
Resumo 

A tradicional separação das redes de telecomunicações com base nos serviços que disponibilizam 

tem vindo a ser substituída pelo conceito de integração de serviços numa única rede, o que exige 

mecanismos que garantam qualidade de serviço (QoS) diferenciada de acordo com os requisitos das 

aplicações. Neste contexto a necessidade de suportar elevados volumes de tráfego e requisitos de 

QoS muito exigentes requer a implantação de backbones de alta velocidade e baixa latência. A 

tecnologia ATM responde a estes requisitos pelo que constituiu uma primeira escolha; por outro lado 

a expansão/consolidação das redes IP teve como consequência natural a exploração de arquitecturas 

baseadas em IP e ATM.  

Estas arquitecturas baseiam-se na estruturação de backbones numa rede de periferia (edge) com 

funções de nível 3 (tipicamente IP e protocolos de encaminhamento associados) e uma rede de 

núcleo (core) com funções de nível 2 (comutação rápida baseada em etiquetas). No entanto as 

soluções iniciais de integração IP/ATM baseadas em simples modelos de redes sobrepostas (overlay) 

apresentam limitações óbvias. Por outro lado, e mais recentemente foram desenvolvidos modelos de 

QoS em redes IP (IntServe DiffServ). Estes dois factos influenciaram fortemente a procura de novas 

soluções arquitectónicas (por exemplo o MPLS). O modelo de estruturação, no entanto mantém-se, 

sendo a tendência actual o tratamento de tráfego IP na periferia (classificar, escalonar e agrupar) e a 

utilização de tecnologias de comutação rápida no backbone (ATM nativo ou ATM como tecnologia de 

comutação do MPLS), com diferentes níveis de integração das funções de encaminhamento (routing) 

e de comutação (forwarding/switching).  

O trabalho apresentado na tese baseia-se no modelo descrito anteriormente e considera classes de 

tráfego IP modelados por Token Buckets. Este tráfego é escalonado e agregado, segundo um modelo 

proposto, nos dispositivos periféricos (Edge Devices, ED) tendo em atenção os recursos 

disponibilizados pela rede. Neste contexto foi analisada e escolhida a categoria de serviço ABR 

devido às suas características para transportar este tipo de tráfego. Tendo em atenção esta opção na 

tese são discutidas e apresentadas propostas para questões relacionadas com esta categoria de 

serviço, tais como a distribuição da largura de banda dentro do ED de acordo com um critério de 

atribuição de pesos aos VCs (VCs com débitos mínimos garantidos atribuídos e outros nulos) e a 

consolidação de células de gestão de recursos na rede de núcleo.  

Os resultados obtidos, através da realização de um conjunto de testes de simulação sobre várias 

configurações de referência, mostraram que o algoritmo de escalonamento é eficiente na distribuição 

da largura de banda, na distribuição dos atrasos e no controlo da ocupação dos buffers. O algoritmo 

de distribuição da largura de banda, baseado no critério max-min fairness proposto, pelos VCs ABR 

nos ED é eficiente na sua distribuição, mantém os buffers com uma ocupação reduzida e converge 

rapidamente para um estado estável. O algoritmo de consolidação de células de gestão de recursos e 

de distribuição da largura de banda consegue os mesmos índices de desempenho dos algoritmos 

anteriores.  



Abstract 

The traditional division of telecommunications networks on the basis of the services they provide has 

been recently replaced by the concept of service integration in a single network, which requires 

mechanisms that guarantee differentiated Quality of Service (QoS) according to the application 

requirements. In this context, the need to support both high volumes of traffic and very demanding 

QoS requirements requires the implementation of high speed and low latency backbones. On one 

hand, the ATM technology satisfies these requirements and was therefore selected in the first place. 

On the other hand, the expansion and consolidation of the IP networks brought as a natural 

consequence the exploration of architectures based on IP and ATM.  

These architectures are based on the structuring of backbones in a peripheral network (edge) with 

functions of level 3 (typically IP and associated routing protocols) and a core network with functions of 

level 2 (labels switching). Nevertheless, the initial solutions of IP/ATM integration based on simple 

models of overlaid networks present obvious limitations. Also, more recently, QoS models have been 

developed in IP networks (IntServ and DiffServ). Both of these aspects had a strong influence in the 

search for new architectonical solutions (e.g. the MPLS). However, the structuring model is preserved 

since the main trend is the handling of IP traffic in the periphery (classify, schedule and aggregate) 

and the use of switching technologies in the backbone (ATM or ATM as switching technology of the 

MPLS), with different levels of integration of both routing and forwarding/switching functions.  

The work presented in this thesis is based on the model previously described and considers classes of 

IP traffic modelled by Token Buckets. According to the model proposed, this traffic is scheduled and 

aggregated in the Edge Devices (ED), considering the resources provided by the network. In the 

referred context, the ABR service category was analysed and, due to its characteristics, subsequently 

selected to carry the envisaged type of traffic. This thesis, considering the option outlined, discusses 

and addresses issues related with this service category such as the bandwidth distribution inside the 

ED according to the VCs weight assignment criterion (VCs either with minimum guaranteed debits or 

the null value) and the consolidation of resource management (RM) cells in the core network.  

The results obtained with a set of simulation tests performed on several benchmark configurations 

have shown that the scheduling algorithm is efficient both in bandwidth distribution and in delays 

distribution as well as in controlling the buffers occupation. The algorithm for bandwidth distribution 

among the VCs ABR inside the ED and based on the proposed max-min fairness criterion, is efficient 

in its distribution, keeps the buffers with a reduced occupation and converges quickly to a stable state. 

The algorithm for consolidation of RM cells and bandwidth distribution reaches the same performance 

indicators of the former algorithms.  


