
Resumo  

É apresentada nesta tese uma nova arquitectura de comutação ATM. Sendo uma arquitectura 

flexível, permite a implementação de comutadores com dimensionamento ajustado às necessidades 

da rede específica em que se encontrem. Em particular, é adequada para sistemas de muito grande 

dimensão e/ou volume de tráfego. O seu custo é da ordem de N.log2 N, sendo N o número de portas.  

Foram utilizados conceitos inspirados na área do Processamento Paralelo para especificar um 

método de interligação dos nós da rede. Este método compete em vantagem com as abordagens 

convencionais nas Telecomunicações e tem como características:  

- a rede de comutação não é "multi-stage";  

- o sistema não é síncrono;  

- são admitidas, sem recurso a servidores dedicados, conexões ponto-a-multiponto.  

Dá-se ênfase à optimização da configuração do comutador com o objectivo de diminuir os custos e 

aumentar o desempenho.  

É proposto também um protótipo para demonstração e avaliação das capacidades da arquitectura.  

Abstract  

A new ATM switching architecture is presented in this thesis. Being a flexible architecture, it allows the 

implementation of switches tailored to the needs of the particular network in which they operate. It is 

specially suited to systems with a large number of terminals and/or volume of traffic. Its cost has order 

N.log2 N, being N the number of ports.  

Concepts inspired in the field of Parallel Processing were used to specify a method for interconnecting 

the nodes of the switching network. This method has significant advantages when compared to 

traditional solutions in Telecommunications and its distinctive characteristics are:  

- the switching network is not "multi-stage";  

- the switching fabric is not synchronous;  

- "multicast" without dedicated servers is supported.  

The optimisation of the switch configuration is emphasised in order to limit costs and to improve the 

performance.  

A prototype for demonstration and assessment of the capabilities of this architecture is also proposed.  


