
Resumo  

A integração e coexistência de diferentes gerações de tecnologias de rede é hoje vista com grande 

interesse do ponto de vista económico. Deste modo é possível rentabilizar os investimentos 

efectuados em tecnologias anteriores, aumentar a produtividade com as capacidades de novas 

tecnologias, diminuir os custos e riscos de uma transição radical e explorar a implantação das novas 

tecnologias num ambiente dominado por tecnologias com provas dadas.  

No cenário actual, assiste-se à integração entre o TCP/IP e o ATM. O facto de o TCP/IP ser uma 

tecnologia com mais de um quarto de século não impede o seu enorme sucesso, aliás bem 

demonstrado na Internet, a que se juntam as potencialidades e capacidades de evolução já 

evidenciadas no contexto de redes de banda larga. Por outro lado, a tecnologia ATM tem sido 

apresentada como tecnologia de transmissão e comutação mais adequada para redes de alta 

velocidade, com integração de serviços e permitindo negociar qualidade de serviço por ligação.  

Este trabalho foca dois aspectos fundamentais desta integração entre o TCP/IP e o ATM: a avaliação 

de desempenho e a negociação da qualidade de serviço.  

Foram realizados testes numa rede experimental de modo a caracterizar o desempenho da 

arquitectura Classical IP over ATM e de que forma os mecanismos de controlo de fluxo e a selecção 

dos parâmetros do TCP podem influir nesse desempenho.  

Para aplicações multimédia os mecanismos de garantia de qualidade de serviço são fundamentais, 

tornando-se de interesse que as actuais e futuras aplicações TCP/IP possam recorrer a esta 

característica do ATM. As soluções clássicas não o permitem pois a camada IP faz a multiplexagem 

dos vários fluxos TCP, como é o caso do Classical IP over ATM. Para solucionar esta limitação foram 

desenvolvidas algumas soluções, nomeadamente o AREQUIPA, em que as aplicações podem 

beneficiar de ligações ATM dedicadas; no entanto esta solução obriga que a solução esteja 

implementada em ambas as máquinas terminais.  

No presente trabalho, especifica-se e descreve-se a implementação de uma solução que permite às 

aplicações TCP/IP sobre ATM negociar qualidade de serviço para as suas ligações 

independentemente de a máquina de destino suportar ou não o mesmo mecanismo.  

Abstract  

The integration and interworking between different generations of network technologies and services 

is today an important economic issue. This integration allows the returning of previous investments, 

the improvement of productivity associated with the use of new technologies, the decreasing of costs 



that would be incurred with a radical transition and the smooth introduction of new technologies in the 

environment of well established ones.  

Despite the fact that TCP/IP is in place for more than twenty years, this protocol suite is a case of 

success mainly for its use in the Internet. On the other hand, ATM is a new technology suited for high-

speed networks which was designed to carry a wide variety of audio, video and data traffic and 

provifing various degrees of quality of service upon negotiation.  

The main focuses of this work are two main aspects of the integration between TCP/IP and ATM, 

when using the Classical IP over ATM solution: performance measures and negotiation of quality of 

service.  

The performance measures allow to identify the performance limitations and how flow control 

mechanisms and the TCP parameters can influence the overall performance of the system.  

The quality of service guarantees can be very advantageous for multimedia applications. The classical 

solutions for TCP/IP with ATM do not allow it since IP multiplexes several TCP flows hiding the ATM 

connections and its properties. To solve this limitation some solutions has been investigated, in 

particular AREQUIPA that permits application to take control of a private ATM connection; but this 

solution needs to be implemented in both hosts. The problem is even worse because AREQUIPA is 

only implemented in Linux operating system.  

This work presents the specification and the implementation of a solution that allows a TCP/IP 

application to negotiate ATM quality of service for the connection even if the other end does not 

implement the solution.  


