego assegurado. Os resultados mostraram um desempenho superior 

ao balde de fichas quanto a justiça,. No entanto, foram observados resultados muito 

baixos (em torno de 50%) para o percentual entre a taxa obtida e a taxa assegurada 

Tabela 4.2: Quadro comparativo entre as estratégias de marcação. 

I Critério / Justiça I ~ro~r ieda-1  Utilização I Complex. I Custo I Manuten- 1 

t + ponto fraco; ~r + ponto forte, f (alg) + função do a goritmo de marcaçiio, 
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do fluxo agregado. comprometendo o desempenho algoritino em um dos objetivos 

expostos anteriormelite. 

YEOM e REDDY [108,109] propuseram uin mecanismo de iliarcação baseado em 

estimativa de taxa média para o fluxo agregado e também para cada fluxo individual. 

O inarcador se mostrou superior ao TSW na obtenção da taxa assegurada e tambéin 

lia jiistiça. Porém, por ser uni niarcador baseado ein estiniat,iva de taxa média, o 

o fliixo agregado chega a ohter iuna vazão de tráfego assegiirado 17% maior do cliie 

o valor contratado. Além disso, algoritmo precisa saber de antemão quantos são os 

fluxos para ohter as suas taxas alvo. 

O fato dos algoritinos destas cluas propostas utilizarem iiiforniações que devem 

ser mantidas para cada um dos fluxos é um fator a ser considerado. Isto pode 

causar proldeinas de ordem escalar quando o número de fluxos for demasiadamente 

graiidc. A l h  disso, não foi cspccificada ncnliunia inancira dc lidar com a dinâmica 

de abertura e fechamento das conexões TCP, a qual pode pode faxer com que estados 

sejam criados e não mais utilizados. Isto é, 1150 é eficiente riialiter estados para todos 

os fluxos que passararri pelo irienos urria vez pelo inarcador, sol)ret,udo quando o nível 

de agregação é alto. Portanto, é necessário algum critério para apagar os estados 

dos fluxos inativos. Estes estudos tainhém careceram de resultados na presença de 

tráfego não-responsivo. 

KIM 1621 propôs uma forma variante da estratégia MAF através da inanuteiição 

de estados apenas para fluxos ativos. Esta proposta mostrou resultados superiores a 

todas as demais propostas tanto em termos de justiça quanto em termos de obtenção 

da taxa assegurada. Além disso, se mostrou eficaz também na presença de tráfego 

não-respoilsivo. Por estes motivos, este niarcaclor será descrito em detalhes a seguir. 

or Justo (Fair 

O FM ( F c h  Alarker) [62] consiste em uni marcador baseado em balde de fichas, 

e que efetua a marcação por agregado atenta a fluxos. Como clualcluer marcaclor que 

utiliza a estmtégia MAF, o F M  ixmtém estados para os fluxos do tráfego a.gregado 

de forina a fornecer ji~st,iça entre eles. Neste caso, cada estado contém infoiina- 

ção a respeito do consumo de fichas dos fluxos monitorados. Além disso, o Fivi 

a.rrnaxena estados apenas para, os fluxos que consumiram ficha,s (tiveram pxotes  

marcados como i7z) durante o último intervalo de tempo correspoiidente ao preen- 

chimento completo do balde, denominado TBFT (Token Bucket Fill T i m e )  e que 

vale CBS/CIR. Desta forina, o FM evita problemas de ordem escalar através da  
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manutenção de estados apenas para os fluxos ativos. 

Resta saber então como o F M  realiza a dist,rihuição de fichas de forma u garantir 

a justiça entre os fluxos. Para isso, o FNI se baseia em uma analogia criada entre uin 

balde de fichas e uma fila de mesmo tama,nho, onde nmnter estados para os fluxos 

que coilsuniiram fichas durante o último TBFT é a.nálogo a manter estados para 

fliixos cpe possiiein pacotes numa fila. Pacotes inarcados como i12 correspondem a 

pacotxs armazenados na fila. Pacotes inarcaclos como out correspondem a pcotes  

descartados e portanto n50 a.rinanena,dos na fila. Quando o balde está vazio, nerthiim 

pacote pode ser marcado coino in, assim como quaildo a fila está cheia nenhum 

pacote pode ser arinazenado. Fichas são desperdiçadas quando o balde enche e 

nenhum pacote chega, assim como um enlace de transmissão é subutilizado quando 

a fila está vazia e não há pacotes para serem envia.dos. Indo mais além, pode-se 

imaginar um pacotc consumirido fichas coino uina situação análoga ao quc scria o 

seu "rastro" (trace) substituindo estas ficlias no balde. Na prática; cria-se urna fila 

coinpleiiientar onde estes rastros são arniaxena,dos. Sempre que uma ficha é gerada, 

coiisulta-se a fila para saber se o i~úri-iero de fichas rio 1)altle é suficiente para retirar 

o rastro do pacote i10 início da fila (o mais "a,iltigo"). Para obter a justiça bast,a 

entáo aplicar uin algoritino justo de gerenciamento de filas. Ou seja, se o espaço da 

fila for con~partilhado de forma justa, então o mesmo acontecerá para o consumo 

de fichas no balde. Portmto, determinar se um pacote deve consuniir fichas (ser 

inarcado como in) equivale a determinar se o seu rastro pode ser armazenado na fila 

complementar, de acordo com o algoritmo escolhido. 

Logo, duas coiidições devem ser sitisfeitas para que os pacotes de um fluxo sejam 

inarcados como in. 4 primeira é que haja fichas disponíveis no balde. A seguida 

é que o controle por fluxo representado pela fila de rastros e pelo seli algoritino de 

gerenciamento justo permitam que este fluxo possa ter um pacote marcado como in,  

ba.seando-se 110 seu consiimo de fic11a.s durante o íiltimo TBFT. A figura. 4.7 ilustra 

o funcionaineiito do FM onde C I R  é a taxa de preenchimento de fichas e CBS o 

tamanho do balde. 

4 lógica da inarcqão encontra-se no algoritmo 4.2. Para cada pacote que clie- 

ga, o balde de fichas será atualizado primeiro. Serão acrescentadas (t-now- - 

t-last-).CIR. fichas até CBS. O nímero de fichas acrescentado ao balde, (TpZast-- 

T - I ~ o w - ) ,  é utilkado para retirar rastros da fila coinplenientar. Isto equivale a 

at.ualizar a tabcla dc estados dcixando apcnas informaçõcs sobre fluxos quc consu- 

11iira.m fichas tlurante o último TBFT. Conforrne os rastros dos pacotes vão seritlo 



ustiça entre Fluxos e um Mesmo Agrega 8 3 

Figura 4.7: O marcador justo. 

retirados, as estatísticas de consumo de fichas no balde (utilização do espaço na fila 

de rastros) vão sendo atualimdas, tarefa realizada pelo próprio algoritmo justo de 

gerenciainento de filas. 

goritmo 4.2: Marcação no FM. 

Variáveis: 

t-now -: instante de tempo da chegada do último pacote 

t-last-: instante de tempo da chegada do penúltimo pacote 

T-now-: quantidade de fichas no balde em t-now- 

T-last-: quantidade de fichas no balde em t-last- 

p-now-: último pacote recebido 

Funções: 

tempo-corrente(): retorna o instante de tempo atual 

tamanho(P) : retorna o tamanho de um pacote P 

desen f ileira-rastros(): retira rastros da fila e atualiza estados 

enfileira-rastro(P): se um pacote P pode ser enfileirado na fila de rastros, 

a.tualiza estados e retorna verdadeiro; caso contrário, retoma falso 

Inicialmente: 

T-last- = T-now- = CBS 

t-last- = t-now- = tempo-corrente() 

A cada pacote que chega: 

T-now- = T-ILOW- + (tempo-corrente() - t-last-).CIR 

se (T-now- > CBS) 

T-now- = C B S  
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Algoritino 4.2 (cont.): Marcação no FM. 

A cada pacote q ~ ~ e  chega: (cont.) 

desen f ileiraprastros() 

se ( T - n o w  >= tanzanho(p-nowp)) 

se (en..f ileira-ra,sti.o(p-no~u-) 

marcar pacote coino in. 

Tpnozu- = T - n o w  - tamanlzo(p-now -) 

senã,o 

marcar pa.cote coino O Z L ~  

senão 

inarcar pacote como out 

enviar pacote 

O próximo passo então é ana1isa.r o número de fichas ino balde. Se este for 

insuficiente, o pacote será marca.do como out e em:ia,do. Seu rastro não é colocado 

na fila coinpleinentar e nenliuina estatística por fluxo é alterada. Se o inúmero de 

fichas for suficiente, então o consumo de fichas no último TBFT determinará então 

se o pazcote pode consumir as fichas (ser enfileirado na fila de rastros) ou não. Caso 

ele não possa ser enfileirado, o seu rastro não é colocado na fila, o pacote é inarcado 

como out e enviado. Caso ele possa ser enfileirado, o seu rastro eiitra na fila e a 

tabela de estados é atualizada. 41ém disso as fichas são coiisuinidas, o pacote é 

marcado como i n  e enviado. 

Como para qiialrli~er inarcador qile utiliza a estratégia MAF, o seu desempenho 

cluanto à justiça e obtenção da taxa assegurada é: fuiqão do algoritnio escolhido. No 

ca.so do FM, apems as funções desen f ibeira-rastros() e desen. f deira-rastros() 

serão modificadas de acordo. ,41éin disso, novos parâmetros podem ser adicionados 

pa,ra configuras o algoritino utilizado. KIM [62] comparou duas opções, FR.ED e DT 

(Dynanzic Threshold) 11231, sendo que o desempenho do FR.ED foi muito superior. 

Aplicando o funcionamento do FRED (subseção 3.3.3) na a.nalogia entre o enfi- 

l~iranlcnt~o dc pacot,cs c a distribuição dc fichas, podc-sc dizcr cluc o FWI cxccutará 

o seguinte controle por fluxo, eiii cada TBFT: 

todo fluxo poderá inai-ca.r até min, pacotes coino in  desde que o número médio 

de pacotes marcados como in não exceda mnxlr,; 
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e assim como no R.ED, pacotes adicionais estarão sujeitos a serem marcados 

como out, de forma aleatória, se o níiinero inéclio de pacotes marcados como in 

exceder m?;nth. Porém, isto só acontecerá para fluxos que já tenham marcado 

mais do que augcq pacot,es como in; 

a um fluxo nunca poderá inarcar mais do que 7nax, pacot,es como in, e cada 

tentativa de ultrapassar este limite será contabilizada e fa.rá com que este não 

consiga marcar mais do que avycq pacotes como i.n. 

Desse modo, a iinplementa.ção do F M  utilizando FR.ED tende a inelhorar a justiça 

entre fluxos, na medida em que: 

protege flilxos que se adaptam mais lentamente a uma maior disponibilidade 

de l a i g ~ ~ r a  de faixa (maiores RTTs); 

e ameniza a heterogeneidacle entre os fluxos descartando mais daqueles que estão 

obtendo uma maior taxa de marcação de pacotes como in; 

e permite que fluxos adaptativos enviem rajadas de tráfego assegurado, mas evi- 

t a  que o tráfego não-responsivo monopolize o consumo de fichas do inarcador. 

Alérii destes fatores, a aplicação desta lógica apenas para fluxos que tenliarn 

marcado pacotes corno in no últirno TBFT garante a propriedade escalar da solução. 

ALYES et ai. [I201 estutlararn o tleserriperiho do FM erri função dos ajustes dos 

parâmet,ros do algoritino FRED, e propuseram recoinendações neste sentido. Uin 

estudo senielhante e mais conlpleto será descrito no capítulo 5. ALVES et al. consta- 

taram também cpe apesar do FM ser muito eficaz na obtenção e compartilhameilto 

justo da. taxa assegurada, não consegue prover justiça no coinpartilhainento da ban- 

da excedente, principalmente na presença de t,ráfego não-responsivo. Isto acontece 

porque nenhum tratamento diferencia,do é a.plicado em cima dos pacotes que não 

são marcaclos como in. Seu desempenho com relação a esta métrica é portanto 

coinparável ao cle um marcador balde de fichas convencional (TBM) [120]. 

De modo a corrigir a deficiência do FM no compartilha,meiito do tráfego exce- 

dente, é proposto neste trabalho uma extensão ao FM chamada TCFi\/I (Th,ree Color 

FU,?;I- Marker) [63]. 0 TCFM tiaballia com t,r& prioridades de descarte e 6 obtido clo 

FWI adicionando outro balde com o seu próprio controle por fluxo. O primeiro l d d e  
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Figura 4.8: O marcador justo de três cores. 

tem tamanho CBS e é preenchido com a taxa reservada CIR. O seu controle por 

fluxo trata de distribuir as "fichas verdes" de forma justa tal como no FM para os 

pacotes in. O outro balde possui tama,nho EBS (Excess Burst Size) e é preenchido 

com taxa EIR. O controle de fluxo adicional trata de dividir as "fichas amarelas" de 

forma a fornecer a justiça na largura de faixa excedente. O valor de EIR  pode ser 

configurado com o valor Ei conforme as equações 4.3 e 4.4, a depender da politica 

adotada pelo provedor para divisão da capacidade excedente. Outra opção é que 

EIR e C I R  somadas correspondam a um valor de taxa de pico contratado, tal como 

o valor PIR para o TRTCM. 

O TCFM funciona da seguinte forma (figura 4.8). Um pacote será marcado com 

verde se existe um número de fichas suficiente no "balde verde" e se este pode ser enfi- 

leirado na "fila de rastros verde". Senão, isto é, se pelo menos uma das condições não 

é satisfeita, o pacote será marcado como amarelo se as mesmas condições va,lem para 

O "ba,lde amarelo" e a "fila de rastros amarela". Caso contrário, o pacote é marcado 

como vermelho. Um marcador semelhante foi proposto por ANDRIKOPOULOS e 

PAVLOU [105]. 

Resultados preliminares mostraram uma substancial melhora (em torno de 600%) 

em relação ao FM, ambos utilizando o algoritmo FRED para o controle por fluxo. 

O desempenho do TCFM será avaliado com mais detalhes no capítulo 5. 



Neste ca.pítiilo serão apresentados e discutidos os resultaclos dos estiidos reali- 

za,dos a.tra,vés de siinilla.ções. Na primeira parte, serão feitas con~idera~ções gerais 

sobre a ferramenta utilizada: objetivos dos estudos, cenário escolhido e métricas de 

deseinpeiho. Na segunda parte, o FM será analisado cluanto ao impacto do ajuste 

dos seus parâinetros na  oht,eiição da justiça. Finalmente, o TCFM, proposto neste 

trabalho, terá o seu rleseinpenho coinparado ao do FM em várias situações distintas. 

erações Gerais 

Técnica de 

Foi escolhida a técnica de simulação através da  ferramenta NS-2 (Network Sz- 
mulator version 2) [124], largamente utilizada na maioria dos estudos realizados em 

DiffServ. 

O NS-2 consistc cni um siniulador dirigido a cvciitos discretos quc inlplcmcnta 

as abstrações de nós e eillaces, bein coa10 os protocolos de rotearnerito e das cama- 

das de rede, transporte e aplicação da  arquitetura TCP,/IP. Para estudar o serviço 

assegurado, foi necessário tieserivolver módulos adicioriais ao NS-2 çorite~itlo: 

e os coiidicioiiadores de tráfego TBM (Token Bucket Marker), FWl (Fair Mar- 

ker) e TCFM (Three Color Fair Marker), os quais inedeni as propriedades 

te1npora.i~ do tráfego, comparam-nas coin o perfil de tráfego e ina.rca,in o DSCP 

dos pacotcs clc acordo; 

s as disciplinas de gereilcianleiito ativo de filas RIO e R.ED coin três níveis, de 

forma a iinplementar o PHB-AF nos nós DS como função do valor do DSCP. 
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5.1.2 Objetivos 

Os quatro objetivos priiicipais dos estudos realizados, não riecessa,riaineiite em 

ordem de importância, estão relacionados abaixo: 

e ei~teiider a iiifluêilcia do ajuste dos parâmetros do algoritmo FR,ED no desem- 

penho do FM com relação a justriçal; 

e avaliar o desempenho do TCFM frente à proposta original FM,  principalinente 

quant,o à, jiistiça ilo compart.ilhameiito da largura de faixa excedente; 

-a evidenciar os benefícios da estratégia MAF (Marca,ção por Agregado Atenta 

à Fluxos) para eiiclereçar o problema da justiça entre os fluxos de uin mesmo 

tráfego agregado! comparando os desempenhos dos inarcadores justos F M  e 

TCFM com o c10 marcador convencional balde de fichas (TBM). 

Topologia 

Para atingir os objetivos definidos anteriormente, foi utilizado um sistema cons- 

tituído de uma rede IP, de acordo com a figura 5.1. A topologia de uin íinico gargalo 

é ideal para o estudo da justiça porque constitui uin cenário bastante comum onde 

vários fluxos de tráfego coinpartilliain um inesmo recurso na rede de um provedor 

de serv'q 11 .os. 

4s  larguras de faixa e retardos de propagação associados aos enlaces (Ia espinha 

dorsal da rede do provedor (roteadores RI ,  R2, R3 e R,4) estão representados lia 

própria figura, 5.1. Os roteadores F1, F2,  ..., FIO traiisinitein o trá,fego gemclo pelas 

fontes rle tráfego em direção ao provedor atravks de enlaces de acesso de 10iMhps 

para. o roteador R I .  As fontes de tráfego de uin roteador Fi transinitein sempre 

para algum nó D,: onde i = 1,2,  ..., 10. Os nós D,: se ligam ao roteador R4 também 

por int,ermédio de enlaces de 10Mbps e retardos de propagação de lms. Os valores 

dos retardos de propagação pasa os enlaces entres as fontes e o roteador R1 podem 

variar. Em alguns estudos, todos estes retardos são iguais de forma a fazer com 

quc não haja difcrciqa cntic os RTTs niíiiiinos dc cada concxão TCP. Em outros 

estudos, eles são diferentes de forma a observar a influêiicia do RTT na jus t ip  entre 

os fluxos. 

Conforme coinentado no capítulo 4, o algoritmo FR.ED será utilizado nas impleinentações do 

FR4 e TCFM como forma. de distribuição justa das fichas entre os fluxos. 
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Fontes 

Tzálego o 
lms 

Destinos O 
Destinos O 

I 

Figura 5.1: Cenário escolhido para as simulações. 

O condicionador de tráfego se situa sempre no roteador de entrada para o pro- 

vedor R1, fazendo a. marcação em cima de todo o tráfego agregado. 

I\/Iaiores detalhes sobre cada cenário serão vistos nas seções 5.2 e 5.3. 

O serviço fornecido pela rede consiste na entrega de pacotes IP de um nó fonte 

a um nó destino. Os seguintes resultados são possíveis, de acordo com a.s caracte- 

rísticas da arquitetura TCP/IP. 

e pacote entregue em ordem ao destino, ou seja, quando não há nenhum anterior 

a ele na sequência de dados recebidos que ainda esteja pendente; 

e pacote entregue fora de ordem ao destino; 

B pacote duplicado entregue ao destino2; 

e pacote descartado por motivos de congestionamento; 

e pacote descartado por motivos de corrupção dos dados (checksum); 

e pacote descartado por número excessivo de nós atravessados (TTL - Time To 

Live) . 

Devido as métricas de desempenho, topologia e técnica de avaliação utilizadas, 

alguns destes resultados são condensados em um, ou até mesmo não contemplados. 

"stas três primeiras possibilidades valem para o caso de conexões TCP. 
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Para o cálculo das métricas de desempenho (subseção 5.1.4): é importante o nú- 

mero de pacotes entregues corretamente em um determinado intervalo de trempe. 

Para obter esta inforrnaçáo! é utilizada a diferença entre os níinieros de reconhe- 

cimento cont.idos nos últimos pacotes de ieconheciineiito enviados pelo destino no 

início e no fim deste intervalo3. Sendo assim, a diferenciação entre pacotes que foram 

entregues em ordem o11 fora de ordem não 6. relevante. Além disso, as entregas em 

duplicidade não sã,o conta,bilizadas. 

O NS-2 não conteiiipla a, po~sibilida~de cle descarte do pacote por erros de trans- 

missão. O uso de uma topologia coni rotas estáticas e com um níiniero pequeno 

de roteadores tanibéili elimina a possibilidade de descarte por iiúniero excessivo de 

nós atravessados. Poréni, estas duas simplificações não coinproinetein os estudos 

realizados pois repre~eiit~am uma parcela muito reduzida dos casos de desca.rte de 

pacotcs cm rcclcs TCP/IP [89]. 

Existem ainda mais três sirriplificações a serem destacadas. A primeira é o t e ~ n -  

po de processarilento riu10 nos roteadores (marcadores), o qual pode ser desprezado 

se coinparatlo aos retaartios tle traiisniissão e de propagação utilizados. O segunda 

é o fato do TCP do NS-2 utiliza,r uin pacote de reconlieciineiito para cada pacote 

recebido. No entanto, a ausência de reconliecimentos atrasados (delayetl ACKs) é 

uma questão que visa apenas aumentar a eficiência na utilização da largura de faixa 

(apêndice A), não tendo grandes implicações na dinâmica do TCP. Além disso, a 

arcl~it~etura DiBerv é unidirecioiial. Logo, o aprovisionamento no seiitiílo contrário 

(onde os reconheciinentos atravessam a rede) é um problema a parte. Finalmente, o 

NS não iinplementa o controle de fluxo através do anúncio do espa,ço de arinazena- 

meiito disponível no clestiiio. No lugar deste inecaiiismo existe apenas um parâmetro 

rpie define uni valor máximo fixo pa,ra a janela de coiigestioiianiento4. 

3iio NS-2, o níiiilero de reconhecimento presente no cabeçalho dos pacotes de 'econliecirnento 

indica o níiinero do íiltiino pacote recebido. Isto é, a seqiiência de dados é medida em pacotes e não 

em bytes. Embora diferent,e do caso real onde o níiinero de reconhecililento contém o próximo byte 

a ser recebido, esta simplificaqão não afeta os resiiltados tendo em vista qiie o tamanho dos pacotes 

é fixo para iiina dada conesão. Porém, existe a possibilidade de qiie algiins pacotes ent.regiies ao 

destino não sejam coiitabilizados caso a entrega de algiiin pacote anterior a estes fiyiie pendente 

até o instante final do int,ervalo de simiilação. 
%m todas as simiilações este valor foi escolhiclo muito alto para qiie a janela de transinissão 

fosse limitada apenas pelo valor da janela de congestionamento. 
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5.1.4 Métricas de Desempenho 

Para inedir a justiqa iio compartilliamento da largura de faixa será utilizado o 

íildice de justiça proposto por JAIN et al. [125]. Seu cálculo é feito através da 

equação 5.1, onde n é o iiúinero de fluxos de uin tráfego agregado i e v.i é a vazão 

de cada um destes 12 fluxos5. 

O índice de justiça apresenta vantagens em relação a outras métricas de desem- 

penho. Para cita,r alguns exeniplos, ele é indepeiideilte de métrica e escda, o que 

ilão ocorre coin a. variância. Tambkm k limitado entre O e 1, o qile não ocorre coin 

a coeficieiite de va.riação, o qual pode assumir valores entre O e cc. 

O índice de jlistiqa possui uma. propriedade que escla,rece bem o seu significado. 

Se uma. quaiitidade k de um recurso qualquer é divida igualineilte entre m. de n 

usuários (cada uin recebe klm): onde O 5 m < n, então o íiidice de just,iça vale 

IIL~I-L. Isto significa que a distribuição foi justa para (nz/n).lOO% dos usuários. 

Nos estudos realizados, o fi pode inedir a just,iça i10 compartilhameilto das lar- 

guras de faixa assegurada, excecleiite e total. Isto depende apenas de como serão 

calculadas as vazões de cada fluxo através da ecluação 5.2, onde TPi é o tamanho dos 

pacotcs IP para a coiicxão j cin bytcs, TS o intcrvdo dc tcnipo dc tcinpo dc dura.ção 

cia s indação em segurictos e NPj é o riíiniero de pacotes erltregues ao ciest,ino para 

a coiiexão j cliirarite o intervalo de ternpo TS, serri contar eventuais duplicatas. 

Para medir a justiça no coinpartillzainent,~ da la,rgura de faixa total, NPj repre- 

senta todos os pacotes entregues ao destiiio. Para a largura de faixa assegurada, 

ta  e aos serão considerados os pacotes dentro do perfil (codepoint AFxl). Isto equiv 1 

pacotes in para no caso de inarca,dores que trabalham coin duas prioridades de des- 

carte (FM e TBM) e aos pacotes verdes no caso do TCFM. Por último, para a 

largura de faixa excedeilte, serão considerados os pacotes fora do perfil (codepoints 

AFx2 e AFx3, se hoiiver). Isto ecli~ivale aos pacotes out para no caso de marca- 

dores que trabalham coin duas pi-iorida,des de descaste (FM e TBM) e aos pacotes 

asmarelos e vermelhos no caao do TCFM. 

5Co~no apenas a jiistiça entre fliixos de iim íinico agregado estará. sendo 'nalisada, o índice i 

será omitido a partir deste ponto. 
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O objetivo principal deste primeiro estudo é t,er uma idéia de como o asjuste dos 

parâmetros do algoritino FRED pode influenciar qualitativamente no desempenho 

do FM, e a pa,rtir daí obter algumas diretivas quanto a forma de configurar este 

marcador. Este estudo também permitirá comprar  as estratégias de marcação 

MAF c MA quanto à justiça na largura dc faixa assegurada c coricspoiidc a uma 

versão tmis ço~iipleta e al~raiigerite tlo estudo feito por ALVES et (11. [120]. 

Utilizando a topologia da figura 5.1, siio criados dois ceiiários denoiniiiados TCPs 

heterogêneos (RT'Ts mínimos distintos) sem tráfego não responsivo e TCPs hoino- 

gêneos (mesmo RTT mínimo) com tráfego não respoiisivo. Com isso, é possível 

observar separadamente o desempenho clo FM na presença de causas distint,as para 

o problema da justiça: a difereiiça de RTTs e a presença de tráfego não adaptativo. 

Em arnbos os cenários existe unia. fonte de tráfego FTP/TCP' da fonte n para o 

dest,ino , ~ + l 0 ,  onde 12 = 1,2,  ..., 10. O TCP Reno foi escolhido por ser o mais comum 

ila Iiit,ernet. No cenário TCPs lieterog6iieos (figura 5.2), o retardo de propagação 

nos enlaces entre fontes e o roteaclor R1 varia de 10rns até 100ms numa progressão 

aritmética de ra,zão lOins, o que resulta em retardos de propagação totais entre fonte 

e d e s h o  variando de 23111s ate 113ms. No cenário TCPs homogêneos (figura 5.3): 

este valor é de 5ms. Além disso, existe uma. fonte de tráfego CBR. (Constmt Bit 

Rnte)/UDP c10 nó 1 para o nó 11 com ta,xa de transmissão de 2,5Mbps (100% da 

velocidade de transmissão do enlace gargalo). Todos os pacotes de dados são de 

1500bytes. Os roteadores do provedor possuem filas RIO MAMT (A4ultiple Average 

Multiple Tlzresholds) com limiares acumulativos. Os parâmetros para as filas in e 

Sn + out valem [O,5; 0,8; 0,002; 0,0217 e [0,2; 0,s; 0,002; 0,1] respectivamente8. 

O valor para o i;ainaiiho das filas nos rotcadorcs (qlim) C dc 50 pacotcs (75000 by- 

tes) e o tainaiilio do balde (CBS) é de 100 pacotes. Para verificar se estes valores não 

compioinetein a validade do estudo, isto é, ntTo estão sub ou superdimensionados, 

são feitos dois cor'juritos tle siiriulações utilizado o ceilário TCPs heterogêrieos sem 

CBR/UDP9. No primeiro coi.junto, o t,aniaiiho do balde é inaiitido fixo e o tamaiiho 

G0 FTP pode ser utilizado no NS-2 para fazer com que o TCP sempre tenha dados a transmitir. 
7[,m.irrth/qlinz.I rn.uzth/qlinz; .w,; maxp],  onde qlim corresponde ao tamanho da fila. 
SConsidcrac;õcs sobrc o ajiistc dc par%mctros no RED c no FRED encontram-se no apfindicc B. 
'Este cenário foi escolliido para que os parâmetros fossem di~neiisionados de acordo com a 

clinâmica do 'I'CP. 
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Figura 5.2: Cenário TCP heterogêneos sem CBR/UDP. 

Figura 5.3: Cenário TCP homogêneos com CBR/UDP. 

das filas é variado. No segundo conjunto é feito o contrário. Em ambos os casos a ta- 

xa de preenchimento do balde (CIR) vale lMbps, correspondendo à 40% da capaci- 

dade do enlace gargalo. Os valores dos parâmetros do algoritmo FRED associado ao 

FM foram escolhidos conforme recomendado por LIN e MORRE [98 

Sendo assim, w, = 0,002, max, = 0,02, min, = 2, max, = minth = 25%CBS e 

maxth = 2.min, = 50%CBS. 

O tempo total para cada simulação é de 500s. As fontes começam a transmitir 

entre O e 10s de forma aleatória para evitar o sincronismo para o tráfego SCP. Para 

desconsiderar a influência do transiente do TCP, os primeiros 50s são desprezados. 

A figura 5.4 mostra os resultados para a variação do tamanho das filas. O índice 
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o Cohpartiharnento'da Largura de Faixa Assegurada R' H ' &rnparl~lharne~to da Largura de Faixa Assegurada F" 
1 - 

Pacotes de 1500 byles 
CBS = 100 pcts 
CiR =40% 
10 fluxos FTPTTCP 

c O7 Pawtesde 1500byles ' I CBS=lOOpcts 
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(a) De O até 100 de 5 em 5. (b) De O até 1000 de 50 em 50. 

10 fluxos FrPiTCP 

O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 

qiirn (pcts) 

FU Y 

CBS = 100 pcts 
CIR =do% 

160 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 00 100 
qlirn (pcts) 

(c) De O até 100 de 5 em 5. (d) De O até 100 de 5 em 5. 

Figura 5.4: Variação do tamanho da fila. 

de justiça para o compartilhamento da largura de faixa assegurada é mostrado nas 

figuras 5.4a e 5.4b, variando o tamanho das filas de O até 100 pacotes e de O até 

1000 pacotes, respectivamente. As figuras 5 . 4 ~  e 5.4d mostram as vazões médias 

assegurada e excedente considerando as dez conexões, variando o tamanho das filas 

de O até 100 pacotes. Para obter qualquer resultado, são feitas dez simulações e 

tiradas as médias e os intervalos de confiança de f 0,5% (nível de confiança de 

99%). Por exemplo, para obter o índice de justiça na largura de faixa assegurada 

para um dado tamanho de fila, é efetuada a média aritmética dos índices de justiça 

calciilados para cada uma das dez simulações conforme equação 5.1, onde n = 10. 

Para obter a vazão vj de cada conexão, é iltilizada a equação 5.2, onde NPj é igual 

aos números de pacotes in entregues ao destino em TS, TPj = 1500 bytes e TS = 

500 - 50 = 450s. 
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Pode-se concluir que valores muito baixos de qlim (menores que 25 pacotes) 

prejudicam a justiça (figura 5.43) e (ou) a vazão (figura 5 . 4 ~ ) .  Filas muit,o pequenas 

enchem mais facilmente e aiiinentam as chances de operação lia fase de controle 

de congestionaniento, diminuiado a eficácia da coinbinação entre os meca,nisn~os de 

marcação e de gereilciarnento ativo de filas. Isto porque não basta distribuir pa,cotes 

in jiistament,e se a rede não é capaz de protege-los. Estes descartes de pxotes  

prioritáiios podem ser coinprova.dos atrax~ks da figura 5.4c, onde os fliixos TCP não 

consegi.iem a.tiiigir a, ta.xa assegurada inédia desejada. de 100klips ( r j )  para valores 

de q227n menores que 25 pacotes. A figura 5.4d mostra que o prohleina acontece de 

forma niak intensa (para qlim 5 30 pacotes) com a vazão inédia excedente, cujo 

valor desejado é 150ltbps (q). Para valores iilais altos de qlim (2 20)) o índice de 

,justiça se inantéin aproxiinadamente no mesmo patamar (figuras 5.4a e 5.3b)1°. _4 

figura 5.4 tarnbíim pcrinitc concluir quc o valor clc 30 pacotcs para q l i m  rcprcscnt,a 

uma boa escolha para o estudo do marcador FM no ce~iário escolhido, tendo em 

vista que rie~ihuin dos problemas acima ocorre. 

4 figura 5.5 mostra os rriesmos iesultatloç para a variac;ão do tairlanho do balde. 

De inaneira senlelhante ao caso anterior, va.lores mais baixos de CBS (menores que 

50 pacotes) prejudicam a jus t ip  (figura 5.5a) e (ou) a vazão (figura 5.5b). Quando o 

balde é muito pequeno não há. espaço suficiente para todos os fluxos: o que prejudica 

a ~Iistribuiç~o das fichas de forina justa para um tráfego explosivo como o TCP. Coin 

isso, alguns fluxos acabam sendo favorecidos. Além disso, fichas são perdidas mais 

facilmente pelo transbordo do balde fazendo com que a vazão média assegurada 

desejada 1Go seja atingida (figura 5 .5~) .  Em compensação, já que o tamanho de 50 

pacotes das filas RIO é adequado, a vazão inédia excedente (figura 5.5~1) aumenta 

proporcionaildo 2501cbps de vazão mkdia total (ti). De acorclo com os gráficos, o 

valor de 100 pa,cotes para CBS também representa uma hoa escolha para o estudo 

do marcador FM. 

Definidos estes parâinetros pode-se prosseguir com o estudo do inarcador FM. 

Para entender a influência dos parâinetros do FR.ED no seu desenipenlio, os valores 

de ~nin,, nzu,x, = íninth e muzth são variados conforme a tabela 5.1, respeitando 

as desigualdades min, < (num, = ?ninth) < maxth. Os deinais parâmetros são 

niailtidos constantes com d o r e s  w, = 0, 002 e 77xaz, = 0,02 1981. Logo, são obtidas 

''Os gráficos para as vazões medias assegiirada e excedente qiiando o tamanho da fila varia de 

O at6 1000 pacotes mostram que estes valores se mantêm respectivamente em 100kbps e 150lrhps 

conforme o tamanho da fila aumenta, da mesma forma que nas figiiras 5 . 4 ~  e 5.4d para os valores 

mais altos de qlim,. Estes gráficos foram omitidos por razões de espaço. 
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Comparülhamento da Largura de'faixa issegurida F" 

0.7 Pacotes de 1500 bvles 
qlim = 50 pcts 
CIR = 40% 

Compariilhamento da Largura de Faixa Assegurada 
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qlim = 50 pcts 
CIR = 40% 
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CIR = 40% 
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10 fluxos FrPfrCP 

(c) De O até 100 de 4 em 4. (d) De O até 100 de 4 em 4. 

Figura 5.5: Variação do tamanho da balde. 

vinte e nove configurações cujos valores dos parâmetros estão descritos na tabela 5.2, 

juntamente com um número identificador". 

A fim de comparar as estratégias de marcação WIAF (FM) e M A ,  são obtidos 

resultados para o marcador balde de fichas convencional (TBM), cujo tamanho do 

balde CBS é igual ao do FM (50 pacotes). Para não limitar o estudo a um único 

Tabela 5.1: Variação dos parâmetros do FM: percentuais e valores. 

''As configurações recomendadas por LIN e MORMS [98] correspondem às de número 5 e 15. 

min, 

max,  = minth 

maxth 

2; 4; 15 (15%); 25 (25%) 

10 (10%); 25 (25%); 50 (50%); 75 (75%) 

25 (25%); 50 (50%); 75 (75%); 100 (100%) 



5.2 Primeiro Estudo - A-juste dos Parârnetros do FM 97 

Tabela 5.2: Cor das: nuineraçã, 

maz, = mi,nth 
dos parâmet,ros. 

perfil de tráfego, o valor da taxa contratada va.ria de 10% a 90% em incrementos de 

20%. Assim como nos resultados obtidos anteriorniente, são feitas dez simulações 
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pa.ra cada caso, cada uma durando 500s: com corte dos primeiros 5Os e nível de 

coiifiança rle 99%. As configurações são então comparadas pelo valor médio do 

índice de justiça no coinpa.rtilhaineiito da largura rle faixa assegura,cla. Portanto, é 

utilizado como métrica o f i  (equação 5.1), onde n = 1 0 , l l  em cenários sem e com 

tráfego não responsivo, respectivamente. 

De acordo com OS critkrios de justiça expostos no capítiilo 4: a tabela 5.3 mostra 

os valores para a,s taxas reservadas e excedente e,i para cada conexão j em fiiiição 

do valor de C I R  (perceiitual em relação ao eiila.ce ga.rga.lo) e do cenário. Vale 

notar que a taxa a,lvo t i  iiidepeiide do valor de CIR e vale 250khps (2,5h/Ibps/10) 

pa,ra o cenário TCP heterogêneos e 227,31chps (2,5Mbps/ll) para o cenário TCP 

hoinogêiieos. 

Tabela 5.3: Taxas reservada e excedelite para cada conexão 

TCP hom. 1 22,7/204,5 / 68,2/159,1 1 113,6/113,6 1 159,1/68,2 

Cenário 

TCP liet. 

zn kbps. 

90% 

225,0/25,0 

204,5/22,7 

Cenário T G P  elerogêneos sem CB 

10% 

2.5,0/225,0 

4 tabela 5.4 mostra os resultados obtidos para o cenário TCP heterogêneos para 

a.s vinte e nove coiifigiirações, ni~inerada~s confonne a sua priineira. coluna.. Os valores 

dos parainetros estão descritos nas três próximas coluiias. A seguir estão os valores 

m6dios do íiidice de justiça no coinpa,rtilhainent8o da largura de faixa assegurada 

para cada valor de CIR12, seguidos pelo total considerando est,es cinco coi~juntos de 

simidações. As configurações aparecem em ordem decrescente de acordo com este 

total13. Os resultados para o TBM se eiicontiam no final da tabela (configuração 

de número 30). 

Tcnclo ciri vista cluc quasc na totalidaclc dos casos os íiidiccs clc justiça para o 

coii-i~artilhaine11t~o da largura de faixa assegura<la se sitmrri eutre 0,9 e 114 , potleria- 

se ílixer a princípio que este cenário não apresentou uma diferericiação significa,tiva 

"Os resiiltados estão arredondados para 4 casas decimais e os intervalos de confiança aperecem 

30% 

75,0/175,0 

nos grkficos. 
1?4penas lima forma intuitiva de ordenar as configiira<;ões pelo desempenho geral nos cinco casos, 

já qiie elas serão comparadas pelos resiiltados niim6ricos, gráficos e análise do comportamento do 

algoritmo FRED do inarcador. 
14Exceto para o TBM, C'IR = 10%: 50%. 

50% 

125,0/125,0 

70 7% 
175,0/75,0 
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h n t o  entre as configurações do FM como entre o FM e o TBM. Porém, a partir 

da utilização de gráficos em escalas menores para realçar as diferenças entre os 

resultados, isto é, com ordenadas entre 0,9 e 1, é possível identificar padrões de 

comportamento do FM em função do ajuste de seus parâmetros. 

A figura 5.6 mostra os resultados das oito configurações de pior resultado15. São 

elas: 9, 10, 19, 20, 25, 26, 28 e 29. As "curvas" de resultado para este grupo cle 

configurações apresentam o mesmo "formato" que a do TBM. A razão para isto é 

a baixa agressividade do algoritmo FRED relativamente ao tamanho médio da fila 

de rastros para este cenário. Isto pode ser constatado na medida em que as oito 

configurações podem ser subdivididas em dois grupos, ambos com quatro configura- 

ções. O primeiro subgrupo contém as configurações 9, 19, 25 e 28, as quais possuem 

em comum minth = maz, = 50 e maxth = 100. O segundo subgrupo contém as 

configurações 10, 20, 26 e 29, as quais possuem em comum minth = max, = 75 e 

mazth = 100. Estes são os ajustes menos agressivos dentre todas as vinte e nove 

0.87 - qlirn = 50 pcts 
0.86 - GBS = 100 pcts 

0.85 - 10 fluxos FTPiiCP 
0.84 - 
0.83 " " " ' " "  

O 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100 110 120 
Taxa Reservada (%) 

Figura 5.6: Cenário TCP heterogêneos sem CBR/UDP: piores resultados. 

A falta de agressividade do algoritmo nestes oito casos também pode ser compro- 

vada através do registro dos resultados do processo de marcação de cada pacote no 

15A tabela está subdividida em blocos de configurações com desempenhos próximos. 
16A agressividade é inversamente proporcional aos valores de minth e maxth, pois quanto menor 

forem estes valores, mais cedo o algoritmo entra nas fases de prevenção e controle de congestio- 

namento, nesta ordem. Além disso, a agressividade do RED e suas formas variantes tamb6m é 

diretamente proporcional à inclinação 8 da reta que descreve a fase de prevenção ao congestiona- 

mento, dada pela relação tg O = max,/(maxth - minth). Sendo assim, pode-se concluir que a 

agressividade do RED também é inversamente proporcional à diferença entre maxth e minth. 
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FM. Para isso, "grampos" foram colocados no código deste marcados para registmr 

quantos pacotes foram inarcados como in, cluantos foram marcados coino out por 

falta de ficlias e quantos foram inxcados como 0u.t pela ação do algorit,mo justro 

de dist,ribuição de fic1iasl7. Além disso, para o último caso foi registrado também 

qual trecho do algoritmo FR.ED levou o pacote a ser marcado como out18. A partir 

destxs registros, foi possível constatar que para. este grupo de oito configiira,ções o 

percentiial de pacotes marcados como owt pela açao do FR.ED não iilt,ra.passoii 5.4%, 

comprovando portanto a baixa eficá,cia do controle por fluxo do m a r d o r .  Desta 

forma, o rendimento se torna apenas ligeiramente superior ao do TBM. 
Outro grupo peculiar cle configurações apresenta unia alta queda de desempenho 

para C I R  = 90%. Para. a configuração 27 o motivo é o alto valor de ~nin,.  Isto 

inibe o descarte aleatório para os fluxos robiistos dentro da fase de prevençã.~ ao 

coiigcstionamcnt.~ (grampo 3?0, qben, > i\/JAX(7ninq, ax~gcq)) .  Os registros mostram 

uni percentual deste tipo de punição de 1,6% contra valores em torno de 33% obtidos 

nas colifigurações 2 e 12 (de niellior d e ~ e n i ~ e i i h o ) ~ ~ .  Para a configuração 21, um valor 

mais baixo que rio caso anterior porém ainda alto de min, ~ria.ritém o percentual de 

puniçâo dos fluxos mais roh~~s t~os  ainda relativamente baixo (3,9%). Isto contribui 

ainda para um aumento do tamanho médio da fila. Como neste caso o valor de nxaxth 

está mais próximo de nzinth, a fila de rastros chega a entrar na fase de controle de 

cong-estionament.~ (em torno de 10,176 de ocorrência do grampo 2,0), degenera.ndo 

para uma fila que descart,a todo e q~lalquer pacote que chega (modo drop tnil), 

perdendo seletividade lia distribuição das ficlias. 

4 seg~iir, as configura,ções 1 e 11 se caracterizam pela agressividacle "exageracla" 

do algoritmo FRED. Estas configurações possuem um valor muito baixo para 7nnxth 

(25) assim como pa,ra a diferença entre est,e e m,inth. A analise dos regist,ros mostra 

uin percentual nulo de pacotes marcados coino out por falta de fichas no balde, 

most,ra.iido a. forte a,tuaçã,o do adgoritmo FRED no controle da distribuiçã,~ de fichas. 

Porkin, devido ao baixo valor de nzazth, existe um alto percesitual (sempre em 

torno de 20%) de pacotes marca.dos como oest pelo fato do tamanho médio da fila 

17Cin inarcador eficaz em termos de justiça deve atingir um d t o  percentual de pacotes marcados 

como 07~t pela ação do algoritino jiisto de distribuição de fichas. Isto porque no caso ideal, a 

concessão de cada ficha deve ser feita sob a "fiscalização" deste algoritino. 
18.4 localização destes grampos dentro no código do algoritmo FRED encontra-se no apêndice B: 

jiintainaiite com iim iiíimero identificador. 
IgEste percentiial 6 calcillaclo em relação ao iiíimero total de pacotes que foram marcados como 

out pela ação do algoritmo jiisto de distribiiição de fichas. 
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ultrapassar este parâmetro (modo drop tail). 

As configurações 8, 18 e 24 já apresentam uma melhora significativa em relação 

aos resultados das configurações 9, 19 e 25. Isto se deve ao aumento da agressividade 

do algoritmo FRED com a diminuição do valor de maxth de 100 para 75. Porém, 

o valor de 50 pa,ra minth e max, ainda é relativamente alto, retardando a entrada 

na fase de prevenção ao congestionamento e diminuindo o poder de punição para os 

fluxos mais robustos (de maior RTT) quando nesta fase. 

Vale notar que a maioria dos problemas acima se manifestam com maior intensi- 

dade para valores maiores de taxa contratada ( C I R  > 50%), onde o fluxo de pacotes 

na fila de rastros é ma.ior para um mesmo intervalo de tempo. A figura 5.7 mostra 

os resultados para as configurações 27, 21, 1, 11, 8, 18 e 24. 

Pacotes de 1500 bytes 
qlim = 50 pcls 
CBS = 1 O0 pcts 
10 fluxos FTPiiCP 

0.9 i i i i i i i ~ i i ~  

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Taxa Reservada (%) 

Figura 5.7: Cenário TCP heterogêneos sem CBR/UDP: resultados intermediários. 

Finalmente, as quatorze configurações restantes possuem combinações de valores 

de rninth e maxth que proporcionani uma agressividade do FRED mais adequada 

para o cenário TCP heterogêneos sem CBR/UDP. Isto significa valores limitados 

para minth (5 25) e min, (5 15). Todos os resultados se situam acima de 0,99. São 

elas: 6, 16 e 22 com minth = 25 e maxth = 75; 5 e 15 com minth = 25 e maxtlt = 50, 

4 e 14 com minth = 10 e maxth = 100; 3 e 13 com minth = 10 e maxth = 75; 7, 

17 e 23 com minth = 25 e maxth = 100; 2 e 12 com minth = 10 e maxth = 50. As 

figuras 5.8a e 5.8b mostram os resultados para estas configurações. Pode-se notar 

que o desempenho cai com o aumento de C I R  devido à dificuldade dos fluxos mais 

frágeis em acompanhar maiores taxas de marcação, mesmo para configurações mais 

adequadas do FM. 

Portanto, pode-se concluir que mesmo num cenário não tão a.gressivo, o ajuste 
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.- .:. 

b : 
c : . . .  . . .  
1. 7 ! 

Pacotes de 1500 byfes .,' - 
." .. 1: . : 

qlim = 50 pcts 
f . - I 

i o.gg 1 CBS= ,130 pcts 

o9m I0 fluxos FTPTTCP 
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Taxa Reservada (%) 

Pacotes de 1500 byies 

0.991 qlim = 50 pcts 

-O:/ , , , , , , CBS = , 100 pcts , , 
O 989 10 fluxos F l T C P  

O 988 
O 10 20 30 40 50 W 70 80 90 100 110 

Taxa Reservada (%) 

(a) Configurações 4, 5, 6, 14, 15, 16 e 22. (b) Configurações 2, 3, 7, 12, 13, 17 e 23. 

Figura 5.8: Cenário TCP heterogêneos sem CBRIUDP: melhores resultados. 

adequado dos parâmetros do FRED é necessário para obter melhores desempenhos. 

A tendência é que a diferença no desempenho entre as coiifigurações se torne maior 

com o aumento na diferença dos RTTs dos fluxos competidores. 

A título de comparação entre FM e TBM são apresentados outros resultados 

de ambos os marcadores (figura 5.9). A configuração escolhida para o FM é a de 

número de 2 (a,quela com maior soma dos resultados para todos os valores de CIR) .  

A figura 5.9a mostra o índice de justiça no compartilhamento da faixa asse- 

gurada. Confome visto anteriormente, a estratégia MAF, representada pelo FM, 

apresenta desempenho superior à estratégia MA, representada pelo TBM. O ganho 

de desempenho é justificado pelo controle por fluxo da distribuição das fichas. A 

figura 5.9b niostra que os desempenhos se equivalem para a justiça na largura de fai- 

xa de excedente, pois nenhum dos marcadores apresenta qualquer mecanismo para 

atuar no compartilha.mento deste recurso. Esta figura também mostra a degradação 

de desempenho do FM para valores mais altos de CIR.  Isto ocorre porque o FM 

faz com que o tráfego total dos fluxos mais frágeis tenham um maior percentual de 

tráfego assegurado em relação ao que no caso onde é utilizado o TBM. Em compen- 

sação, como não há um mecanismo adicional para a largura de faixa excedente, esta 

vantagem é "paga" através da concessão de parte de sua largura de faixa excedente 

para os fluxos mais robustos. A figura 5 . 9 ~  mostra a vazão média assegurada dos flu- 

xos TCP, evidenciando a eficiência da arquitetura do serviço assegurado em proteger 

o tráfego assegurado. O gráfico mostra ainda que a vazão média assegurada vale 

CIRI10, isto é, o valor contratado dividido pelo número de fluxos. Finalmente, a 
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Figura 5.9: Cenário TCP heterogêneos sem CBR/UDP: FM x TBM. 
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vazão média excedente dos fluxos TCP (figura 5.9d) vale o que falta para completar 

a utilização completa do enlace gargalo. 

- Pacotesde 1500 bytes 
. qiim = 50 pcts 

CBS = I00 pcts 
- 10 ~IUXOS FTPiiCP 

- 

5.2.2 Cenário TCP 

A tabela 5.5 mostra os resultados obtidos para o cenário TCP homogêneos se- 

guindo a mesma organização da tabela 5.4. 

Comparando ligeiramente as duas tabelas, pode-se notar duas diferenças prin- 

cipais. A primeira é que os valores para os índices de justiça são mais baixos, 

caracterizando este cenário como mais agressivo que o anterior. A segunda é que há 

uma mudança significativa na or em das configurações, o que indica que a presen- 
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Tabela 5.5: Índice de justiça no coinpartilhamento da largura de faixa assegurada. 

Cenário TCP homc JDP. 
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ça do tráfego não responsivo (pelo menos na intensidade utilizada) exige diferentes 

composições para os valores dos parâmetros de forma a melhorar o deseinpenlio. 

A principal inudança se deve ao fato da transinissáo constante de informaçá.o por 

pa,rte do fluxo UDP elevar o nível médio da fila de rastros. Isto ocorre mesmo com o 

controle exercido pelo algoritino FR,ED, na medida em que esta conexão t,em sempre 

dados a transmitir e vai ocupar todo o espaço que lhe for permitido. Isto faz coin 

qiie configiirações com os valores mais baixos de m,azth (2, 12, 5, 15: 1, 11, 21) apare- 

qa.m bem mais abaixo na tabela. neste cenáxio, por representarem uma agressividade 

exagerada. 

Com base na tabela 5.5, as seguintes recoineiidações poclem ser feitas a respeito 

da configuração do FM no cenário TCP honiogêneos com CBR./UDP: 

e valores de mazth mais baixos (e portanto mais próximos de lnintl,) degradam 

o desempenho do FM, o que pode ser verificado através dos seguintes blocos 

de configurações: [I, 2, 3 e 41 (~nin ,  = 2 e minth = 10): [a, 6 e 'i] (min, = 2 e 

m.inth = 25): [ll, 12 ,13  e 141 (min, = 4 e mintrl = 10) e [15,16 e 171 (min, = 4 

e ~ i i i n . ~ ~ ,  = 25). Comparando entre si as configurações de cada bloco, percebe- 

se clarainente a queda de deseinpenho conforme nanqh diiniiniii de 100 até 25. 

Qi~ando ist,o acontece, o nível inédio iná.xiino de pacotes na fila de rastros i n  

decresce e coin ele a ca,pacida,de de armazenainmto de estados. Como o fluxo 

CBR./T;DP seillpre terá seu espaço na fila (reduzido no pior caso até avgcq), 

o percentuãl de pacotes in cai para o tráfego TCP e aumenta para o UDP, 

diminuindo a justiça. -41éni disso, valores baixos de mazth causalli o aumento 

do percentual de pacotes marcados com out pela operação da fila de rastros 

no niodo drop tail, o quc ocorrc dc forma mais iiitciisa para as configuraçõcs 

1 e ll; 

o, i i-~in.~~, = mnx, não deve ser muito alto nem muito baixo em relação a maxth. 

No primeiro caso (max, = 50 ou 75); o número de pacotes que podem ser mar- 

cados como in num TBFT aumenta em demasia, diminuindo a capacidade do 

algoritino FRED em penalizar o fluxo CBRÍUDP. Esta queda de deseinpenho 

pode ser comprovada através dos seguintes blocos de configurações: [7, 9 e 

101 (min, = 2 e 1nnx~1~ = 100): [17, 19 e 201 (min, = 4 e 7n,intt, = 100): [6 

e 81 (~nin ,  = 2 e maxth = 75): [16 e 181 (min, = 4 e mazth = 75) e [23: 25 

e 261 (m%n, = 15 e ~ n i n ~ , ,  = 100). Comparando entre si as configurações de 

cada bloco, percebe-se a queda de desempenlio conforme mnz, aiiment,a de 25 

paba 50 ou 75. No segiiiido caso (mm, = mintli = 10): a, agressiridade do 
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algoritino FR.ED se torna relativamente alta, prejudicando também os fluxos 

TCP. Esta queda de deseinpenho pode ser coniprovada através dos seguintres 

blocos de coiifigura,qões: [4 e 71 (,m.in, = 2 e mnxth = 100), [14 e 171 (min, = 4 

e minth = 100), [3 e 61 (min, = 2 e mazth = 75) e [13 e 161 (min, = 4 e 

.mazt,,, = 75). Comparando entre si as configurações de cada bloco, percebe-se 

a cliieda de desempenho conforme mn,inth = in,ci,z, diminui de 25 para 10; 

a min, não deve assumir valores muito altos para não permitir que o fluxo 

CBRJUDP possa ocupar impunimente um espaço desproporcional dentro da 

fila de rastros. A queda de desempenho pelo aumento do valor de min, pode 

ser comprovada a t r ads  dos seguintes blocos de configiirações: [5; 15 e 211 

(nzinth = 25 e mnzth = 50), [e, 16 e 221 (?n:inth = 25 e .rnnzth = 75), [7: 17, 

231 (rninth = 25 e mnztfl = 100), [8, 18, 24 e 271 (?n,inth = 50 e mazth = 75), 

[9, 19, 25 e 281 (minth = 50 e nzazth = 100), 110, 20, 26 e 291 (minth = 75 e 

maxth = 100). Coinparando entre si as configurações de cada bloco, percebe- 

se a queda de deseinpenho quando min, assume os valores i~iais altos em cada 

bloco (15 ou 25). 

Os resultados de todas as configurações encontram-se na figura 5.10, agrupa.das 

por desempeiiho. 

De mesma forma que 110 cenário anterior, os resultados dos inarcadores FM 
(coilfigura,ção 7) e TBM são apresentados na figura 5.11. 

4 figura 5.11a mostra o índice de justiça no compartilhament,~ da faixa assegu- 

rada. A estratégia MAF, representada. pelo FM, obtém índices de justiça sempre 

acima de 0,98. Este desempenho é bastante superior ao da estratégia PIA, represeli- 

tado pelo TBM: o qual mantém o índice pouco acima de 1/11 indepeiideiitenieiite 

do valor de CIR.  Ist,o significa que praticamente toda, a largiira de faixa assegiiracla 

é iitilimda pelo fluxo CBR/UDP. Este ganho de desempenho 6 justificado pelo con- 

trole de fluxo da distribuiç.50 das fichas. A figura 5.11b mostra que os desempenhos 

se equivalem na medida que neiilium dos marcaldores apresenta qualcliier inecanis- 

mo para a divisão justa deste recurso. Novamente o FM apresenta uma queda de 

desempenho com o aumento de CIR devido a.os mesmos motivos expostos para a 

figura 5.9b. ,4s figuras 5 . 1 1 ~  e 5.11e mostram a va,zão inérlia, assegurada para os 

fluxos TCP e UDP, respectiva,inente. Estas curvas mostram que pa.ra o FI\/I estes 

valores quase atiiigein os d o r e s  desejados (justos): o que rião ocorre para o caso 

do TBM. A tabela 5.6 coiitéin os valores nuinéricos. Firiali-riente, as figuras 5.11d 
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(c) Configurações 3, 9; 13, 19, 23 e 25. (d) Configurações 4, 6, 7, 14, 16 e 17 

Figura 5.10: Cenário TCP homogêneos com CBR/UDP: todos os resultados. 

e 5.11f mostram a va.zão média excedente para os fluxos TCP e UDP, respectiva- 

mente. Estas figuras justificam os resultados da figura 5.11b, tendo em vista que 

para anibos os marcadores as vazões médias excedentes para cada tipo de tráfego 

são quase as mesma,s. 

Também foram obtidos resultados para um terceiro cenário TCP heterogêneos 

com tráfego não responsivo, de forma a combinar as duas causas do problema da 

justiça. Os resultados foram bastante semelhantes aos do cená.rio TCP homogêneos 

com CBR/UDP em termos da ordenação das configurações por desempenho geral. 

Esta semelhança se deve ao fato da presença do tráfego não responsivo com uma 

taxa cle 2,5Mbps ser uma causa bem mais agressiva do que a diferença de RTTs. 

Estes resultados encontram-se no apêndice C. 
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(e) Vazão média assegurada do fluxo UDP. (f) Vazão média excedente do fluxo UDP. 

Figura 5.11: Cenário TCP homogêneos com CBR/UDP: FM x TBM. 
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Tabela 5.6: T C P  homogêneos com CBR./UDP: resultados numéricos de vazão para 

a cosifi~uracão 'i. 

I Vazão média assegurada dos fluxos TCP  

I m6dia asscgumla dos fluxos TCP  

T B  

FM 

Ideal 

- 

CIR = 50% / CIR = 70% I CIR = 90% 

CIR = 10% 

2 J  

22,5 

22,7 

TB 

FM 

Ideal 

,4clicionalmente, de fo r~na  a não limitar a validade do estudo a um níiinero redu- 

zido de 10 e 11 microfliixos, as mesmas simiila,ções t,anibkm foram geradas para os 

mesmos cenários com 100 e 101 conexões (10 conexões TCP de cada nó fonte Fi para 

ca,da nó destino Di). Pa,ra, tal, as filas nos roteadores a,ssiin como o tama,nlio do bal- 

de nos marcadores foram escalados por uin fator de 10 (qlim = 500 e GBS = 1000). 

Quanto asos pa,râmetros do a lg~r i t~mo FR.ED, os mesmos valores absolutos (minth = 

2,4) e perceiituais ein relação ao tamanho do balde foram utilizados (tabela 5.1). Os 

resultados encontram-se no apêndice C e levaram a duas coiiclusões: 

o o resultado geral cai devido ao aumento do número de fluxos (outra causa de 

il~justiqa conforme discutido no capítulo 3);  

CIR = 30% 

6,3 

G7,8 

68,2 

CIR = 10% 

227$ 

25,7 

22,7 

~d o c ~ r r c  uma iriutlariça lnstaiitc significativa na orticriac;ão das coiifiguraçõcs ciri 

fuiição do clesempe~ilio total, co~ifirriia~iclo as conclusões deste primeiro estudo 

onde os melhores ajustes variam de acordo com o cenário. 

CIR = 30% 

686,5 

72?7 

68,2 

,4 principal conclusão deste primeiro estudo é que o FM apresenta um desempe- 

nho superior ao balde de fichas clássico TBM no que se refere ao compartillmmento 

da largura de faixa assegurada entre fluxos de um mesmo tráfego agregado. A dife- 

rença iio desempenho tende a ser maior quanto mais agressivo for o cenário. Além 

disso, o desempenho do F M  pode ser clegraclado ein fiinção de iim ajixstle inadecliiaclo 

dos parâmetros herdados do algoritmo FR.ED. 

CIR = 50% 

9,9 

112,G 

113,6 

CIR = 70% 

11,2 

156,8 

159J 

CIR = 90% 

7,8 

200,O 

204,5 
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Finalmente, este estudo também permitiu observar que as melhores configura- 

ções não foram as mesmas em cada ceniirio e nem quando o níiinero de fluxos foi 

aumentado. Isto favorece a pesquisa de um modelo adaptativo para a coiifiguração 

dinâmica dos parâmetros do algoritino FR.ED. Com isso poderia-se evitar ou dimi- 

nuir a degraclação do desempenlio do FM com a mudança do mímero e da natureza 

das conexões ativas ao longo do tempo. o qiie acontece com frecp8ncia na Internet. 

O primeiro estudo mostrou que os parârnetros do algoritino FR.ED podem influ- 

encia.r em imito o desempenlio do FM, bem como coinprovou a. eficácia da estratégia 

MAF perante à MA na obtenção de justiça no compartilhamento da largiira de faixa 

assegiimcla. 

O objetivo deste segiindo estudo é, através de alguns cenários, ava1ia.r o desem- 

penho do TCFM frente à proposta original FM, principalmente quanto à justiça no 

coiizpa~rtilhaineiito da largura, de faixa excedente. 

Este coii.juiito de simulações ut,iliza o mesino cenário TCP heterogêneos sem 

CBR./UDP do primeiro estudo. Desta vez os valores de C I R  va,riam de 10% até 90% 

do enlace gargalo; eiri increrrieritos de 10%. Os parârnetros do algoritnio FR.ED p r a  

os iiiarcndorcs FM c TCFM são configumdos dc acordo com s configuração 2 (min, 

= 2, m i 1 - ~ ~ ~  = mu.:ct., = 10, naulctlz = 50). Os t)aldes C (verde) e E (amarelo) possuerri 

o inesino talnanlio dos baldes dos int~.rcadores FM e TBM, isto (i; 100 pacotes. A 

taxa de preenchiineiito do balde E, EIR,  vale sempre 2,5Mbps (capacidade do enlace 

gargalo) - CIR ,  correspondendo portanto à fração do enlace gargalo não contratada 

pelo serviço assegurado. 

4 figura 5.12a mostra que o TCFM e o FM proporcionam o mesmo nível de 

justiça, ambos acima do TBM. Este resultado é esperado, na medida em que o F14 

e o TCFM possuem o mesmo mecanismo para proporcionar o compartilliamento 

justo da largura de faixa assegurada. Porém, a figura 5.12h mostra que o TCFM 

proporciona melhores resultados para o coinpa.rtilliamento da largura de faixa ex- 

cedente, devido ao mecanismo adicional de controle por flrixo da distribuiçã,~ das 
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fichas amarelas no balde E. Vale lembrar que o índice de justiça na largura de fa,ixa 

excedente é ca.lculado utilizando as vazões de pacotes amarelos e vermelhos. 

m,,, ....... 
Compartilhamento da Largura de Faixa Assegurada mt H 

TCW .. 

Pacotes de 1500 byles 
qlim = 50 pcts 
CBS = EBS = 100 pcts 
10 fluxos FTPTTCP 

Pacotes de 1500 byles 
qlim = 50 pcts 
CBS = EBS = 50 pcts 
10 fluxos F T P i K P  

O  I o ~ ' s ' " " "  
O  10 20 30 40 50 W  70 80 90 1W O 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 W 7 O W 9 0 1 W  

Taxa Reservada (%) Taxa Reservada (%) 

(a) Índice de justiça na. largura de faixa as- (h) Índice de justiça na largura de faixa ex- 
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Figura 5.12: Cenário TCP heterogêneos sem CBR/UDP: TCFM x FM x TBM. 

Este cenário utiliza o mesmo cenário TCP homogêneos com CBR/GDP do pri- 

meiro estudo. Os parâmetros do algoritmo FRED para os marcadores FM e TCFM 

são configurados de acordo com a configuração 7 (min, = 2, minth = mnx, = 25, 

maz, = 100). 

A figura 5.13a mostra que o TCFM e o FM proporciona,m o mesmo nível de 

justiça, ambos muito acima do TBM devido à maior agressividade deste cenário. 

As figuras 5 . 1 3 ~  e 5.13e evidenciam a proteção ao tráfego responsivo por parte do 

FM e TCFM. Estes marcadores garantem maior vazão de tráfego assegurado para 

os fluxos TCP ao mesmo tempo que restringem a vazão do fluxo UDP. Porém, a 

figura 5.13b mostra que o SCFM proporciona resultados muito superiores ao FI\4 

para o compartilhamento da largura de faixa excedente, tal como acontece entre o 

FM e o TBM para o compartilhamento da largura de faixa assegurada. As figuras 

5.13d e 5.13-f mostram que apenas o TCFM protege o tráfego excedente dos fluxos 

iesponsivos em detrimento do fluxo UDR. 





5.3 Segundo Estudo - Avaliação de Desempenho do TCFM 114 

Nesta subseção é aizalisacla a influência do aumento do número de fluxos na jus- 

tiça entre fluxos de um mesmo tráfego agregdo. Conforme visto na suhseção 4.2.3, 

o coinpartill-iamento da largura de faixa obtida por um fluxo agregado por entre os 

seus inicrofluxos tende a ser menos uniforme quanto maior o número de fluxos. 

Para este estudo, são utilizados os mesmos cenários, porém com 100 (TCP lze- 

terogêneos sem CBR/UDP) e 101 (TCP homogêneos com CBR/UDP) coizexões, 10 

conexões TCP ein cada nó. As filas nos roteadores: assim como o tamanho do bdde  

nos marcadores, foram mantidas coilstaiites a fim de caracterizar uma situação onde 

o níimero de fluxos é excessivo20. 

4 figiiras 5.141 e 5.14b mostram os índices de justiça nas largiiras de faixa asse- 

gurada e excedente para o cenário TCP heterogêneos sem CBR./IJDP. Comparando 

estes resiiltados com os das figuras 5.12a e 5.12h, nota-se que os desempenhos dos 

inarcadores TCFI\II e FM caem ao nível do TBM. Isto ocorre porque cada fluxo tenta 

inanter pelo menos um pacote em trânsito, aumentando o tainanho médio das filas 

RIO e RED com três níveis, fazendo-as 0pera.r na fase de controle de congestiona- 

mento. Com isso, os fluxos se ievemm em time-outs de retransmissão, o que explica 

também a maior instabilidade do cenário evidenciada pelos nmiores intervalos de 

confiança. Com relação aos marcadores justos, o mesino acontece para a fila de 

rastros, fazcndo com quc o cont,rolc dc distribuição das fichas pcrca a sua cfichcia. 

De inodo a aliviar este efeito, o algoritmo FRED possui uma op@o deriominatla 

modo de dois pacotes (two-puclcet mode) [98]. Neste modo, toda vez que o tamanlio 

niéclio da fila nvy ult.rapassa snnxt,,,, cada fluxo passa a poder abrigar no máximo 

dois pxotes  na fila. Os resultados mostram uma melhora para os ma,rcadores FiU 

e TCFI\/I. Vale notar que a melhora no FM para o coinpartilhameilto cla largura 

de fa.ixa assegurada se reflete também na faixa excedente, na medida em que os 

time-outs ficam distribuídos de forma mais uniforme, e assim mais fluxos passam 

ter acesso à largura de fa.ixa excedente. Porém, o mecanismo adicional para o TCFM 

proporciona um desempenho ainda maior. 

4 figuras 5 . E a  e 5.15b mostram os índices de justiça nas larguras de faixa asse- 

'OSeg~iiido MORRIS [121], este efeito conieça a aparecer qlianclo o níiinero de fliixos supera o 

níiniero de pacotes que cabe na memória da rede. Considerando o retardo médio em torno de 

rlezenas de milisegiindos, a iiieriiória da rede dos cenários iit.ilizados fica em torno de 10 pacotes 

(13,125 pacotes utilizando uma latência de 50ms). sem contar o armazenamento extra fornecido 

pela fila do enlace gargalo (50 pacotes). Portanto, 100 fliixos 6 iim níiiiiero excessivo rle fliixos, 

mesmo considerando o tainanlio da fila do enlace gargalo. 
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Figura 5.14: Cenário TCP heterogêneos sem CBRIUDP com 100 fluxos. 

gurada e excedente para o cenário TCP homogêneos com CBRIUDP. Comparando 

estes resultados com os das figuras 5.13a e 5.13b, nota-se que os desempenhos dos 

marcadores TCFM e FI\/I caem, da mesma forma como ocorreu para o cenário anteri- 

or. Porém, as formas variantes no modo de dois pacotes não proporcionam mellioria 

de desempenho, pois o tráfego não responsivo já é inibido pela operação normal do 

algoritmo FRED. Devido à sua alta agressividade, o tráfego tenta ultrapassar max,. 

Toda vez que isto acontece, este fluxo fica limitado a avgcq pacotes na fila. Devido 

ao alto número de fluxos, o controle por fluxo convencional chega a exercer o mesmo 

nível de inibição para o tráfego não responsivo. 

Para encerrar este estudo, mais algumas simulações foram geradas para mostrar 

como o aumento do número de fluxos influencia a justiça negativamente. O valor 

de CIR foi fixado em 1,25Mbps (50% do enlace gargalo). Os número de fluxos foi 

variado de 50 até 950, de 50 em 50. Em cada cenário os fluxos foram divididos 

igualmente entre os 10 nós fonte. 

Para o cenário TCP heterogêneos sem CBRIUDP (figura 5.16), o desempenho 

tanto para o índice de justiça no compai-tilhamento da largura de faixa assegurada 

como para a excedente, cai com o aumento do número de fluxos. Além disso, também 

em ambos os casos, o modo de dois pacotes proporciona uma melhora até 400 fluxos. 

Para o cenário TCP homogêneos com CBRIUDP (figura 5.17), o desempenho 

também cai com o aumento do numero de fluxos. Porém, tanto para o FM quanto 

para o TCFM, o modo de dois pacotes não apresenta nenhuma melhora. 

Este segundo segundo mostrou que o TCFM proporciona melhores índices de 
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Figura 5.15: Cenário TCP homogêneos com CBR/UDP com 100 fluxos. 
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Figura 5.16: Cenário TCP heterogêneos sem CBRIUDP: variação do número de 

fluxos. 

justiça do que o FM para o compartilhamento da largura de faixa excedente, em 

cenários com fluxos TCP de diferentes RTTs e também na presença de tráfego 

responsivo. O aumento do desempenho se deve ao mecanismo de marcação adicional 

para dividir de forma justa a largura de faixa excedente, correspondente à taxa EIR 

que preenche o balde E do marcador TCFM. 

No entanto, à medida que o número de fluxos aumenta; o algoritmo FRED vai 

se tornando ineficiente no combate à injustiça. Os resultados mostram também que 
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Figura 5.17: Cená,rio TCP homogêneos com CBR/UDP: variação do número de 

fluxos 

o modo de dois pacotes consegue aliviar estes efeitos apenas na ausência do trá- 

fego não-responsivo. Mesmo assim, a eficácia deste modo de operação alternativo 

ta.mbém decresce com o aumento do número de fluxos. A razão para a queda de 

desempenho é que o modo de dois pacotes força o TCP à trabalhar com uma janela 

de congestionamento pequena. Para as implementações mais comuns do TCP, tais 

como Tahoe, Reno e New Reno, é preciso esperar por três reconhecimentos duplica- 

dos até que um pacote perdido seja retransmitido. Sendo assim, o TCP nestes casos 

é forçado a entrar em time-out para se recuperar de descartes de pacotes quando 

opera com pequenas ja.nelas. Algumas versões do TCP apresentam modificações 

para atacar este problema 198, 1261. 

Finalmente, fica evidente que o desempenho da estratégia MAF quanto à obten- 

ção de justiça entre fluxos de um mesmo tráfego agregado será função do algoritmo 

escolhido. Com os cenários vistos neste tra.balho e levando em conta a infinidade de 

possibilidades no mundo real, fica reforçada a necessidade de obtenção de algorit- 

mos de marcação adaptativos, de forma a permitir que os condicionadores de tráfego 

possam ajustar-se à diferentes composições de tráfego ao longo do tempo. 



Este capítido fiiia.1 coiiclui este trabalho eiiumerando as siias 1irincipa.i~ contri- 

l->uições. A seguir, sã,o aprese1itada.s as conclusões finais, dificiilclades eiicontra,das e 

1iinitaç.ões. Finalment<e, alguns temas para trabalhos futuros são sugeridos. 

Este trabalho permite destacar as seguintes coiltribuições: 

e estruturaçiio do problenia da justiça no serviço assegurado, separando-o ein 

dois probleinas distintos e menores, facilitando o seu entendimento e análise; 

a, i~lentificaç8o e coniparação entre as soluções propostas para o problema de 

justiça entre fluxos de um mesmo tráfego agregado, evidenciando as vantagens 

da utilização de niarcadores justos; 

rn identificação, classificação e corriparação das estratégias de ri-iarcação (MA, 

iitF e ML4F) p x a  a obtenção de justiça iio servip assegurado; 

a, extensão do inarca.dor FR/I para a obtenção de inelhores resultados quanto à 

justiça no coinpartilliamcnto da largura dc faixa cxccdcntc para fluxos dc uin 

iriesrrio tráfego agregado (TCFM). Além tle sua priricipal coritril)uição, esta foi 

também a principal motivac;ão deste trabc~llio; 

ss i~nplementaçáo de iiiarcadores e filas no NS-2, permitiido a geração de resul- 

tados dc siniulaçõcs para cst,c trabalho, assim conio para outros ~ U C  possam 

ser realizados rio futuro utilizarido os rriesinos iriecaiiisrrios ou siuiila~es: 
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e estudo do desempenho do algoritmo FR.ED no marcador FM, permitindo o 

eiitendimeiito do impacto de cada parâinetro lia justiça entre os fluxos de um 

mesmo tráfego a,gregado; 

m estudo do deseinpenho do marcador TCFM quanto à eficácia na obteiição de 

justiça entre fluxos de um mesmo agregado, principalmente no conipwtilha- 

inento da largura de faixa excedente, em vários cenários distintos e coinpara- 

tivamente aos marcadores TBM e FM. 

4 s  seguintes conclusões podem ser tiradas através das argumentações e dos re- 

siiltados apresentados neste ttrabalho: 

e dentre as soluções para o prohlema da justiça entre fluxos de um mesmo agre- 

ga,do apresentadas na literatura, a utilização de estratégias de marcação que 

apliquem a justiça apresenta vantagens em relação às demais. ,4 proposta T C P  

de duas janelas, apesa,r de fornecer proteçã,o na obtenção da taxa reservada: 

rccluci niodificaçõcs no protocolo, ncccssit-a dc mccaiiisnios adicionais para quc 

o nó foritc icccha informações tlo coiitlicioristloi tlc tráfcgo à rcspcito da marca- 

ção de cada pacote, niio garante a obtenção da taxa excedente e 1150 endereça, 

a questão da influência do tráfego não respoiisivo. O uso de disciplinas de 

gerenciaiiieiito ativo que protejam os fluxos TCP mais frágeis (maiores RTTs) 

e peiializem os fluxos não responsivos nos nós DS pode apresentar problemas 

de ordem escalar, pois 110 interior de um domínio DS o nível de agregação se 

torna maior. Além disso, complexidade é adicionada ao interior da rede, o 

que vai de encoiltro à filosofia DiffServ. Enquanto isso, a utilização de inar- 

cadores justos representa uma a,lteriiativa escalável na medida em que estes 

mecanismos atuam nas bordas da rede. Além disso, permite constant,es evo- 

luções dos algoritmos de marcação, cuja,s atualizações são menos impactantes 

do qiie nos casos anteriores. Fiimlmente, é mais flexível na medida em que 

soliições específicas podem ser desenvolvidas dependendo do tipo de tráfego a 

ser condicioilado em uni domínio restrito; 

e a estratégia iK4F apresenta vantagens em relaç50 as estratégias MA e V F ,  
seilclo a mais indicada para a at,acar o problema da jiistriça entre fliixos de 

i m  mesmo agregado clc! tráfego. Dentre a,s va.ilta.geiis frente à estratégia MF, 
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destacam-se a ausência dos problemas de ineficiência no aproveitamento da 

largura de faixa assegurada e a capacidade cle lidar com um níimero iinpre- 

visível de fluxos. ,41ém disso, a estratégia de h4AF permite ainda que novos 

algoritinos de marcação e distribuição justa de fichas sejam desenvolvidos, 

preservando os seus benefícios e a arquitetura da solução; 

e o FM, iniplementado utilizando o algoritino FRED, apresenta um deseinpenlio 

superior ao balde de fichas clássico TBM no que se refere ao compartilhamento 

da largura de faixa assegurada entre fluxos de uni mesmo tráfego agrega,do; 

e o desempenho do FiV é f~~i ição  do ajuste adecpaclo dos parâmetros do algoritmo 

FRED e também do ceiiá,rio (topologia, níimero de fluxos, composição do 

tráfego, etc.). O algoritmo FRED se most,rou eficiente em cenários com flusos 

TCP de diferentes RTTs e tanbéni na presença de tráfego não responsivo; 

e o TCFM proporciona melhores índices de justiça do que o F M  pa.ra o com- 

partilhainento da largura de faixa excedente em cenários co111 fluxos TCP de 

diferentes RTTs e também na presença de trá.fego responsivo; 

e a medida que o número de fluxos aumenta, o algorit.ino FR.ED vai se tornando 

ineficiente no combate à injustiça. Além disso, a capa.cidade do modo de dois 

pacotes em aliviar estes efeitos se mostrou ineficiente em cenários com tráfe- 

go não-responsivo e à inedida que o níiniero de fluxos continua aumentando 

(embora este íiltima limitação estar ligada à dinâmica do TCP); 

e o desempenho da estratégia MAF quanto à obtenção de justiça entre fluxos 

de um inesino tráfego agregado é função do algoritino escolhido. A variação 

do desempenho apre~ent~ada pelos inarcadores justos em função dos diferentes 

ceiiários favorece a pesquisa de uni modelo adaptativo para a configura.ção 

dinâmica dos parâinetros do algoritmo FR.ED; 

ep finalinente, independente do mecanismo de niarcação (baseado em balde de 

fichas ou taxa) e do algoritino de distribuição justa de fichas ou recursos uti- 

lizado, fica evidente que para a obtenção de justiça no compartilhan~ento da 

largura de faixa excedente, há a a necessidade de um inarcador que possua um 

inecanismo específico para atingir este objetivo. 
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4 s  principais limitações e dificuldades encontradas no trabalho foram: 

a grande possibilidade de variação dos parâinetros e cenários, tornando a abran- 

g&iicia dos estudos realizados limitada, apesar destes terem fornecido dados e 

conclusões bastante representativas1. 

e a dinâmica dos algoritmos de controle de fluxo e coiigestionamento do TCP, 

do RED e do FRED, as cluais contribuem para o aumento da complexidade e 

dificultam a análise dos resulta,dos; 

a falta de um outra técnica de avaliação de desempenho, tal como experiineii- 

tos ou uso de modelos matemáticos, recomenclável para coinplenientar os re- 

sultaclos obtidos. Porém, além de fora do escopo proposto para o trabalho, 

experimentos exigiriam um grande esforço de programação para implemen- 

tar os mecanismos básicos da arquitetura DiffServ em sistemas operacionais 

e equipameiitos de rede. Já os modelos matemáticos ficariam extremamente 

coinplexos devido aos algoritmos ada,pt,ativos de coiitrole e coilgestiommento 

do TCP, das filas RED com nlúltiplos níveis nos roteadores e do algoritmo 

FRED nos marcadores. Por esta razão, poi~cos traballios foram procliiziclos 

com modelos matemáticos em DiffServ, tendo abordados mecanismos simples 

de inarcaçiio tais corno o TSW [39] e o balde fichas clássico [106]. -41i.m disso, 

como pode ser visto no capítulo 3, apenas a interação entre o TCP e o R,ED é 

motivo de vários estudos até os dias de hoje, alguns deles com resultados con- 

flitantcs clcvido As difcrciitcs simplificações feitas para viabilizar a obtcnção 

dos riiodelos. 

a o não monitoraniento de algumas outras grandezas, tais como ta.inaiil-io de filas, 

variáveis dos algoritmos FRED e RED, e o número de perdas para cada fluxo, 

as quais ilustrariam i~icllior as análiscs. Porém, alkm da quaiitidadc cxccssiva 

de dados, o registro destes valores exigiria mais Tecursos de ar.maxnc21nerito e 

tempo de processaniento de e~itrada e saída, aunieiitaiido em deiriasia o tempo 

i~ecessá.rio para as sii-riulações. 

'Praticamente todos os estudos nesta área utilizaram cenkrios bastante similares aos deste 

trabalho. 
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Os seguintes temas ficam como reconienda<;ões para trabalhos futuros: 

ta propostas de modificações no algoritmo FRED, de forma a t.orná-lo adaptativo 

quanto aos ajustes r10 parâinetros e inoclos de operação, e de forma a melhorar 

o deseinpeilho dos inarcadores justos propostos; 

8 propostas de novos mecanismos de marcação e gerenciamento de a,tivo de filas 

que possam inelhorar ainda mais a justiça; 

a análise específica do cleseinpenho das diferentes iinplementaqões do TCP íleii- 

t io  de cenário do serviço assegurado, e partir disso propostas de niodifica~ções 

que possam, por exemplo, inelliorar a operação c0111 janelas pequenas; 

estulo de outras mét.ricas de desempenho no serviço assegurado, tais como 

retardo e jitt,er; 

ca avaliação dos rilecanismos do serviço asseguraclo em outros ceiiários, como por 

exemplo outros tipos de tráfego TCP, outras composiç0es de tráfego, topolo- 

gias com inúltiplos gargalos, etc.; 

a investigação do problenia da justiça entre fluxos agregados, de forma a garari- 

tir a coexistência de trhfego pertencente a diferentes contratos dentro de um 

rilesmo domínio DS. 
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Neste ap6ndice: serão descritos os inecanisrnos de controle de coiigestiona~niento 

do protocolo TCP, assim como quatro de suas irnplemeiitações ma.is comuns: Tahoe, 

R.eno, Nesv R.eno e SACK. 

O TCP (Transmission Contrnl Protocol) 6 iim dos protocolos da camada de 

trai~sport~e da arquitetura TCPjIP. É orientdo à conexão e transmite fluxos de da- 

dos não estruturados (strmm de hytes),  de forma siiniiltâ.nea, e em ainlios os sentidos 

(full-duplex). Suas três principais diferenças para o UDP ( User Dntagram Protocol) 

são a capacidade de prover coiifiabilidade na entrega dos dados, o controle de fluxo 

fiin-a-fim e o controle de congestionainento. 

Para prover confiahilidade, o TCP utiliza os mecanismos de reconhecimento e 

rctransniissão. Ko nó fontc, para cada scgiilciito (bloco dc dados) cnviado, uin 

teniporizador é disparado. No nó destino, pacotes de reconliecinierito são enviados 

para os segineiitos recebidos1. Quando ocorre o esgotamento de um teinporixsdor 

sem que o seu recoiihecirnento telilia cliegado (ti~ueout), o segmeilto corresporitleiite 

é retiansinitido2. Além disso, reconlieciineiitos e segmentos são i~unierados para que 

lKorinalinente os reconliecimentos são atrasados (delnyed ACKs) para que i m  pacote reconheça 

mais de um scgnicnto, aumcntaiido a cficiCncia da concxáo. " mecanismo de reconheciinento do TCP é dito positivo, em oposição ao caso onde o destino 

impleinenta os temporizadores e envia reconhecimentos (nega.tivos) na ocorrência de tzmeouts para 

segmentos não recebidos. 
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fonte e dest,ino possam identificá-los corretamente. Desta forma, o TCP garante que 

eventualmente todos os segmentos serão recebidos. 

Para evitar que a fonte transmita um segmento de cada vez após o recoiihecinien- 

to do segmento anterior, o TCP utiliza a largura de faixa de forma nia.is eficiente 

através do mecanisriio de janela deslizante (sliding u~indozu). Nesta técnica, o nó 

fonte transmite vá,rios segmentos sem esperar por ixin reconheciinent,o. Conforme 

os segmentos iniciais vão sendo reconliecidos, o TCP desloca a siia janela trailsnii- 

tindo novos segn~eiitos. O mecanisnio 6 operado ili.imerando-se todos os bytes do 

stream de dados, sequencialmente, de forma que os segmentos contêm o número do 

primeiro byte transmitido, e os reconhecimentos carregam o número do í~ltimo byte 

recebido3. Sendo assim, o tainaillio da janela, é medido em bytes e corresponde à 

difereqa entre íiltiino e primeiro bytes transmitidos e não reconhecidos. De forma 

similar, o nó dcstino nlaiitCin uina jaiicla dcslizantc para o hufler dc rcccpção. 

Pa,ra prover o controle de fluxo fin-a-fim, o TCP permite ainda que o tarrianho 

da sua jariela de traiismissão varie com o t.eilipo. O nó destino, ao enviar os reco- 

nhecimentos, indica a quantidade ~riáxirria de hytes que pode receber i10 seu bufler*: 

denominada janela aliuneiada (advertised winrlow - awnd).  Para que o nó fonte não 

sobrecarregue o destino, o tamanho da sua janela de transinissão varia de acordo 

com o va.lor anunciado, nunca podendo ultrapassá-lo. Este niecanisino elimina a 

possibilidade rle descartes no nó destino, a~uinentando a eficiência da, conexão. 

Se o controle de fluxo fim-a-fim evita que a fonte eilvie imis dados do que o 

destino pode a,rinazenar, não é suficiente para evitar pe rda  através da rede. Isto 

porque, mesmo que as fontes nã,o sobrecarreguem seus destinos, nada impede que 

3i\4ais precisamente, nas tr&s pri1neira.s iiril>leiileiita.qões que serão a,prese~ita.das na. seção A.3, o 

reconliecimento é acumulativo. Isto é, o destino anuncia o último byte de uma sequência contínua 

de dados recebidos. Logo, se algum segmento for perdido, podem surgir "buracos" no Byffer de 

recepção. Neste caso, os bytes de número de sequência posteriores à lacuna não serão reconhecidos, 

ainda que possam ser armazenados. Alérn disso, reconliecinieiitos duplicados serão enviados para 

cada segmento recebido, até que o segmento perdido seja transmitido com sucesso, cluanclo então 

todos os bytes da lacuna e após esta serão reconliecidos. Este escluema, embora simples, faz com 

que o nó fonte não tenha conhecimento de todas as transmissões realizadas com sucesso, o que 

pode levar a retiansmissões desnecessárias de segmentos já recebidos. Esta deficiência é um dos 

motivos para a. introdução de reconhecimento selet,ivo (SACK - Selectzve ACKnowledgement) no 

TCP [122]. 
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sobrecarreguem os nós intermediários. É necessá.rio portanto um mecanismo que 

previna o congestionamento (esgotamento de recursos no interior da rede), reduzindo 

o níimero de descartes e contribuindo tanlbém para a eficiência das conexões. 

No entanto, a introdução do controle de congestionamento foi estimulada por um 

outro inotivo. Conforme visto anteriormente, o TCP provê confiabilidade utilizando 

a tkcnica de recoilhecimento e retra~~smissão, Logo, ele responde ao congestionamea- 

to ret,ra,nsinitiiido pacotes. Sem algiim mecanismo de controle, estas retransmissões 

podem gerari. mais descartes, que por sua. vez irão gerar mais retransmissões, a,gra,va,n- 

do indefinidamente o congestionan~ento. Este quadro inst,ável, denominado colapso 

de congestionamento, leva & rede a baixas taxas de utilização. Os colapsos de con- 

gestioiianieilto conieçaram a ocorrer na Internet a partir de outubro de 1986 [89j, 

a,meaçando o seu crescimento. Isto motivou a modificação do TCP de forma a 

prcvcnir c controlar estas situaçõcs. 

Pa,ra que este proble~na seja solucionado, o fluxo de dados de cada conexão T C P  

deve obedecer ao princípio da conservação dos pacotes [89], isto é, operar com jmela, 

de tm~isi-riissão cheia e de fornia esthvel. Nesta situação, rieriliu~il pacote novo deve 

ser entregue à rede sem que outro tenha sido recebido no destino. 4 conservação dos 

pacotes pode falhar devido a três razoes principais. A primeira é a incapacidade do 

protocolo de transporte de entrar em equilíbrio. 4 segunda é a injeção de um novo 

pacote na rede antes que outro a deixe. E a terceira é a iinpossibiliclade de atingir 

o equilíbrio por limitações de recurso ao longo clo caininlio. 

A seguir, serão descritas as técnicas fundamentais do controle de congestiona- 

mento do TCP que endereçam estas três questões. Outros meca.nisnios adicionais 

serão descritos juntamente com os tipos cle TCP que os impleinentain. 

O TCP é auto-a,justável (self-clockiizg) na medida em que o nó destino não pode 

gerar reconhecimentos a lima taxa maior do que a rede pode aceitar os pacotes. 

Além disso, conforme visto anteriormente, o nó fonte varia a. janela de transmissão 

de acordo com o valor anunciado pelo nó destino na  chegada dos reconheciinentos. 

Porta.nto, no equilílx-io, aproximadamente um pacote é: gerado para cada um que 

deixa a rede, caso os temporizadores estejam bem regulados (subseção 4.2.2). 

Se a princípio manter o equilíbrio não é difícil, resta saber como a.tingi-10. Com 

este propósito, um algoritino denoininado início lent,o (slow start) foi deseilvolvido 

para iniciar ou rciniciar uma tra.nsinissão. A idbia coiisistc cm clcvar gradualmcntc 
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a taxa de injeção de trá.fego na rede até que uma posição de equilíbrio seja atingida. 

Quatro inodificações foram necessárias no código do TCP: 

e criar unia nova variável cliamada janela de congestionamento (congestioiz window 

- czond); 

e no início de uma traiisniissão ou após uma perda, atua1iza.r o valor de ctund 

p u a  o eqiiivalente a um seginento; 

8 a cada recoiiheciinento não duplicaclo, aumentar a janela de congestiona,mento 

em um segmento; 

e para permitir novas tra.nsinissões, considerar o ta,inanho da janela como o 

iníniiiio entre a janela anunciada e a janela de congestionan~ento (equação A.1). 

Apesar do seu nome, o algoritmo início lento proporciona um crescimento expo- 

nencial para a janela de transmissão até que o valor de cwnd se iguale ou ultrapasse 

nwnrd. JACOBSON e KARELS [89] mostraram a eficácia do início lento em reduzir 

o caráter oscilatório do TCP! fazendo com que a conexão entre em equilíbrio de 

forma suave. 

.2.2 Conservan 

Para uma conexão em equilíbrio, um pacote será traiismiticlo p i a  cada uni que 

teiilia sido recebido caso os teinporizadores estejam bem calibraclos, ou seja: não se 

esgotem antes dos reconhecimentos chega.rem. 

4 forma de atingir este objetivo 6 fazer boas estimativas do RTT, e iitilizá-las 

para calculas o timeout de retraiisinissão ou RTO (Retran,smission Timeout). Esta 

não é -Lima tarefa fácil na Interiiet cleviclo a vários fatores tais como a lieterogeneidade 

das redes interligadas, as nlida,nças nas tabelas de roteamento e as variações de 

retardo nos enlaces atravessados. 

O TCP se acomoda às variações de retardo da Interilet utilizando um algoritmo 

dc rctransinissZio adaptativo, monitoraiido as concxõcs c calculando valorcs para o 

RTO q~xc variari-1 tlc acordo com o çompor.taincnto tla rcdc. Prirriciro, clc rcgist,ra 

o instante de envio de uni seginerito e o instante de recebinieiito do respectivo re- 

conhecin~ento. E111 seguida, o TCP obtém uma nova amostra para o RTT através 



A.2 O Contro e de Congestionamento do TCP 140 

da diferença entre estes valores. O cálculo final do R.TT é feito então através de 

uma soma ponderada entre a nova amostra e o valor utilizado anteriornlente. A 

equação A.2 inostra este cálculo onde RTTna é o RTT médio estimado, RTT é o 

novo valor amostrado e a um fator suaviza,dor entre 0.8 e 0.9 por exemplo [127]. 

O valor do RTO é obtido do RTT através da equa,ção 14.3, onde UBOUND é uni 

limite superior para, o tim.eout, LBOUND um limite inferior e @ uni fator de variação 

do retardo. A princípio, uni valor de B próximo de 1 favorece o aumento da vazão 

porque o RTO se aproxima do RTT. Porém, deve haver uma margem de segurança 

para cvitar rct~raiisniissõcs dcsncccssáriss dcvido a rcpciitiiios aumciitos no RTT. 

A especificaqão do protocolo TCP [I271 exemplifica o ajuste deste parâ.inetros da 

seguinte forma: entre 1.3 to 2.0, UBOUND em 1 minuto e LBOUND em 1 segundo. 

RTO = misi.(UBOUND, ?nnx(LBOUND, @.RTTf,í)) (A.3) 

4 princípio, todos estes cálculos parecem simples. Porém, o TCP utiliza um 

mecanismo de reconlieciinentos acumulativos cla sequência de bytes e não dos seg- 

mentos. Além disso, os reconhecimentos podem ser atrasados, nã,o havendo portanto 

uma correspondência biunívoca com cada segmento trailsmitido. Outra dificuldade 

para a inedição do RTT surge nas retraiismissões~ cluaildo iião liá meios cle saber 

se o recon1leciinent.o que chega se refere ao segmento original ou ao retransinitido. 

Este f'en6meno é denoiriiiiado ambigiiida,de de reconlieciinentos. 

Assumir que o reconhecimento se refere tanto à primeira tra,nsrnissão quanto 

a mais recente pode trazer problemas. Com a primeira opção, o RTT pode ser 

superestimado. Já a segunda opção pode causar problenlas nos casos em que o RTT 

a,umenta devido a um crescimento repentino no volume de tráfego. Ao envia  um 

segineiito antes deste auniento do tTá.fego, o TCP utilizará um valor de RTT menor, 

causando tim,eout e retransinissão. Caso o reconliecimento referente ao primeiro 

pacote não seja perdido, ele pode chegar logo após a retransinissão fx~endo com 

que a iiova estimativa pa.ra. o RTT tlecresça mais ainda. Irnpleirientaç6es de T C P  

çoiri este critério puderam ser o1)servatlas com um comportau~erito estável, no qual o 

RTT tem um valor ligeiramente menor do que a metade do RTT real. Assiin, todos 

os pacotes são enviados duas vezes mesmo não havendo perdas 1891. 

Para soliicioiiar o problema, o primeiro passo consiste em fazer com que o T C P  

ignore reconlieciinentos referentes a pacotes retra,nsinitidos. Mas somente esta mo- 
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dificação não é suficiente. No mesmo exemplo anterior ein que uma transmissão é 

feita antes de um aumento no retardo da rede, o protocolo TCP utilizará uin valor 

mais baixo de RTT e uma retraiismissão poderá ocorrer. Isto fará com que o TCP 

continue trabalhando com estimativas reduzidas, levando a nox7as retrails~nissões 

enquanto o aumento no retardo persistir. 

Portanto, deve haver i m  inecanisino para fazer com que o TCP consiga iegii1a.r 

a estimativa do RTT em sit,iiações de retrai~sniissão, sem ser levado a cometer erros. 

Este segundo pa,sso consiste na. introdiqão de unia estrahégia de recuo (backofS) para. 

o cálculo do valor do RTO, conforme descrito a seguir: 

m inicialmente o valor para o RTO é calculado em função da estimativa do RTT, 

conforme descrito anteriormente; 

a cada vez que o TCP retrarismitir uin pacote, ele aunienta o valor do RTO" 
conformc a cquação A.4, ondc o fator inultiplicativo y tipicaincatc valc 2 [2]; 

RTO' = 7. RTO (A.4) 

e o valor do RT0 calculado pela estratégia de ba.ckofl é niaiitido para as tra,ns- 

missões subsecliientes; 

-a quando um rcconlicciincnto rcfcrciitc a iiin pacotc transmitido uma única vcz 

for rcçcl)itlo, o TCP passa riovaincntc a çalcular o RTO crn fui-lção do RTT. 

4 s  inodificações acima são conhecidas como algoritmo de Karn por causa de uni 

dos seus autores [128]. 

Mesino após estes aperfeiçoament,~~ o resultado não é satisfatório, pois os proce- 

dimentos descritos até o inoineiito não permitem que as estiina,t.ivas para o t i m e o u t  

de retransmissão acompanhem grandes varia~ões de retardo na rede. Pode ser inos- 

trado que com o d o r  sugerido de 2 para ,h' na equação A.3, a estimativa pa.ra o 

valor do RTT poderá se adaptar bem coin valores de iitilização igixais oii inferiores 

a 30% [2]. 

JACOBSON e KARELS [89] propuseram modificações pam. a,tacar este proble- 

ma. São estima,dos os valores médios tanto do RTT quanto da sua variação! seiido 

que o último substitui o parâinetro B no chlculo do RTO. As equações -4.5, A.6 e A.7 

4Conforme visto anteriormente, deve liaver um teto para prevenir que o RTO cresça inclefini- 

damente no caso de retransmissões siicessivas. 
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descrevem estes cálculos: onde desvioAl é o desvio médio estimado, b e p controlam 

a influência de uma nova amostra no RTT e desvio médios, respectivamente, e q 

controla a influência do desvio médio no RTO. 

d e s v i ~ ~ ~  = (I - p ) r d e ~ v i o ~ ~  + p. 1 R T T  - RTTnfl (A.6) 

Os valores de b e p s5.o preferencialinente dados em inversos de pot,ências de 

dois para t,ornar a computação eficiente. Pesquisas na á.rea sugerem S = l / z3  e 

p = 112~  [L]. O valor de q mudou de 2 no UNIX BSD 4.3 para 4 no UNIX BSD 4.4. 

Este a.lgoritmo se chama Jacobsoii/I<arels também devido aos seus autores [89]! e 

melhorou o desempenho do TCP quanto às estiina.tivas para o timeout de retrans- 

missão. A especificação de 1989 do protocolo TCP [129] inclui os algoritinos de 

1 h - n  e Jacobson. 

Tendo atacado as duas primeiras condições de obediência à lei de coilservação, 

resta fazer com que o equilíbrio não deixe de ser atingido por limitações de recursos 

ao longo do caminho. Para isso é necessário que o TCP se a,dapte a situações de 

congestioiiainento, reduzindo a geraçáo de tráfego apropriadamente. 

Para. montar uma estraiégia de prevenção a.o congestiona.mento, dois elementos 

silo necessários: 

a um sinal para indicar o congestionamelito; 

e uma, forma, eficiente cle diminuir o tráfego qiiaildo este sinal for recebido e de 

aumentá-lo na sua aus2ncia. 

Assuiniilclo que os teinporizadores estão bem calibrados, cada timeout pode ser 

considerado como uma indica,ção de descarte. Como a imensa maioria das perdas 

na Internet são devido ao esgotamento de recursos em algum roteador, um tiineout 

também serve para indicar situações de congestionamento. 

Nestes casos; o tamanho das filas tende a crescer e~poiieiicialinent~e. Logo, só 

haverá esta.hilirlacle caso o tráfego seja reduzido de forma tão ou mais rápida. Já 
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que o TCP pode controlar o t.rá,fego através do ta,inaiilio da janela de transmissão, 

urna opção é reduzi-la de forina expoiieacial através da equação -4.8. Este método 

é denominado decrésciino multiplicativo (nzultiplicative decrease). 

Na. aiisêiicia de congestiona,inento, o aumento do tráfego poderia ser feito através 

de uin processo inverso. Contudo, isto faria coin que o ponto de equilíhrio fosse 

ult,ra.pâssado no a~unieiito e no decréscimo da janela de congestionamento, gerando 

iiin coinportamento oscilatório5. Uma solução então é aumentar o tráfego de forma 

linear conforine a equação A.9. Este procedimento é denominado aun~ent~o aditivo 

( additive increase) . 

Os dois algoritmos combinados podem ser resumidos em três passos: 

e a cada estouro de uni temporizador, o valor da ja,nela de congestiona.mento 

cumd cai à metade do sei1 valor atual (decr6sciino m~iltiplicat~ivo); 

a a cada recoiiheciment,~ de iiin dado iiovo, o valor da janela de congestiona,mento 

é aumentado em llczund (a,un~ento aditivo); 

e a cada eiivio, considerar o tamanho da janela o mínimo entre a janela anunci- 

ada cr.wnd e a janela de coilgestioiiamento cw~zd. 

Este algoritino 1iã.o incliii o início lento pois possui objetivos diferent,es. O início 

lento visa fazer com que o equilíbrio possa ser atingido enqua,nto que o auinento 

aditivo e o decréscimo multiplica.tivo combinados visam fazer com que condições de 

coiigest,ionameiito não consigam perdurar por muito tempo. No entãilto, conforme 

será. visto a seguir: estes algoritmos podem ser inlplementados em conjunto. 

5De certa forina isto é intuitivo pois é muito inais fácil gerar um congestio~~amento do que 

saná-lo. Este fen6meno é conliecido como o efeito da hora do rush devido à analogia coin o caso 

do tráfego de autoinóveis. 
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O TCP Tahoc acrcsccntou alguiis algoritinos c rcfiiiamcnt,os cm rclação as implc- 

meiitações anteriores. O início lento é comhinatlo corri urri algoritino de preverqão 

ao congestionainento, assinz como é introduzido um outro algoritmo denomiizado 

retransinissão rápida (fast retransmit) 1871. Para os dois primeiros, duas variáveis 

são utilizadas: a janela de congestionainento cwn.d e um limiar para início lento 

ssth,resh. (slow start tl7weshold). O algoritmo coinbinado está descrito a,haixo: 

s no início de uma conexã,~: czu7zd = 1 segmento e ssthreslz = 65536 bytes; 

e a janela de transmissão é igual ao mínimo entre as janelas anunciada e de 

congestiona.mento; 

e quando o congestionamento ocorre siilalizado por uin timeout ou pelo recehi- 

melito de três reconhecimentos duplicados, a va.riáve1 ssthresh é atualizada 

com a metade do valor atual da janela de transmissão ou dois segmentos, o 

que for maior; 

a quando algum reconlieciineilto novo é recebido, a ja.nela de congestiona.nlento 

cwnd é aumentada de duas maneiras distintas: 

- se o valor de cwnd for menor ou igual a ssthresh, a janela de conges- 

tiona,meiito é aumentada conforme o algoritmo de início lento, isto é! de uni 

scgincnto a cada rcconliccimciito rccchido; 

- quando o valor de cui~zd for maior do que ssthresh, prevalece o algoritmo 

de prevenção de congestionainento onde o incremento vale A4SS.(MSS/cwnd), 

sendo M S S  e cwnd medidos em bytes. 

Enquanto que o início lento provoca um crescimento exponencial da janela de 

congestionamento, a prevenção de congestionainento corresponde a um crescimento 

linear de no máximo uni segmento por RTT. Para coinpreender este fato deve-se 

inicialmente notar que em unia janela há n segmentos, sendo 72 = cz~i~zd/íWSS. O 

valor novo de cwnd será então çu;rtdl = ewnd + A.A.~SS.(A~SS/CZL'TL~),  onde A é 

o númcros tlc rccoillicci~rlcritos rccctkios. Sc toda a jailcla de tlados criviatia foi 

recebida corri sucesso, então o valor de A será o mesmo valor de ia; o riílrnero de 



A.3 Algumas Implementa~ões Comuns do TCP 45 

segmentos enviados na janela. Sendo assim, o novo valor da janela aumentará em 

no máximo MSS hyt,es ein uin RTT, conforme mostra o desenvolvimento abaixo. 

41ém da utilização dos algoritinos de início lento e prevenção de congestionaineii- 

to em coiijunto, uma nova modificação foi introduzida no TCP Tahoe. O mecanismo 

de retransmissão rápida visa apressar a retransinissão de segmentos quando a rede 

se encontra em uma situação de congestioiiainento moderado. 

No TCP: um reconliecin~ento de nílinero n tem a coiiota,ção de que t,odos os 

segmentos até n - 1 foram recebidos e aguarda-se a transmissão do segmento n. Se 

o transmissor já. receheu este I-econliecin~ento e recebe outro de mesmo núinero n, isto 

significa que uni segmento de número maior do que n. foi recebido, mas não ia .  Estes 

reconhecirneiitos duplicados informa.n~ ao transmissor que um segniento foi recebido 

fora de ordem ou que liouve uma perda. Como cada pacote é roteado de forma 

iiidepenrlente, é possível que alguns pacotes cheguem fora da orrlein em que foram 

enviados. Logo, o TCP não sabe se o reconhecimento duplicado foi causado por um 

pa,cote perdido ou por uina simples reordeiiação. Assume-se que no caso de pacotes 

ciivia.dos fora dc ordcni, scrão rcccbidos no máxinio dois rcconhccirnciitos duplicados, 

até que o segineiito fora de orílerri seja p~ocessatlo e urn riovo recoriheçiirieuto seja 

gerado. Seiido assirn, uni iiúzriero de recorihecimentos duplicados maior do que este 

limite pode ser interpretado pelo TCP como um indi~at~ivo de perda de pacote. 

4 partir deste raciocínio, foi introduzido o algoritmo de retransmissão rápida, 

o qual apaxeceu pela primeira vez no UNIX BSD versão 4.3 Talioe em 1998. Ao 

receber três reconliecimentos duplicados, o segmento correspondente é retransmitido 

imecliatainente sem que se espere pelo estouro do seu temporizador, aumentando a 

vazão cla conexão. 

A in~plementação R.eno retém todos os inellioramentos introduzidos no TCP 

Talioe. Porém, um novo algoritino denominado recuperação rápida (,fast recovery) 

é incorporaílo ao de retra.nsinissão rápida. O objetivo é impedir que a janela de 

congestionamento caia. a iim segmento nos casos de retransinissã.~ devido a três 

recoiiheciclos diiplicados. 



A.3 Algumas l[n~plementações Comuns do TCP 146 

4 premissa para introduzir esta modificação é que se os reconhecimentos con- 

ti1iua.m chegaiido, qualquer situação de congestionainento clue causou a perda de 

pacotes já deve ter se esgotado. Portanto, n5,o há necessidade de se reduzir o fluxo 

de transmissão abrupt.a~ineiite através da execução do algoritmo de início lento. 

Os algoritinos de retransmissão rápida e recuperação rápida combinados corres- 

pondein aos seguintes pa,ssos: 

a ao receber três reconhecimentos duplicados, sstlzresh recebe max(czund/2,2); 

o scgrncnto supostamcntc pcrdido é rctransmitido; 

a cwnd recebe ssthresh + 3.MSS. Este acréscimo infla a janela de um valor 

correspondente a,os parcotes que deixaram a, rede e originaram os três reconhe- 

cimentos duplicados; 

a a cada novo reconhecimento cluplicado, incrementa.-se cwnd de uin segmento 

( M S S ) .  Se e a janela de congestionamento permitir, um novo segmento é 

transmitido; 

e cluando uin reconliecimento novo é recebido, cwnd recebe ssthresh, e o algo- 

ritmo de prevenção de congestionamesito é executado. 

O algoritino dc rctransmissão rápida corrcspondc ao scgundo passo, cnquant.~ 

que o de recuperação rápida correspoii& ao terceiro e quarto passos. 

O TCP R.eno pode coiiseguir o auineiito da vaziio ein situaqões de congestiona- 

mento moderado 11221 e apareceu pela primeira vez no UNIX BSD versão 4.3 R m o  

e111 1990. 

O TCP New R.eno é uma otimizaqão do TCP R.eno para casos de múltiplas 

perdas de pacotes em uma única jailela de congestionainento. O TCP New R.ei1o 

inclui uma modifica,ção no algoritino de recuperação rápida para reduzir as chailces 

do TCP Reno ter que esperar por uin estouro do temporizador nestas ocasiões [122]. 

Quando o TCP percebe que ocorreu a perda de um pacote através do recebimen- 

to de reconhecinientos duplicados, um reconhecimento de número cliferente só será 

eilviaclo quando o pacote retransinitido chega,r ao destino. No caso de uma íinica 

perda, esse rec~ilhecirnent~o confirma o recebiment,o de todos os segrnent,os transmi- 

tidos até a,ntes da execiição do algoritmo de retraiisn~issã~o rá.pida. Entretmto, se 
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ocorrem vários descartes, este recoiilieciniento só confirma alguns seginentos; mais 

precisamente, todos até a próxima perda. Por este motivo, este reconheciinento é 

denominado parcial [91]. Coiiclui-se entã.0 que reconhecimentos parciais duplicados 

são uni indício de que um outro pacote provavelmente foi perdido dentro da mesma, 

janela de transmissão. 

Pa,ra o TCP R.eno, o d o r  da janela de transinissiio í: redi~zido à asthnsh, na 

chegada de reconlieciiiieiitos parciais duplicados. ,41ém disso, a execução do algo- 

ritmo de reciiperagã.~ rápida. é interrompida., dando início à fase de prevenção de 

congestionamento. O processo se repete para cada novo conjunto de reconlieciineil- 

tos parciais duplicados, fazendo com que o TCP reduza a janela de transmissão pela 

metade seguidas vezes. Este coinportamento pode 1eva.r a.o tzheout, a depender do 

número de perdas e do ta.manlio da janela de traiismissão no início do algoritmo de 

rccupcração rápida [122]. 

Já o TCP New R.eno, ao receber reconliecimentos parciais, se rriarité~n rio algo- 

ritmo de retransiniss50 r5picla evitarido as nlíiltiplas reduções no valor da janela de 

corigestioname~ito. Cada reçonliecirnento parcial é tratado corno uma iritlicac;ão de 

que mais uni pacote foi perdido e deve ser retransinitido. Deste modo, quando vários 

pacotes sáo perdidos em uma mesina jaiiela de dados, o TCP New R.eno é capaz 

de evitar o timeout. Para isto, ele retransmite um pacote perdido por RTT a.té que 

todos os pacotes perdidos desta janela tenham sido retransmiticlos. Para sair do 

algoritmo de recuperação rápida,, o TCP New Reno espera pelo recebimento de uni 

reconlieciiiiento que confirme todos os pacotes pendentes quando este algoritmo foi 

iniciado. 

Vale notar que o TCP Rem tenta ser mais agressivo do que o TCP Tahoe. Da 

mesma forma, o TCP Nem Rmo t e n h  ser mais agressivo do qiie o TCP Rmo. 

As impleinentações mais tradicionais do TCP nt,ilizam reconliecimentos a.ciiinil- 

lativos. Isto é, um determinado reconheciinento iiiclica que todos os bytes de nu- 

meração inferior a dele já foram recebidos com sucesso. Isto impõe uma limitação 

no deseinpenho ein situações onde 1iá mais de uma perda. em uma mesma ja,nela de 

traiismissão. O motivo é que os reconl-iecimentos são enviados referenciaildo apenas 

a primeira lacuna do buffees. de dados no nó destino, não dando informação alguma 

sobre as demais perdas. 

O TCP ,Ta.hoc cntra cin início Iciito c rccoincça a transmitir os dados a partir 
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do priiiieiro segmento perdido. Consequenteinente, os segmentos recebidos com 

sucesso no destino serão retransmitidos desilecessariaineiite. Já para TCP Reno e o 

TCP New Reno, a cada coiijuiito de reconhecimentos duplicados, o nó fonte reenvia 

apenas o pacote referenciado. Portanto, o TCP é obrigado a aguarclar um R,TT para 

a chegada do recoiiheciinento do pacote retraiismitido, o qual indicará o próximo 

pacote perdido. Coiiseq~ientenlent~e! apenas um pacote perdido pocle ser notado a 

cada RTT. A ílilica diferença entre os dois é que o TCP New Rmo se maiitéin na 

fase de reciipera,~ão rá,picla., sem precisar reduzir a, Janela de tra.nsinissã,o niíiltiplas 

vezes. 

Uina solução para estes problenms seria o uso de reconheciniento seletivo (SACIO 

por parte do TCP. Com esta modificação, o nó fonte obtém mais informações sobre 

quais segmentos foram recebidos e qmis não foram. Com isso, ele pode efetuar 

soinciitc as rctraiisniissõcs iicccssárias, aui~iciitaiido a cficieiicia da concxão. 

Entretanto, esta sofisticação requer modificações no funcionamento do protocolo 

TCP, tanteo para o nó fonte quanto para o nó destino. O campo de opções do 

cabeçalho cio TCP [2] é utilizado para incluir informações tle recoiiheci~ilerit,~ seletivo. 

Existem dois tipos de opções que são usadas pelo TCP SACIC 

e SAC'K-Pewritted, utilizada para decidir se a alternativa SACK será ou não 

adotada e enviada no estabelecimento da conexão; 

a SACK propriamcntc dita, a qual passa as iiifoimaçõcs sobrc os scgmcntos 

reconliecidos, e cuja estrutura do seu campo estA ilustrada na figura A.1 [92]. 

E,sta opc;ão deve ser incluída em todos os pacotes que niio recorihecein o maior 

~iúniero de sequêricia no ~ I L S ~ T  de recepção. Nesta ~it~uação, a rede possui 

dados perdidos ou fora de ordem, de forma que o nó destino armazena dxlos 

não contíguos no seu bujfer de recepção. 

Coino se pode ver, o nó destino envia inforn1ac;ões sobre blocos de dados que 

foram recebiclos e que se encontram isolados. O campo taina.nho informa a cluaiiti- 

dade de blocos. A borda esquerda de um bloco é o número cle secluência do primeiio 

byte deste bloco, enquanto que a borda direita é o níimero de sequhcia seguinte ao 

último byte deste bloco. Esta conveiição é coerente com a utilizacla para os reco- 

iihecimentos nas impleinentações coiiveacionais. Além disso, a utilidade do campo 

de reconlieciinento permanece inalterada. 

(I) cmipo de opções do TCP pocle contei no máximo quarenta hytes. Lm campo 

de SACK que especifique 17, blocos terá 8.n f 2 bytes, o que dá um limite teórico 
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de quatro blocos que podem ser reconhecidos. Como na prática outras opções são 

usadas, o número de blocos, em geral, fica limitado a três. 

Modificações 

O objetivo da opção de reconhecimento seletivo é que o nó fonte tenha mais 

informações sobre quais segmentos foram recebidos, de modo a definir uma estratégia 

de retransmissiio mais eficiente. Portanto, existem regras bem definidas para a 

geração dos reconhecimentos seletivos por parte do nó destino para que o nó fonte 

tenha o retrato mais recente e fiel do estado do seu buffer. 

Ao gerar um reconhecimento seletivo, o nó fonte deve obedecer às seguintes 

regras: 

1. o primeiro bloco deve conter o segmento que disparou este reconhecimento 

(a menos que o último segmento tenha dado origem a um reconhecimento 

normal), ou seja, o primeiro bloco mostra a mudança mais recente no estado 

do bufer do nó destino; 

2. o nó destino deve incluir o maior número possível de blocos. Vale notar que o 

espaço disponível para o envio de blocos de reconhecimento seletivo pode não 

ser suficiente para reportar todos os blocos presentes no bufleer de recepção; 

3. os blocos de reconhecimento seletivo devem ser preenchidos do mais recente 

(primeiro bloco) para o mais antigo. Deste modo, um bloco de dados será 

incluído em no mínimo três reconhecimentos, o que agrega redundância em 

caso de perda de reconhecimentos. 

I Tipo = 5 Tamanho 

Borda Esquerca do Primeiro Bloco 

Borda Direita do Primeiro Bloco 

Borda Esquerda do n-ésimo B oco 

Borda Direita do n-ésimo Bloco I 

Figura A.l: Campo de reconhecimento seletivo ou de SACK. 
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Com relação ii últinia, regra, mesmo que sejam perdidos todos os reconhecimen- 

tos que reportam uni bloco de reconliecimento seletivo: a pior consequhcia possível 

é a retransmissão desnecessária clos seg1nent.o~ de& bloco. Como sem o reconheci- 

mento seletivo estas transmissões desiiecessárias seriam feitas de qualquer modo, o 

coinportaineiito do TCP SACK neste pior ca,so é igual ao clos TCPs convencionais. 

O nó destino maiitítm iini hl~fler com os segmentos recebidos à espera de que 

sejam lidos pela aplicação. Quando isto acontece, os dados lidos são apagados do 

hufeel: E,ni caso de faka. de espaço de hf~ffer, o nó destino pode desca.rtar segmentos 

que tenham sido reconheciclos através da op@o de SACIC Neste caso, o prósimo 

reconliecimento gerado deve ter no primeiro bloco a mudança mais recente nos seg- 

mentos reconhecidos, conforme as regras já citadas. 

Modificações para o Nó Fonte 

No TCP tmradicioiial, o nó fonte inaiitéin uni huffer de retransinissã,~ com os 

segmentos que foram ein&dos e ainda não foram reconhecidos. Ao receber um 

reconhecimento, ele descarta todos os segmentos cu.jos números de sequência sejam 

menores que o número indicado. 

O TCP SACK esta,belece que pa.ra cada segineiito ein seu buffe; o nó fonte 

tenha um indica~dor (SACKed ,flag) que mostre que o segmento foi reportado em um 

bloco dc rcconhcciincnto sclctivo. Ein outras palavras, q~iaiido o nó fontc rcccbc um 

recordieciinento coin SACK, ele deve ativar este intliçatlor (SACKed f lu.g = I) para 

todos os segmentos que estejam dentro dos blocos especificados na opção SACIC 

Deste modo, quando houver retransmissões, somente os segmentos que tiverem o 

indicador desativado (SACKed f l n g  = O) são passíveis de retransmissão. 

Quando houver um timeout, o nó fonte deve desativar todos os indicadores da fila 

de retransmissão, pois o nó destino pode ter descartados os segmentos anteriormente 

recoiihecidos. Neste caso, o nó fonte deve retransinitir o segmento referenciado no 

íilt,imo reconhecimento, indepeildeiitenierite do estado dos iiiclicaílores. 

Os segmentos que são recon1iec;idos seletivamente não podem sei apagados do 

buffer de retxansinissão, tendo em vista que o nó destino pode descartá-los. Um 

segmento só é apa,gado quando for reconhecido de forma convencional. 



Este apgndice apresenta a lógica clos algoritinos RED e FRED, apresentados no 

capitulo 3 e utilizados nos mecanismos de implementação do serviço assegurado. 

Ein situações de congestiona,inento, o RED (algoritmo B.l)  [88] marca ou des- 

c a r h  pacotes a depender do protocolo de transport,e. Para o TCP, a opção é pelo 

descarte. 

O RED ta.inhéin pode ser implementado no modo em 1,3rtes oii em pa.cotes. Os 

trechos, variáveis e parâinetros adicionados ao algoritino para o funcionamento no 

modo em bytes estão indicados ao filial de cada linha. 

Algoritmo B.l: RED. 
Variáveis: 

avy: talilanho médio estimado da fila. 

count: níiinero de pacotes consecutivos que ilão foram eliminados pelo 

descarte aleatório (na fase de prevei1çã.o de congestionamento) 

q: talnanho instantâneo da fila 

t h e :  instante de tempo atiial 

qtime: iusta.nte de tempo de início de ociosidade da fila. 

m: estimativa. do volume de iiiformação que poderia, ter sido t,ra,nsinit,ido 

durante um período de ociosidade da fila 
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Algoritmo B.l :  R,ED (continua@o). 

Variáveis: (cont .) 

p,: probabilidade final de descarte utilizando o valor de count 

pb: probabilidade inicial de descarte 

PacketSize: tainanho do pacot,e recebido (modo em bytes) 

Funções: 

f (i): uma função linear c10 tempo t 

Psrâ,metros: 

20,: peso do tamanho atual da fila no cálculo do tamanho médio 

nzinth: limiar para entmcla na fase de prevenção de coilgestionamento 

mazth: limiar para entrada na fase de controle de congestionamento 

nzaz,: valor máximo para pb 

MazPacketSize: tanlaillio ináxiino cle um pacote (modo em bytes) 

Inicialmente: 

azrg t O 

À cada diegacla cle um pacote: 

calcular novo avy: 

se a fila está ocupada 

a.vg t avg + tu,. (q - nvg) 

senão 

7-2 + f (time - q*;,,,) 

nvy t (1 - ~ u , ) ~ . a v g  

se minth < avg < maxth 

count t count + 1 

calcular probabilidade 13,: 

pb t nmz, (avy - m.inrth) / (m,azth - m,in.th) 

pb t pb. (Pc~cketSi~e/A/JazPc~cketSizt:) (modo em bytes) 

pa t pb/( l  - C O U ? ? ~  * pb) 

com probabilidade p,: 

rnarca,r ou descartar o pacote 

marcar ou dcscartai- o pacote 
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Algoritmo B. 1: RED (continuaqão) . 
À cada chegada de um pacote (cont.): 

count t O 

senão cozsnt t 1 

Quando a fila se esvaziar: 

O ajuste dos parâinetros do R.ED iião é trivial. FLOYD e JACOBSON [88] 

estabeleceram algumas recomeildações que se encontram resumidas a seguir: 

e o parâmetro ,lu, uão deve ser muito alto pois quase iião liamria filtragem. Por 

outro lado, um valor inuito baixo faria uvg reagir de forma inuito lenta às 

variações na ocupação da fila. -4través de alguns cálculos é recon~endado que 

w, 2 0.001, sendo w, = 0.002 uni ajuste típico; 

e a escolha. dos parâmetros rninth e n-~u:c~h depende do tamanho médio de fila 

desejado. minth não pode ser inuito baixo para niio limitar a utilização do 

enlace enquanto que maxth não pode ser inuito alto para não causar grandes 

retardas. Por outro lado, o RED opera de forma mais efetiva quando a di- 

ferença entre os dois é maior do que o aumento típico no valor calculado do 

tan~a,nho médio da fila em um RTT. E recomendado nzazth 2 2.mintl,. para 

evitar que muitos descartes ocorra.in num intervalo curto de tempo, causando 

o sincronisino global; 

a o parâinetro m.a.z, deve ser tal que a probabilidade de descart,e varie lenta- 

mente com a mudança no tamanho médio da fila, evitando oscilações. Por 

este motivo, recomenda-se maz, < 0.1, sendo mar, = 0.02 uin ajuste típico. 

Na configuração das filas R.ED com dois (RIO) e três níveis para as siinulações 

deste trabalho, estas recomendações são adotadas para a maior prioridade de descar- 

t e  (pxotes out e vermelhos). Nos demais casos, a maioria delas é seguidas. Apesar 

disto, não há como considerar estes procedimentos ótimos tendo em vista a grande 

variedade de cenários e a discussão que ainda cerca o assunto. 
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O algoritino B.2 descreve o FRED [98]. Os trechos, variáveis e parâmetros adi- 

cioliados ao algoritmo para o funcioilaniento no modo em bytes estão iildicados ao 

final de ca.da linha. Os "grampos" assinalados fora,in utilizados para a a.ná1ise dos 

resiiltados do primeiro estiido do capítiilo 5, onde o FR.ED C, utilizado para a distri- 

buição justa de fichas entre os fluxos no marcador FM. Ao final do alg~rit~mo, são 

descritas as modifica,ções necessárias para impleinentar a extensiio do FRED para 

casos com grande número de fluxos [121]. 

Quanto ao ajuste dos parâinetros do FR.ED, LIN e MOR.R.IS 1981 fizeram as 

seguintes recoineildações: 

mintl, igual a valor mínimo entre 25% do tamanho da fila e o RTT; 

m a x ,  = 0.02, w, = 0.002 e muzth = 2.s.ruinth de acordo com o aco~iselhado 

para o R.ED; 

e ,min, = 2 pa.ra filas pequenas e .min, = 4 para filas graiides. 

Algoritino B.2: FR.ED. 

Irari áv~is:  

cuy :  taiuanlio nlédio estirriaclo da fila 

qti,,: instante de tempo de início de ociosidade da fila, 

count: número de pacotes consecutivos que não foram eliminados pelo 

descarte aleatório (na fase de prevençã,o de congestionamento) 

q: tamanho in~ta.nt ,~neo cla fila 

t ime:  instante de tempo atual 

pb: probabilidade inicial de descarte 

pa: prohabilidarle final cle descarte utilizando o valor cle count 

nz: estimativa do volume de inforinaçáo que poderia ter sido transmitido 

durante um período de ociosidade da fila 

mnx,: valor máxiino permitido para o tamanho da fila por fliixo 

m~ycq: valor mC,dio por flilxo do taniaiiho da  fila em bytes oii pacotes 

qlen.,: tamanho da fila por fluxo 

strikei: número de tenta.tivas de exceder nzax, por fluxo 
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Algoritmo B.2: FR.ED (continuação) 

Variáveis: (cont .) 

Nactive: número de fluxos ativos 

PacketSize: tamanho do pacote recebido (modo em bytes) 

Fuilções: 

f (t): uma f ~ ~ n ç ã o  linear do tempo t 

corr~r(P): identificador da conexão do pacote P 

MAX(u, b): valor ináximo cntrc a. c 11 

Parâmetros: 

w,: peso do tamanho atual da fila no cálculo do tan~anho médio 

rrrintl,: limiar para entrada ria fase de preverição de cougestionarrierito 

nzaxth: limiar para entrada na fase de controle de congestionamento 

17zaz,: valor ináxiino para 

lnin,: mínimo garantido para o tainanho da fila por fluxo 

MaxPacketSixe: tarnaiilio máximo de uin pacote (inodo em hytes) 

MeanPacketSixe: tainanho médio estimado do um pacote (modo em hytes) 

À cada chegada de um pacote P: 

se fluxo i = conn(P) não tem estado criado 

criar estado para o fluxo i 

qdmi t O 

str2kei t O 

se a fila está vazia 

calcular tamanho míidio da fila, 

max, t n-z.ilath 

se avg 2 maxth (início do hloco A) 

rnaz, t 2 (fim do hloco A) 

maz, t 2.MeanPacketSize (fim do bloco A - modo em bytes) 

identifica e gerencia fluxos não ada.ptativos: * grampo 1 , O  * 
se ( g i m i  > rnax,) * grarripo 1!1 * 
ou (cug > rna:ctl, e gimi > 2 * avgcy) (linha B) * grampo 1,2 * 
ou (qleni > nvgcq e strikei > 1) * grampo 1,3 * 

strikei t strike, + 1 

descarta o pacote P 

retornar 
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Algoritmo B.2: FR,ED (continuação). 

À cada chegada de um pacote P: (cont.) 

opera no modo de descarte aleatório (prevenção de coligestionamei~to): 

se m,inth 5 aug < m.uxth 

count t connt + 1 

só descxta  de fluxos com mais pacotes na fila (iobustos): 

sc qkn i  2 A4AX(minq, nvgcq) * grampo 3,O * 
pb t r r ~ u x ~  ( m g  - ~ n i r ~ ~ ~ ) / ( r n u x ~ ~  - 7ninth) 

p b  t pb. (PacketSize/MaxPacketSize) (modo em hgtes) 

Pa t pb/( l  - C ' O W ~ L ~  * pb) 

com probabilidade p,: 

descartar o pacote P 

com probabilida,de p,: (cont.) 

cou,êt t O 

retorilar 

opera no inodo normal: 

seilão se CLUS < mintf,, 

C0~72:k t -1 

opera no modo de coiitrole de ~oilgest~ionainento: 

senão (níiig > nlaxth) * grampo 2,O * 
inodo drop-tail: (início do hloco C) 

descartar o pacote P 

count t O 

ret,ornar (fim do bloco C) 

se qleni = O 

Nuctive t Nuctive + 1 

calcular tarnanho médio cla fila 

aceitar o pacote P 

qbeni t qbeni + 1 

qbeni t qleni + PucketSize (inodo em bytes) 

q t q + l  

q t q + PacketSize (moclo em hytes) 
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Algoritmo B.2: FR.ED (continuação). 

À cada transmissão de um pacote: 

calcular tamanho médio da fila 

qleni t qdeni - 1 

qben.i t yleni - PacketSBxe (modo em bytes) 

q t q - 1  

q t q - PncketSize (modo em bytes) 

se qLeni = O 

Nactive t N a c t ~ b e  - 1 

apagar estado para o fliixo 1; 

Calcillar ta,manlio inedio da fila.: 

se q > O ou pacote foi transmitido 

nz:g t ( 1  - w q )  .auy + ,wq.q 

senão 

na i- f ( t ime  - q,ime.) 

avg t ( 1  - w,)".avy 

qtime t t h e  

se IVuçtzve > O 

w y c q  t c r ~ y / N a c t i ~ ~ e  

senão 

nvgcq t aug 

az~gcq t M,4X (nvgcq, 1)  

uvycq t MAX(a.vgcq, MeaizPacketSize) (modo em bytes) 

se q = O e pacote foi transmitido 

Qtime + t ime  

A~lodificaqões para a extensão para grande níiineio de fluxos: 

Apaga- o bloco A e a linha B 

Substituir o bloco C pelo trecho a,baixo 

modo de dois pa.cotes (two-pnciet mode): 

se qlen,, > 2 

se qden, 2 2.MeanPaclcetSize (modo em bytes) 

descartar o pacote P 

count i- O 

retomar 





Tabela C.l: Íridice de justiça no compartilhainento da largura de faixa assegurada. 

Cenário TCP heterc JDP - 10 fluxos TCP. êneos sem CBR. 

Total 



Tabela C.2: Índice de justiça no coinpartilhainento da largura de faixa assegurada. 

Cenário TCP heter JDP - ' 

30% 

0.9863 

0.9832 

0.9866 

0.9793 

0.9864 

0.9759 

0.9977 

0.9977 

0.9853 

0.9976 

0.9983 

0.9762 

0.9748 

0.9726 

0.9734 

0.9728 

0.9721 

0.9967 

0.9734 

0.9703 

0.9950 

0.9974 

0.9932 

0.9695 

0.9684 

0.9685 

0.9710 

0.9673 

0.9655 

0.9918 

O fluxos TCP êneos sem CBR. 

Total 
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Tabela (3.3: Íiidice de justiça no compartilhameilto da largura de faixa assegurada. 

neos com CBR.íUDP - 100 fluxos TCP. Cenário TCP h01110 
Total 
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